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حکم اکراه در حدود؛
تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ  ۱۵۱قانون مجازات اسالمی


مجید صادقنژاد نائینی ،سکینه خانعلیپور واجارگاه
چکیده

اکراه بهعنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در مادۀ  151قانون مجازات اسالمی ذکر شده است.
مطابق این ماده ،در جرایم موجب تعزیر ،اکراهکننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود .در جرایم
موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود .با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به
مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسالمی به این فرض اشاره نشده
است و در واقع قانون در این زمینه ساکت است .پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از این امر
که مجازات فرد اکراه کننده در جرایم حدی (برای نمونه ،اکراه دیگری به شرب مسکر) چیست؟ در
این نوشتار با روش تحلیلی ـ تفسیری به بررسی نظرات حقوقدانان و فتاوای فقها در این خصوص
میپردازیم .نتایج تحقیق حاکی از این است که بهدلیل سکوت قانونگذار در این خصوص و همچنین
مکره
فقدان نص یا فتوای صریح فقهی در این مورد ،رهیافتهای مختلف برای مجازات فرد ِ

مکره و مجازات وی بر اساس مادۀ
قابلتصور خواهد بود و در نهایت رهیافت معاون تلقی نمودن فرد ِ
 127قانون مجازات اسالمی پذیرفته و تقویت میگردد.

واژگان کلیدی :جرم حدی ،معاونت ،اکراه ،تعزیر ،مسئولیت کیفری

 استادیار گروه حقوق ،دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران (نویسندۀ مسئول)
m.sadeghnejad@hsu.ac.ir

 استادیار گروه حقوق ،دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران

khanalipour@soc.ikiu.ac.ir
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مقدمه

برای آنکه شخصی در قبال رفتارهایی که از وی سر میزند ،مسئول تلقی شود باید دارای شرایطی
باشد .در نظامهای کیفری مختلف وجود این شرایط افراد را در معرض پاسخگو یی قرار میدهد .یکی
از این شرایط ،وجود اختیار است .یعنی فرد باید با میل خود و فارغ از هرگونه تهدید یا ارعاب یا
کوچکترین فشاری جرم را مرتکب شود .درواقع ،شخص باید آزادانه این مسیر را برگزیند .بنابراین،
موانعی که آن را با ایراد مواجه کنند یا سالمت آن را از بین ببرند ،مانع از ایجاد مسئولیت در شخص
خواهند شد .یکی از این موانع اکراه است.
در واقع ،برای آنکه بتوان شخصی را از منظر کیفری مسئول شناخت ،باید عالوه بر تحقق ارادۀ
ارتکاب و سوءنیت و یا تقصیر جزایی ،از ارادۀ آزاد (اختیار) یعنی رضایت و میل باطنی برای انجام
ً
رفتار برخوردار باشد .نقطه مقابل این وضعیت را اصطالحا اکراه میخوانند (حاجی تبار فیروزجائی
و فالح72 :1396 ،؛ قهرمانی .)1 :1384 ،اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر انجام کاری که
اگر بیم از زیان مادی ،معنوی و یا جسمی ناشی از تهدید اکراه کننده نبود ،آن را انجام نمیداد( .تاتاری
بلهسور)117 :1399 ،؛ تحقق اکراه منوط به چهار شرط است :یک ،تهدید اکراه کننده (مک ِره) نسبت
به مال ،جان یا آبروی اکراه شونده (مک َره) یا بستگان او .دو ،باور مک َره به توانایی مک ِره بر عملی ساختن
تهدید خود .سه ،عارض شدن بیم بر مک َره از ناحیه مک ِره .چهار ،عدم سلب قصد فعل از مک َره
(جعفری لنگرودی .)568 :1/1386 ،نکتۀ قابلذکر درخصوص مطلب اخیرالذکر این است که اکراه

عالوه بر موارد مذکور منوط به تحقق شرایط دیگری نیز هست .یکی دیگر از نویسندگان (موسوی
بجنوردی 75 :1385 ،به نقل از :رضایی و برنازاده )64 :1395 ،این شرایط را بهنحو کاملتری به
شرح ذیل بیان نموده است:
 .1تهدید مکره از سوی اکراه کننده که باید شرایط و اوصاف تهدید مانند ملجی بودن و ...را بهطور
نوعی دارا باشد.
 .2فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن تهدید
مکره بر عملی کردن تهدیدات خود
 .3قدرت و توانایی ِ
 .4غلبۀ ظن َ
مکره درخصوص اینکه در صورت امتناع ،تهدیدات اکراه کننده علیه وی عملی
مکره از طریق دیگری غیر از انجام عمل مورد درخواست وی مقدور باشد
خواهد شد .اگر دفع تهدید ِ
دیگر اکراه به معنای آن تحقق نیافته است.

 .5عدم توانایی مکره در دفع تهدیدات اکراه کننده .یعنی مکره باید ناچار از ارتکاب فعل حرام
بوده تا اکراه صورت گیرد.

حکم اکراه در حدود؛ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ  ۱۵۱قانون مجازات اسالمی /صادقنژاد نائینی و خانعلیپور واجارگاه ۱۱۱

 .6عدم مشروعیت تهدید :آنچه مکره به آن تهدید میشود باید در حق وی نامشروع باشد.
وضعیت دیگری که از جهاتی مشابهتهایی با اکراه دارد ،اجبار است .با این حال ،باید گفت که
اکراه با اجبار فرق دارد .مک َره هرچند از عمل مورد اکراه ناخشنود است ،لیکن آن را با اراده و قصد
انجام میدهد؛ بدین معنا که برای دفع ضرر ،دست به عمل اکراهی میزند؛ هرچند اختیار به مفهوم
خشنودی از عمل ،از وی سلب شده و به تعبیری در رضای فرد محدودیت ایجاد شده است (امیدی
و دیگران69 :1398 ،؛ غالمی ،)53 :1391 ،در حالی که در اجبار ،اراده و قصد نیز از فرد مجبور
سلب میگردد .مانند ریختن شراب در حلق کسی یا فرو بردن سر روزهدار در آب با قهر و غلبه .افزون
بر این ،تحقق اکراه منوط به تهدید و حصول خوف است ،برخالف اجبار (حاجی تبار فیروزجائی و
فالح74 :1396 ،؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم؛ 1.)630 :1/1395

در قانون مجازات اسالمی  1392قانونگذار مقررات مربوط به اکراه را در مادۀ  151بهصورت
کلی بیان نموده و حکم اکراه در جرایم تعزیری را در خود ماده بیان کرده و درخصوص حدود و
قصاص به «مقررات مربوط» ارجاع داده است .درمورد اکراه در قصاص ،فصل هفتم از بخش اول
کتاب قصاص ،حکم قضیه و چگونگی برخورد با مکره و َ
مکره را ذکر کرده است .اما در مورد حدود،
ِ
مکره در
رفتار
قبال
در
واکنشی
مشخص،
ۀ
قاعد
نه در کتاب حدود و نه در سایر ابواب در قالب یک
ِ
جرایم حدی ،مقرر نگردیده است .برای مثال ،چنانچه فرد الف دیگری را به شرب مسکر اکراه نماید

مکره مشخص نیست .بدین ترتیب ،برخالف
یا فرد ثالثی را به زنا با دختری اکراه نماید ،مجازات ِ

اکراه در جرایم موجب قصاص که قانونگذار به تفصیل و در مواد قانونی مختلف (مواد  375تا 380
قانون مجازات اسالمی) به نتایج آن اشاره نموده است ،در جرایم موجب حد علیرغم آنکه ذیل مادۀ
 151قانونگذار توصیه نموده که باید طبق مقررات مربوطه رفتار شود ،در قانون مجازات اسالمی هیچ
حکم صریحی جهت تعیین تکلیف اکراه در جرایم موجب حد وجود ندارد.
از منظر فقهی ،شارع مقدس درخصوص اجبار و اکراه بر برخی جرایم ،مجازاتهای خاصی قرار
داده است ،مانند اینکه اگر کسی با عنف و اکراه با زنی زنا کند ،مجازات مرگ برای او مقرر شده است.

 .1در این خصوص برخی حقوقدانان معتقدند که اکراه موضوع قانون مجازات اسالمی ،اکراهی است که به حد الجاء
رسیده باشد و اختیار را از فاعل سلب کند .بنابراین ،اکراه و اجبار در مقررات کیفری از نظر آثاری که در شخص پدید
میآورند برابر ولی در صورت متفاوت هستند (نک :اردبیلی.)173 :1393 ،
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فقیهان بر این فتوا اجماع دارند (النجفی 1.)315 :41/1404 ،مستند این فتوا ،روایات بسیار است ( ّ
الحر
العاملی .)108 :28/14040 ،همچنین اگر کسی دیگری را اکراه بر قتل کند ـ چنانکه در مادۀ 375
قانون مجازات اسالمی آمده است 2ـ محکوم به حبس ابد خواهد بود (الموسوی الخو یی:42/1422 ،
 .)13اما دربارۀ اجبار یا اکراه بر برخی جرایم حدی مانند اجبار یا اکراه بر شرب مسکر مجازات خاصی
در شریعت قرار داده نشده است .فقها پس از بیان احکام کلی راجع به اکراه و رفع مجازات از فرد َ
مکره،
بهرغم بیان احکام مبسوط در حوزۀ اکراه در جنایات (اعم از نفس و مادون نفس) ،درخصوص حکم
اکراه در جرایم حدی حکم خاصی را بیان نکردهاند .البته ،میتوان اینگونه نیز تفسیر کرد که این مورد
مشمول عمومات قرار میگیرد .باتوجه به اینکه مشمول هیچیک از عناوین حدی موجود نمیشود،
میبایست به سراغ عمومات تعزیر رفت .زیرا ،مجازات حدی باید از نظر کمیت و کیفیت در شرع تعیین
مکره مرتکب عمل حرام دارای مفسده شده است ،به نظر میرسد که
شده باشد .اما ،از آنجا که فرد ِ

تعزیر وی بالاشکال باشد .درواقع ،تنها مجازات قابلاعمال بر وی مجازات تعزیری بیدالحاکم خواهد

بود .پس اگر قرار باشد مجازاتی برای اکراه بر جرایم حدی ازجمله اکراه بر شرب مسکر ثابت باشد باید
از سنخ مجازاتهای تعزیری باشد ،زیرا تعزیر مجازاتی است که کمیت و کیفیت آن در شرع تعیین
نشده و تعیین آن به قاضی سپرده شده است (المحقق ابی القاسم136 :4/1408 ،؛ احمد بن محمد بن
فهد الحلی5 :5/1407 ،؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم.3)251 :3/1395 ،
در همین راستا ،مادۀ  18قانون مجازات اسالمی بیان میدارد« :تعزیر مجازاتی است که مشمول
عنوان حد ،قصاص یا دیه نیست و بهموجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات
حکومتی تعیین و اعمال میگردد .نوع ،مقدار ،کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق،

 .1و کذا یقتل من زنی بامرأة مکرها لها بال خالف أجده فیه ،بل اإلجماع بقسمیه علیه ،بل المحکی منهما مستفیض
کالنصوص المعتبرة.
 .2مادۀ « :375اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب ،قصاص می شود و اکراه کننده ،به حبس ابد محکوم می گردد.
تبصره 1ـ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره 2ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود».
ّ
مقدس برای برخی جرایم با تعیین ّ
کم و
 .3حدود جمع حد ،در اصطالح به مجازاتهایی اطالق میشود که شارع
ّ
کیف آن در همۀ مصادیق آن جرم تشریع کرده است .گاهی نیز در معنای اعم ،یعنی مطلق کیفر ـ که تعزیر (تعزیر) را
ّ
نیز در بر میگیرد ـ به کار رفته است .در اینکه کاربرد واژۀ حد در روایات معنای خاص آن است یا معنای عام ،دو
احتمال مطرح است .تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر بر خالف حد ّ
کم و کیف آن بستگی به
نظر حاکم دارد و از سوی شارع مشخص نشده است.
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سقوط و سایر احکام تعزیر بهموجب قانون تعیین میشود .»...بر این اساس ،بر آنکه بتوان برای اکراه
در حدود پاسخ مناسبی یافت باید به مجموعه قوانین موجود مراجعه کرد؛ زیرا ،مطابق این ماده
موجب و کیفر جرایم تعزیری باید در قانون مشخص شود .اما ،در بادی امر قوانین در این حوزه
ساکتاند و پس از ارجاع کلی در مادۀ  ،151در جای دیگری از قانون مجازات اسالمی نمیتوان
حکمی در این خصوص پیدا کرد.
ازاینرو ،این سؤال مطرح میگردد که حکم اکراه در حدود از لحاظ حقوقی چیست و مجازات
فردی که دیگری را به ارتکاب جرم حدی اکراه میکند چه میباشد؟ آیا چنین فردی مستوجب
مجازات است یا بهدلیل سکوت قانونگذار باید وی را رها کرد؟ برای تبیین این وضعیت و یافتن پاسخ
مناسب ،رهیافتهای مختلفی که در دکترین به چشم میخورد بیان و ارزیابی میشود و در انتها نظر
مختار ذکر خواهد شد.
 .۱بررسی دکترین حقوقی و رهیافتهای قابلارائه در خصوص مجازات فرد مکره
ِ

در نظرات حقوقدانان ،رهیافتهای ششگانهای برای مجازات فرد اکراه کننده ارائه شده است که

در این مبحث بیان میشود .شایان ذکر است که با تتبعی که در کتب حقوقدانان سرشناس صورت
ً
گرفت ،این نتیجه حاصل شد که برخی از حقوقدانان اساسا وارد بررسی و تحلیل موضوع نشدهاند
و برخی دیگر هم به ذکر مطلب و ایراد قانونگذار در این خصوص اکتفا کردهاند (توجهی:1394 ،
 )212و حکم نهایی مقرر نکردهاند .تنها تعداد معدودی از حقوقدانان به تحلیل مسئلۀ مزبور پرداخته
و اظهارنظر کردهاند که در ادامه به این رهیافتها میپردازیم.
 .۱-۱مستوجب تعزیر بودن فرد مکره در پرتو اصل  ۱۶۷قانون اساسی
ِ

یکی از رهیافتهای قابلارائه در این خصوص ،مراجعه به اصل  167برای تعیین کیفر برای

مکره مستوجب تعزیر است اما چون مقنن به نوع و میزان تعزیر اشاره
مرتکب است .از این منظر ِ
نکرده است لذا خأل قانونی در این خصوص را باید با استناد به اصل  167قانون اساسی و مراجعه به

مکره بهدلیل ارتکاب عمل
منابع معتبر و فتاوای فقهی رفع کرد .بدین صورت که در این حالت ،فرد ِ
حرام دارای مفسده ،مستوجب تعزیر است اما ،چون نوع و میزان آن مشخص نیست ،مطابق اصل

 167قانون اساسی باید به منابع و فتاوای فقهی مراجعه کرد .در تأیید این امر میتوان به استفتائاتی
که از مراجع تقلید معاصر به دست آمده است ،اشاره کرد .در این استفتائات که البته موضوع آن اکراه
بر زنا بوده ،مراجع قائل به تعزیر شدهاند (نرمافزار گنجینۀ استفتائات قضائی :سؤالهای  459و
 5789و 5811؛ مجموعه استفتائات جدید .)351 :1/1375 ،هرچند موضوع استفتاء اکراه بر زنا
بوده است اما به نظر این امر خصوصیتی ندارد و در سایر حدود نیز میتوان به کار بست.

۱۱۴
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به این رهیافت میتوان این ایراد مهم را وارد کرد که مقنن در مادۀ  18قانون مجازات اسالمی
بهصراحت بیان داشته است که نوع ،مقدار ،کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق ،سقوط و
سایر احکام تعزیر بهموجب قانون تعیین میشود .بنابراین ،تعزیرات باید بهصراحت در قوانین موجود
جرمانگاری و کیفرانگاری شود و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بر آن حاکم است (نک :اردبیلی،
 .)182 :1393حتی مفاد مادۀ  220قانون مجازات اسالمی خود میتواند قرینهای بر این باشد که
ارجاع به اصل  167تنها درخصوص حدود پذیرفته شده است .بنابراین ،در تعزیرات نمیتوان به مواردی
غیر از موارد مذکور در قانون مراجعه کرد .زیرا در مادۀ  18قانون مجازات اسالمی قانونگذار سه بار از
واژۀ قانون استفاده و تأکید کرده است که تعزیرات باید بهموجب قانون باشد .قانون ظهور در قانون
موضوعه دارد و در نتیجه در تعزیرات نمیتوان به فقه مراجعه نمود و برای اعمال حرامی که در فقه به
تعزیرپذیر بودن آنها اشاره شده است ،اما در قانون برای آنها مجازات تعیین نشده است باید حکم
برائت صادر نمود .در مقابل ،برخی معتقدند که اگر مادۀ  18مانع رجوع به فقه در تعزیرات باشد ،اصل
 36قانون اساسی ،بهتر مانع رجوع به فقه در کل حقوق کیفری اعم از حدود ،قصاص و تعزیرات است
و دیگر نباید بین حدد و تعزیرات تفاوت گذاشت زیرا اصل مزبور هم بر الزام و هم بر انحصار داللت
دارد (حاجی ده آبادی .)277 :1395 ،لذا مادۀ  18قانون مجازات اسالمی مانع از رجوع به فقه در
تعزیرات نیست .با وجود حاکمیت اصل  4قانون اساسی بر همۀ قوانین و اصل  167قانون اساسی،
جایی برای این اشعار باقی نمیماند (حاجی ده آبادی.)287 :1395 ،
جالب آنکه شورای نگهبان در مقام تطبیق قانون مجازات اسالمی با قانون اساسی و شرع مقدس
ً
انحصار جرایم تعزیری غیرمنصوص به موارد مندرج در قانون را پذیرفته که اساسا به دست حاکم
ً
است اما درخصوص حدود که طبعا ماهیت مشخصی در فقه دارند و در عین اختالفنظر فقها از
تعداد مشخصی خارج نیستند به قضات اجازۀ رجوع به منابع و فتاوای معتبر شرعی را داده است که
طبیعی است اینگونه قانونگذاری مشکالت جدی را به دنبال خواهد داشت .بنابراین همان طور که
برخی نویسندگان (احمدزاده و الهام )269 :1397 ،نیز بیان داشتهاند ،قانونگذار باید تالش کند با
اصالح مادۀ  220قانون مجازات اسالمی سیاست جنایی تقنینی یکپارچهای در اجرای اصل 167
قانون اساسی کشورمان درخصوص حدود و تعزیرات اختیار کند.
 .۱-۲مستوجب مجازات نبودن فرد مکره (عدم مسئولیت کیفری فرد مکره)
ِ
ِ

مکره در جرایم حدی دارای مسئولیت کیفری نیست
دستۀ دوم ،نویسندگانی هستند که معتقدند فرد ِ

و مستوجب مجازات نمیباشد! آنچه طرفداران این رهیافت را به این نظر میرساند ،توجه به اصل
اباحه ،برائت و قانونی بودن جرایم و مجازاتها است .در واقع ،از نظر آنان ،با سکوت قانونگذار در
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تعیین حکم مشخصی در این خصوص ،اصول پیشگفته اقتضاء میکند که در اکراه به جرایم حدی،
مکره مسئولیتی نداشته و مجازاتی در مورد وی اعمال نشود (منصورآبادی.)268 :1396 ،
ِ

اگرچه ،با نگاه به ظاهر مسئله کالم درستی است و تعزیرات باید به دقت در قوانین جرمانگاری
ً
و کیفرانگاری شوند ،اما این نظر کامال بزهدیده را نادیده انگاشته و بدون توجه به آثاری که از ارتکاب
جرم به بار نشسته است ،صورتمسئله را پاک میکند .زیرا ،در این فرضَ ،
مکره نیز بهدلیل نبود شرایط
مسئولیت کیفری در قبال رفتار مادی خود پاسخگو نیست (نک :منجمی .)86 :1394 ،از این جهت،
َ
مکره) مواجه است که اولی بهدلیل نبود یکی از شرایط مسئولیت کیفری
بزهدیده با دو نفر (مکره و ِ
(اختیار) ملزم به پاسخگو یی نیست و نفر دوم نیز بهدلیل سکوت قانونگذار از کیفر رهایی مییابد.
مکره مرتکب عمل
ازاینرو ،به نظر میرسد که این رهیافت قابلپذیرش نباشد؛ زیرا بهطور قطع ،فرد ِ

حرامی شده است که دارای تبعات و آثار زیادی است و این امر سرزنش وی را قابلتوجیه میکند.
اگرچه این نظر با اصل عدم ایذاء مردم و ایجاد محدودیت در اعمال کیفر در اسالم همسو است ،با

مکره سر زده است ،بیشک موجب آزار مردم ،اخالل در
این حال ،بهدلیل اینکه رفتارهایی که از ِ
نظام ،هتک حیثیت ،فساد امور ،اختالل در امنیت عمومی و اعتماد مردم به یکدیگر میشود (نک:

حسینی ،)147-148 :1383 ،مجرای اعمال تعزیر بر فرد در فرض مورد بررسی فراهم است .در
واقع ،مبنای تعزیر چنین شخصی با توجه بهتبعات منفی و مفاسدی که از رفتار وی بر جامعه عارض
میشود ،موجود است و رهایی وی بدون هیچ پاسخی میتواند بر این مفاسد دامن زند .بنابراین ،کفۀ
ترازو به سمت تعزیر فرد سنگینی میکند یا حداقل نمیتوان به راحتی وی را رها کرد و قاطعانه حکم
به برائت وی صادر نمود.
 .۱-۳معاون تلقی شدن فرد اکراهکننده

مکره میباشد ،بر آن است تا احکام
یکی از رهیافتهایی که در پی تعقیب و به کیفررسانی ِ

مکره در جرایم حدی ،از باب معاونت در جرم
معاونت در جرم را بر وی بار کند .بر این اساس ،فرد ِ

قابلتعقیب و مجازات است .از این منظر با توجه به اینکه در حدودی نظیر شرب خمر و زنا نمیتوان
مکره را به مجازات مباشر جرم محکوم کرد و کیفر تنها بر خود مرتکب تحمیل میشود ،وی را میتوان
ِ

به استناد مادۀ  127قانون مجازات اسالمی ،حداقل به مجازات معاونت در ارتکاب جرم حدی

محکوم نمود؛ زیرا قانونگذار با عبارت (طبق مقررات مربوطه رفتار میشود) وجود مقررات مربوطه
را مفروض دانسته است و تنها مقررهای که برای مجازات اکراهکننده به جرایم حدی میتوان به آن
تمسک کرد ،استناد به مادۀ  127قانون مجازات اسالمی است .به باور طرفداران این رهیافت ،استناد
به مادۀ  127قانون مجازات اسالمی برای مجازات اکراه کننده به جرم مستوجب حد از باب قیاس
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اولویت نیز قابلقبول است؛ چراکه ،وقتی معاونت در این جرایم دارای مجازاتهای مندرج در مادۀ
 127است به طریق اولی اکراه به جرایم مستوجب حد نیز حداقل مجازات معاون در جرایم مستوجب
حد را خواهد داشت .در همین راستا اگر شخصی ،نابالغی را به ارتکاب جرم مستوجب حد اکراه
مکره باید به مادۀ  128قانون مجازات اسالمی استناد نمود (الهام
نماید ،به نظر میرسد برای مجازات ِ

و برهانی.)284-285 :1394 ،

از این منظر ،چون در اکراه نوعی تهدید به چشم میخورد و در بند الف مادۀ  126نیز تهدید یکی
از رفتارهای مادی معاونت میباشد ،میتوان وی را حداقل معاون در جرم ارتکابی تلقی کرد .زیرا
اکراه کننده با «تهدید» موجب وقوع جرم از سوی تهدیدشونده میشود و در بند الف این ماده نیز
هرکس که دیگری را «تهدید» به ارتکاب جرم کند ،معاون جرم میداند .با پذیرش این رهیافت ،فرد
اکراه کننده را باید از مصادیق معاون در جرم محسوب و مطابق مواد  126و  127قانون مجازات
اسالمی با او رفتار و وی را مجازات کرد1.

بر اساس بند پ مادۀ  2127قانون مجازات اسالمی ،در صورتی که در شرع یا قانون ،مجازات
خاصی برای معاون تعیین نشده باشد و مجازات قانونی جرم ارتکابی ،شالق حدی باشد ،معاون به

 .1مادۀ « :126اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف -هرکس ،دیگری را ترغیب ،تهدید ،تطمیع ،یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از
قدرت ،موجب وقوع جرم گردد.
ب -هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ -هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره -برای تحقق معاونت در جرم ،وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.
چنانچه فاعل اصلی جرم ،جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود ،معاون به مجازات معاونت
در جرم خفیف تر محکوم می شود».
 .2مادۀ « :127در صورتی که در شرع یا قانون ،مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ،مجازات وی به شرح
زیر است:

الف -در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است ،حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب -در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ،حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ -در جرائمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش
ت -در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی
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سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجۀ شش محکوم میشود .از آنجا که تعداد زیادی
از حدود مستوجب شالق هستند لذا در بسیاری از موارد ،معاون مشمول همین بند میگردد .برای
نمونه ،اکراه کننده بر مصرف مسکر مصداق این بند است ،زیرا مجازات مصرف مسکر ـ همچنانکه
در مادۀ  256قانون مجازات اسالمی آمده است 1ـ شالق حدی است .در سایر حدود هم باید به
همین ترتیب عمل نمود.
مکره
نکتۀ مثبت این دیدگاه آن است که بهصراحت تعیین تکلیف نموده است و رهیافت مجازات ِ

بهعنوان معاون را برای برونرفت از این مشکل ارائه نموده است و از این حیث قابلتقدیر است .اما

ایرادی که درخصوص این نظریه وجود دارد و برخی اساتید (حاجیدهآبادی )1395 ،نیز به آن تصریح
نمودهاند آن است که منظور اکراه در مادۀ  151قانون مجازات اسالمی اکراه غیرقابلتحمل است و
مانع مسئولیت کیفری میگردد .حال آنکه تهدید مندرج در مادۀ  126قانون مجازات اسالمی که از
مصادیق معاونت تلقی شده است به نوعی اکراه قابلتحمل است .در غیر این صورت ،نمیتواند
مصداق معاونت باشد .در نظریۀ فوق به این نکته توجه نشده است .در واقع ،وجه تمایز تهدید
تشکیلدهندۀ اکراه (موضوع مادۀ  151قانون مجازات اسالمی) و تهدید بهعنوان معاونت (بند الف
مادۀ  126قانون مجازات اسالمی) آن است که اکراه و تهدید قابلتحمل ،معاونت است و اکراه
غیرقابلتحمل ،موضوع مادۀ  151است .در نظریۀ فوق ،اکراه غیرقابلتحمل ،مصداق معاونت تلقی
شده است در حالی که تهدید موضوع معاونت ،تهدید قابلتحمل است نه تهدید غیرقابلتحمل.
مکره در حدود را معاون جرم تلقی کرده و مطابق مادۀ
بنابراین ،از نظر برخی از نویسندگان نمیتوان ِ

 127قانون مجازات اسالمی او را مجازات کرد (حاجی دهآبادی .)164-165 :1395 ،از این منظر،
اجرای حکم واحد بر دو وضعیت متفاوت امری ناصواب است.
 .۱-۴شمول مادۀ  ۶۶۹قانون تعزیرات (تهدید) بر عمل فرد مکره
ِ

از دیگر راهکارهایی که برای مجازات فرد اکراه کننده میتوان در نظر گرفت این است که عمل

فرد را مشمول تهدید موضوع مادۀ  669قانون تعزیرات تلقی نمود و مطابق مادۀ مزبور فرد را مجازات
تبصره  -1در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره
اموال ،انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ،شش و هفت
است.

تبصره  -2در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود ،مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل
اصلی جرم ،مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود».
 .1مادۀ « :265حد مصرف مسکر ،هشتاد ضربه شالق است».
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کرد .مطابق این ماده « :هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا
مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا
مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شالق تا ( )۷۴ضربه یا
زندان از دوماه تا دو سال محکوم خواهد شد» .رفتار مرتکب در این ماده ،تهدید نمودن به هر نحو
ً
است و با توجه به قید اخیر ،قانونگذار عمال تمامی مصادیق اعم از تهدید مادی و معنوی را در شمول
ً
این عنوان قرار داده است .مضافا بر اینکه وسیله نیز نقشی ندارد (آقائینیا .)194 :1392 ،ازاینرو،
برخی تهدید مندرج در این ماده را مصداق اکراه معنوی دانستهاند؛ زیرا ،موضوع آن آبرو و حیثیت
َ
مکره است (غالمی.)62 :1391 ،
با این حال به این رهیافت نیز ایراداتی وارد است؛ نخست آنکه ،جرم تهدید موضوع مادۀ 669
ً
معموال هنگامی مطرح میشود که آنچه به آن تهدید شده است ،عملی نشده باشد .در واقع ،در
صورت عملی شدن تهدید ،دیگر نمیتوان آن را تهدید دانست و ذیل عنوان مجرمانۀ دیگری
قابلتعقیب است .در واقع ،تهدید موضوع مادۀ  669مطلق است و مقنن در مورادی که تهدید عملی
شود به همان نتیجه نظر داشته است مانند مادۀ  668قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) 1که مقنن
تهدیدی را که منجر به نتیجه یعنی دادن سند یا نوشته شده است را بیان کرده و همان طور که روشن
است در این مورد فقط با یک اتهام مواجه هستیم آن هم تهدید عملی شده (اخذ نوشته یا سند) .در
غیر این صورت در اغلب موارد ،در کنار جرایم علیه اشخاص ،تهدید نیز وجود دارد و در هر پرونده
باید قائل به تعدد مادی میان تهدید و جرایم رخ داده شد .حال آنکه این امر با فلسفۀ جرمانگاری
ً
جرایم ناقصی نظیر تهدید منافات دارد .درواقع ،ممکن است اصال رفتاری ارتکاب نیابد یا اقدامی که
انجام میشود مجرمانه نباشد.
بهعالوه ،آنچه از منظر قانون مجازات اسالمی عاملی برای رفع مسئولیت کیفری خوانده شده
است ،اکراه غیرقابلتحمل است که معادل اجبار میباشد .بنابراین ،سخن از اکراه در قانون مجازات
اسالمی بهعنوان رافع مسئولیت کیفری ،اکراه عادی نیست تا بتوان در فرض سکوت ،احکام تهدید را
بر آن بار نمود .باید توجه داشت که بر همین اساس ،در نظامهای حقوقی همۀ کشورها دو اصطالح
تهدید و اکراه و بهویژه اکراه غیرقابلتحمل (اجبار) مجزا از تهدید قرار گرفته است و قانونگذاران از

 .1مادۀ  « :668هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و
یا سند و نوشتهای که متعلق به اویا سپرده به او میباشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ( )۷۴ضربه
شالق محکوم خواهد شد».
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بنا گذاشتن آنها در پی مقاصدی بودند .ازاینرو ،قرار دادن حکم اکراه کننده به اکراه غیرقابلتحمل
ذیل احکام و مقررات تهدید این تقسیم را نادیده میگیرد و حکم را بسیار تقلیل میدهد و مشخص
است که اگر بنا بود تهدید برای چنین وضعیتی کافی باشد ،قانونگذار به همان اکتفا میکرد و دیگر
نیازی به تقنین درخصوص اکراه نبود.
همچنین ،محدود کردن فرد به کیفر جرم تهدید افزون بر ایرادات مطرح شده ،موجب رهایی
مرتکب از تبعات رفتاری میشود که واقع شده است .بهویژه آنکه به سبب اکراهی بودن رفتار َ
مکره
وی نیز فاقد مسئولیت کیفری است و میتواند بزهدیده را در مقام طرح شکایت با مانع مواجه کند.
زیرا ،اگر مخاطب تهدید خود بزهدیده نباشد ،در عمل امکان شکایت از کسی را نخواهد داشت و در
َ
مکره تحمل کرده ،میتواند از وی شکایت کند.
این فرض تنها مکره به استناد تهدیدی که از سوی ِ
بنابراین ،تمامی مسیرهای کیفری پیش روی بزهدیده بسته است.
ِ .۱-۵اعمال مجازات مباشرت در جرم حدی برای فرد مکره
ِ

یکی دیگر از راهکارهای قابلارائه در این خصوص آن است که در صورت انتساب عرفی،

مکره اعمال شود .در این خصوص دو نوع تفسیر را میتوان ارائه
مجازات مباشر جرم حدی بر فرد ِ

نمود .یکی ،عدم ثبوت مجازات حدی بر اکراه کننده است .بدین توضیح که مجازاتهای حدی فقط

برای مرتکب جرم حدی ثابت است و احکام مجازاتهای حدی شامل اکراه کننده بر جرم حدی
نمیشود .به بیان دیگر ،موضوع مجازاتهای حدی ،فرد مرتکب یا مباشر است که در عملیات
اجرایی آن جرم شرکت داشته است و جرم بدون تردید به او مستند است و مباشر مادی جرم تلقی
میگردد (نک :شمس ناتری و دیگران .)378 :1393 ،ازاینرو ،موضوع مسئولیت کیفری در جرایم
حدی در مادۀ « ،217مرتکب» قرار داده شده است و اکراه کننده ،مرتکب نیست .بر اساس این ماده:
«در جرایم موجب حد ،مرتکب در صورتی مسؤول است که عالوه بر داشتن علم ،قصد و شرایط
مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد» .بنابراین ،چون فرد اکراه کننده،
مباشر مادی جرم حدی محسوب نمیگردد ،لذا مجازات حدی بر او بار نمیشود؛ زیرا موضوع
مجازات های حدی ،فرد مرتکب یا مباشر مادی است و بر فرد اکراه کننده چنین اطالقی نمیتوان
کرد .گرچه ،به این نظر ایراد وارد شده است که محدود کردن کیفر جرایم حدی بر مباشر جرم تنها از
باب اجماع است (نک :کالنتری و دیگران )1398 ،و دلیل دیگری در این خصوص وجود ندارد و
اگر این تحلیل در حدود پذیرفته شود ،باید به تعزیرات نیز تسری پیدا کند و حکم قانونگذار در
مکره به جرایم تعزیری ،کیفر فاعل
قسمت نخست مادۀ  151قانون مجازات اسالمی مبنی بر اینکه ِ

جرم را تحمل میکند ،دارای ایراد میشود.
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تفسیر بعدی آن است که در جرایم حدی که قابلیت انتساب جرم حدی به فرد اکراه کننده وجود
دارد مانند سرقت یا قوادی ،میتوان مجازات جرم حدی را بر اکراه کننده اعمال کرد .این رویکرد در
مکره قرار داده است .بر این اساس ،در صورت استناد
واقع ،معیار را امکانسنجی انتساب بزه ارتکابی به ِ

عرفی عمل به اکراه کننده ،وی مستوجب مجازات حدی است .مؤیدی که بر این دیدگاه میتوان ارائه

نمود ،استناد به مادۀ  130قانون مجازات اسالمی  1392درخصوص مجازات سردستگی است .مطابق
این ماده ،هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی
که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند ،محکوم میگردد مگر آنکه جرم
ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم
محکوم میشود .در محاربه و افساد فیاالرض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فیاالرض بر سردسته
گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیاالرض محکوم میگردد.
بهموجب قسمت اخیر این ماده ،فرد سردسته که ممکن است در عملیات اجرایی شرکت نکرده باشد،
بهدلیل صدق عنوان محارب یا مفسد بر وی ،حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیاالرض
محکوم میگردد .یعنی در اینجا ،فرد سردسته با اینکه در عملیات اجرایی جرم یعنی در تجرید السالح
الخافة الناس شرکت نکرده است اما بهدلیل انتساب عرفی عمل محاربه به وی ،بهعنوان مرتکب تلقی
و مجازات میگردد .این امر میتواند قرینهای بر صحت برداشت دوم باشد.
بنابراین ،به نظر میرسد که قانونگذار در مواردی بهرغم وجود این نظر که مباشرت در ارتکاب
جرم حدی شرط است ،مجازات مباشر جرم حدی را بر افرادی که در رفتار مادی جرم دخالت
مکره در جرایم مختلف قائل به تفصیل
نداشتند ،جاری میداند .بدین ترتیب ،میتوان میان وضعیت ِ

مکره بار نمود و در مواردی
شد و در جرایمی که امکان استناد عمل به مرتکب وجود دارد ،کیفر را بر ِ
مکره استفاده
مانند جرایم جنسی که این امکان منتفی است ،از شیوۀ دیگری برای به کیفر رساندن ِ

کرد .در واقع ،حکم مادۀ  130را قرینهای بر جواز قانونگذار برای برخورد متفاوت در جرایم حدی
مختلف دانست.
البته ،این نظر هم ایراداتی دارد .برای اجرای این رهیافت نیاز است تا قانونگذار بهمانند مادۀ 130
حکم مجزایی در خصوص هر یک از حدود را بیان کند .در غیر این صورت موجب تشتت آرا و
نظرات خواهد بود و با توجه به سنگین بودن کیفر برخی از حدود ،از احتیاط به دور است .بهعالوه،
اجرای مالک مادۀ  130بر مورد اکراه ،نوعی قیاس خواهد بود که قابلپذیرش نیست.
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 .۱-۶تعیین مجازات جایگزین حبس برای فرد مکره به استناد مادۀ  ۶۹قانون مجازات
ِ
اسالمی ۱۳۹۲

رهیافت دیگر این است که چه بسا بتوان فرد اکراه کننده در جرایم حدی را بر طبق مادۀ  69قانون
مجازات اسالمی محکوم و مجازات نمود .این ماده مقرر میدارد« :مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان
تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند».
توضیح آنکه ،تردیدی نیست که فرد اکراهکننده مرتکب فعل حرام مفسدهآمیزی شده است که
مستوجب تعزیر است و چون نوع و میزان تعزیر او در قانون مشخص نشده است لذا باید مطابق مادۀ
 69قانون مجازات اسالمی برای او جایگزین حبس تعیین نمود.
این نظر هم ایرادات خود را دارد؛ نخست ،کلمۀ (مرتکب) در ماده منصرف به مباشر مادی جرم
است و فرد اکراه کننده مباشر محسوب نمیشود .از سوی دیگر ،تعیین مجازات جایگزین حبس که
ً
نوعا خفیف و مالیم است برای فرد اکراه کننده منطقی و بازدارنده نیست و خالف اصل تناسب میان
جرم و کیفر است .اگرچه ،مواردی نیز وجود دارد که قانونگذار تناسب را رعایت نکرده است ،اما،
در جایی که قطع و یقین وجود نداشته باشد و در مقام تفسیر الزم است که اصل تناسب رعایت شود
و به این استناد رویکرد مورد بحث قابلرد است .سوم ،در جرایم جایگزین در وهلۀ نخست باید نوع
مجازات مشخص باشد تا بتوان احکام مجازات جایگزین مناسب را بر آن بار کرد .در این فرض
کیفری وجود ندارد تا بتوان مطابق با آن کیفر جایگزین را تعیین نمود .بنابراین ،بهدلیل آنکه نوع و
میزان تعزیر مشخص نیست ،چگونگی تعیین مجازاتهای جایگزین حبس و بهویژه تخلف محکوم
از انجام آنها چالشهای بعدی است که قاضی هم در مرحلۀ تعیین مجازات و هم در مرحلۀ اجرای
مجازات با آنها مواجه خواهد بود .هرچند میتوان این نظر را نیز مطرح کرد که مادۀ  69قانون
مجازات اسالمی بهمنظور فائق آمدن بر این مشکالت و نقص قوانین موجود درخصوص میزان تعزیر
ً
وضع شده است .با این حال به این نظر میتوان این ایراد را وارد کرد که معموال قانونگذار بهمنظور
برخورد با رفتارهای مجرمانۀ سنگین ،کیفر مورد نظر را ذکر میکند و کمتر از این امر غفلت ورزیده
ً
است .این مورد معموال نسبت به رفتارهایی که چندان اهمیت ندارند یا به تعبیری چندان سنگین
نباشند ،بیشتر محتمل است که در خصوص آنها میتوان این نظر را وارد دانست و به این استناد این
نقص را برطرف نمود .اما ،درخصوص کیفر اکراه در جرایم حدی باید گفت که شیوۀ مقنن در به کیفر
رساندن مرتکب اکراه در جرایم تعزیری ،خود امارهای بر این است که بنای مقنن بر شدت عمل
مکره،
نسبت به این افراد است؛ زیرا ،در جرایم تعزیری مطابق مادۀ  151قانون مجازات اسالمی ،کیفر ِ

مجازات فاعل جرم است .بنابراین ،سیاست قانونگذار بر شدت عمل کیفری نسبت به اکراه کنندگان
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است .بنابراین ،چگونه کیفر مکره به جرایم حدی با توجه به اهمیت این جرایم تنها کیفر جرم تهدید
باشد .لذا این رهیافت ،نیز از منظر منطقی قابلپذیرش نمیباشد.
 .۲نظریۀ مختار

بهمنظور بررسی رهیافتهای مختلف و تعیین مناسبترین مورد باید پیش از هر چیز به وضعیت
مکره توجه کرد .در واقع ،مسئولیت مکره و چگونگی تعیین کیفر برای وی به وضعیت َ
َ
مکره مربوط
ِ
میشود؛ زیرا ،رفتار مادی از سوی َ
مکره انجام شده است .بنابراین ،ارزیابی موقعیت کسی که وی را
به این رفتار سوق داده است ،در گرو تعیین حکم قانونی برای اوست.

مطابق عمومات حقوق کیفری و به استناد مادۀ  140قانون مجازات اسالمیَ ،
مکره در این

خصوص هیچ گونه مسئولیت کیفری ندارد .مطابق مادۀ  140قانون مجازات اسالمی« :مسئولیت
کیفری در حدود ،قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم ،عاقل ،بالغ
و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است» .بر این
اساس یکی از شرایط مسئولیت کیفری در جرایم حدی از جمله شرب مسکر ،اختیار است و
اکراهشونده چون فاقد این شرط است ،هیچ گونه مجازاتی اعم از حد و غیرحد متوجه او نیست .با
ً
وجود این ماده و صراحتی که در آن وجود دارد ،قانونگذار مجددا در فصل مربوط به حدود و در
مقررات عمومی آن به این امر پرداخته و بار دیگر بر آن تأکید نموده است .مواد ( 217بهطور خاص)
و  218قانون مجازات اسالمی دراینباره مقرر میدارند:
«مادۀ  :21۷در جرایم موجب حد ،مرتکب در صورتی مسؤول است که عالوه بر داشتن
علم ،قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
مادۀ  :218در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع
مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و
اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه
و سوگند پذیرفته میشود».
ازاینرو ،قانونگذار همچنان که در فصل مربوط به شرایط مسئولیت کیفری و همچنین در
مقررات عمومی مربوط به حدود ،اکراه شونده را بهجهت فقدان شرط اختیار ،فاقد مسئولیت کیفری
دانسته است در فصل مربوط به موانع مسئولیت کیفری نیز ،بار دیگر طی مادۀ  151تصریح میکند
که اکراه مانع مسئولیت کیفری است و اکراه شونده مجازات نمیگردد .بنابراین ،چون یکی از شرایط
مسئولیت کیفری در همۀ جرایم و از جمله حدود ،داشتن اختیار است و فرد اکراه شونده فاقد این
شرط است ،پس هیچ گونه مجازاتی اعم از حد و غیرحد متوجه او نیست.
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اما درخصوص مجازات فرد اکراهکننده به جرم حدی ،قانونگذار ،جرمانگاری خاص و جداگانهای
ننموده و بالتبع برای آن مجازات خاصی نیز مقرر نکرده است .از طرفی هم نمیتوان جملۀ ابتدایی مادۀ
 151را در مورد حدود و قصاص جاری دانست و مجازات اکراه کننده بر جرایم موجب حد و قصاص
را مجازات فاعل جرم دانست .چراکه ،اگر مقصود قانونگذار این چنین بود دیگر نیازی بهتفکیک این
دو جمله و بیان آنها در دو حکم جداگانه نبود .ازاینرو ،باید دارای مقررات دیگری باشد که از دیگر
مواد قانون فهمیده میشود .در واقع ،مفهوم مخالف این قسمت از ماده این تفسیر را ایجاب میکند.
نکتۀ دیگری که در تفسیر این ماده و تعیین قانون مقرر برای تعیین حکم اکراه در جرایم حدی باید از نظر
گذراند این است که مقصود از عبارت اخیر مادۀ  151قانون مجازات اسالمی این نیست که دربارۀ اکراه
کننده بر جرم حدی ،طبق مقررات کتاب حدود رفتار میشود و سپس اشکال کنیم که در کتاب حدود،
مقرراتی برای اکراه کننده ذکر نشده است .اگر در عبارت اخیر مادۀ  151قانون مجازات اسالمی دقت
کنیم مالحظه میکنیم که بیان شده است« :در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط عمل
ً
میشود» نه «طبق مقررات مربوط در کتاب حدود» .ازاینرو نباید انتظار داشت ضرورتا مقررات مربوط
به اکراه کننده بر جرم حدی در کتاب حدود بیان شده باشد ،بلکه ممکن است این مقررات در سایر
بخشهای قانون مجازات اسالمی مانند کتاب کلیات ذکر شده باشد.
اما ،پیش از آنکه بتوان مقررات مناسب برای به کیفررساندن مرتکب را یافت ،باید در ابتدا
مشخص کرد که آیا رفتار وی قابلیت پاسخ را دارد؟ و اگر این چنین است این پاسخ در چه قالبی
میگنجد؟ به نظر میرسد کسی که زمینۀ ارتکاب یک گناه یا جرمی را فراهم میکند یا دیگری را به
ارتکاب آن سوق میدهد یا برای ارتکاب تهدید و در یک وضعیت خاص قرار میدهد ،اگر بیشتر از
مباشر رفتار قابلسرزنش نباشد ،کمتر از وی نیست .در اکراه به جرایم حدی که در زمرۀ گناهان مهم
و سنگین هستند نیز به نظر می رسد که فرد اکراه کننده به جرم حدی ،از منظر فقهی مرتکب فعل
دارای مفسده شده است و از این باب ،مستوجب تعزیر است .فرد َ
مکره هم علیالقاعده مسئولیتی
مکره اعمال نمود؛ زیرا
اعم از حد و غیر آن ندارد .افزون بر این ،مجازات حدی را همً نمیتوان بر فرد ِ
مکره مباشر محسوب نمیشود و مجازاتهای حدی صرفا بر مباشر مادی جرم قابلاعمال هستند
فرد ِ
و شیوه تقریر مادۀ  151قانون مجازات اسالمی و تفکیک میان جرایم تعزیری از یکسو و حد و
قصاص از سوی دیگر نیز بیانگر این است که قانونگذار بر آن بوده که حکم اکراه در حدود و قصاص
مکره جرایم حدی
متفاوت از تعزیر باشد .بنابراین ،نمیتوان قاعدۀ مربوط به کیفرهای تعزیری را بر ِ
بار نمود و وی را به کیفر فاعل جرم رساند .لذا فرد اکراه کننده از باب ارتکاب فعل حرام قابلکیفر

است ولی با توجه به مبانی موجود میتوان وی را به تعزیر رساند .اگرچه فقهای متقدم درخصوص
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مکره در جرایم حدی مطلب خاصی را بیان نکردهاند اما ،پاسخ مراجع معاصر در
مجازات فرد ِ

مکره در جرایم حدی است .در این
استفتائاتی که از ایشان شده است تأکیدی بر قابلتعزیر دانستن ِ

استفتائات بر این نکته تصریح شده است که مجازات تعزیری بر اکراه کننده بر جرم حدی زنا ثابت

است و از جهت ثبوت مجازات تعزیری فرقی میان اکراه بر زنا با اکراه بر شرب مسکر وجود ندارد.
در استفتایی که از مراجع تقلید به عمل آمد ،در پاسخ به این پرسش«مجازات فردی که دیگران
را به زنا اکراه میکند چیست؟» ،تمامی آنان به تعزیر اکراهکننده قائل بودند و حتی برخی در پاسخ
آن را مستوجب تعزیر شدید میدانستند1.

در پرسش دیگری دال بر اینکه اگر زنی ،مردی را با اسلحه یا بهنحوی دیگر تهدید کند که اگر با
ً
واقعا َ
مکره واقع شود ،آیا حکم مکره در اینجا نیز ثابت است؟
وی زنا نکند چنین و چنان میکند و مرد
آیتالله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودهاند« :در فرض مسئله ،حکم زنای به عنف که اعدام است در
مورد زن جاری نمیشود ،فقط حد دارد (رجم یا جلد به اختالف موارد)» (مجموعه استفتائات
َ
مکره با توجه به وضعیت
جدید .)351 :1/1375 ،در واقع ،در این مورد نیز مکره فاقد مسئولیت ،اما ِ
ارتکاب جرم به کیفر مناسب میرسد.

 .1آیت الله محمد تقی بهجت :به نظر حاکم تعزیر میشود مگر این که داخل در عنوان محارب بشود (.)1381/02/26
ّ
آیت الله سید علی سیستانی :تعزیر میشود مگر آن که جمع کند بین زانی و زانیه که حد قیادت دارد (26ربیعاالول
1425ق).
آیتالله لطف الله صافی گلپایگانی :در فرض سؤال تعزیر میشود به مقداری که حاکم شرع صالح بداند
(.)1380/12/07
آیتالله ناصر مکارم شیرازی :تعزیر شدید دارد (.)1380/12/08
آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی :تعزیر میشود (.)1383/04/14
آیتالله حسین نوری همدانی :تعزیر میشود (.)1380/11/14
نرم افزار گنجینه استفتائات قضائی ،سؤال .5789
آیتالله محمد تقی بهجت :مربوط به حاکم شرع میشود (.)1381/05/01
آیتالله لطف الله صافی گلپایگانی :تعزیر میشود به مقداری که حاکم شرع مصلحت بداند و دون الحد باشد
واللهالعالم (.)1380/12/07
آیتالله ناصر مکارم شیرازی :تعزیر شدید دارد (.)1381/01/17
آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی :به حسب مصلحت و مورد ،باید تعزیر شود (.)1381/01/21
آیتالله حسین نوری همدانی :بر اساس نظر حاکم شرع وی را تعزیر میکنند (.)1380/12/25
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همچنین در این خصوص سؤالی مطرح شده است که هرچند موضوع نوشتار حاضر نیست اما
از مناط آن میتوان استفاده نمود .سؤال بدین شرح است :چنانچه کسی دیگری را اکراه یا امر به
امساک و یا نظارت بر قتل کند حکم هر کدام از آمر و اکراه کننده بر امساک و نظارت و حکم ممسک
و ناظر در این فرض چیست؟
آیتالله صافی گلپایگانی :حکم تعزیر است .والله العالم 13( .رمضان المبارک 1427هـ ق)
(گنجینه استفتائات قضایی ،سؤال .)459
آیتالله فاضل لنکرانی :آمر و اکراه کننده بر امساک را ،به مقداری که حاکم شرع صالح بداند
تعزیر میکنند و حکم حبس ابد نسبت به آنان محل اشکال است .ممسک زندان ابد میشود تا در
زندان بمیرد .و ناظر را نابینا میکنند (( )1385/09/17گنجینه استفتائات قضایی ،سؤال .)459
آیتالله مکارم :حکم هر سه حبس است (( )1385/07/29گنجینه استفتائات قضایی ،سؤال
.)459
آیتالله موسوی اردبیلی :به نظر اینجانب بعید نیست آمر و مکره بر امساکی که لوال االمساک
مباشر قادر بر قتل نباشد مشمول حکم حبس ابد شود .ولی آمر و مکره بر نظارت تعزیر مناسب
میشود (( )1385/07/29گنجینه استفتائات قضایی ،سؤال .)459
از مجموع پاسخها میتوان دریافت که در این مورد هم مجازات اصلی (کور کردن چشم یا حبس
مکره اعمال نمیگردد و مستوجب تعزیر خواهد بود .بنابراین ،از مجموع ادلۀ وارده و
ابد) بر فرد ِ
ً
مکره وارد است و شرعا اکراهکننده بر جرم حدی
استفتائات صورت گرفته در این خصوص ،تعزیر ِ
تعزیر میشود .اما ،این پرسش در اینجا قابلطرح است که با توجه به عدم ذکر حکمی در این
خصوص چه کیفری برای وی مقرر میشود و به عبارتی از کدام مقررات میتوان برای به کیفر رساندن
مرتکب بهره برد .زیرا ،از سویی نمیتوان کیفر مباشر جرم را بر او اعمال کرد و از سوی دیگر با توجه
بهتبعات منفی رفتار ارتکابی نمیتوان وی را رها کرد .از منظر حقوقی ،هیچیک از رهیافتهای موجود
کامل و بدون ایراد نیستند .اما ،بهمنظور فائق آمدن بر این مشکل باید یک رویکرد را برگزید .در نهایت
با توجه به جمیع جهات ،به نظر رهیافت معاون تلقی کردن فرد اکراه کننده بر جرایم حدی با ایراد و
اشکال کمتری مواجه است و تا زمانی که مقنن بهطور صریح در این خصوص تعیین تکلیف نکند،
استناد به مواد  126و  127قانون مجازات اسالمی برای مجازات فرد اکراه کننده ،بهعنوان معاون در
جرم ،با اشکال و ایراد کمتری مواجه خواهد بود .البته ،برای تقویت این دیدگاه میتوان به قرائنی که
در قانون مجازات اسالمی وجود دارد نیز اشاره کرد .حکم مادۀ  130قانون مجازات اسالمی برای به
کیفر رساندن سردسته در جرایم موجب حد یا قصاص یا دیه که حداکثر مجازات معاونت در همان
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جرم است ،میتواند قرینهای برای پذیرش این دیدگاه از سوی مقنن باشد و به تعبیری با سیاست
قانونگذار در قانون مجازات اسالمی هماهنگتر به نظر میرسد.
بهعالوه ،تسری احکام معاونت بر این وضعیت میتواند فایدۀ دیگری را برای مجریان به همراه
ً
داشته باشد و آنها را با نظام نسبتا کاملی مواجه کند؛ زیرا ،عالوه بر اینکه ایراد اصل قانونی بودن را
مرتفع میکند ،احکام فرعی موجود ذیل فصل معاونت در جرم ،امکانات بیشتری برای اجرای این
رهیافت در اختیار مجریان امر قرار میدهد .برای مثال ،وجود قسمت انتهایی تبصرۀ مادۀ  126مبنی
بر اینکه اگر فاعل اصلی جرم ،مرتکب رفتاری شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده شود ،کیفر معاون
مطابق آنچه مقصود وی بوده تعیین میگردد ،میتواند عدالت را برقرار کند و َ
مکره نمیتواند به ادعای
مکره ویژگی دیگری نیز دارد و آنکه
اکراه ،مرتکب هر رفتاری شود .از سوی دیگر ،معاون تلقی کردن ِ
چون اکراه از جهات شخصی محسوب میشود ،عدم تعقیب َ
مکره به استناد این جهت مانع از تعقیب
مکره نخواهد بود .در این خصوص مقررات مادۀ  129قانون مجازات اسالمی قابلتوجه است.
ِ

اگرچه ،همان گونه که پیش از این گفته شد ،این رهیافت نیز مشکالت خود را دارد.
نتیجه

اکراه بهعنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در مادۀ  151قانون مجازات اسالمی بیان شده
است .اگر شرایط اکراه وجود داشته باشد ،بدون تردید فرد َ
مکره مسئولیت کیفری ندارد و در جرایم
موجب تعزیر ،اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود .البته در مورد اکراه به قتل ،مطابق
نظر مشهور فقها و همچنین مادۀ  375قانون مجازات اسالمی مجوز ارتکاب قتل نیست و مرتکب
قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد .حکم مربوط به سایر جرایم موجب
قصاص نیز در کتاب قصاص و مواد  376تا  380قانون مجازات اسالمی ذکر شده است .اما ،حکم
اکراه در جرایم حدی مشخص نیست و به جز مواردی که بهصورت پراکنده در قانون مجازات اسالمی
ذکر شده است مانند اکراه فردی به زنا یا لواط با وی ،در سایر موارد ،حکم اکراه به ارتکاب جرایم
حدی ساکت است .در این خصوص رجوع به عمومات نیز مشکل را حل نمیکند.
حکم عمومی اکراه در مادۀ  151قانون مجازات اسالمی بیان شده ،اما ،در این ماده ابهامی وجود
مکره
دارد .در حالی که ،قانونگذار درخصوص اکراه در حدود ،تکلیف نوع و میزان مجازات شخص ِ
را بیان ننموده است ،آن را به مقررات مربوطه ارجاع داده است در حالی که در هیچ جای قانون

مجازات اسالمی در این خصوص حکم صریح و مشخصی وجود ندارد .این امر محمل نظرات
گوناگونی در این خصوص شده است که هر یک از این نظرات از جهتی دارای ایراد است و نمیتوان
مکره در جرایم حدی
نظر کامل و بدون نقصی را یافت .با این حال ،بهدلیل نوع رفتار ارتکابی از سوی ِ
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که اغلب جرایم مهم و سنگینی هستند ،نمیتوان نسبت به این امر سکوت کرد و با نادیده گرفتن
پیامدهای سوءرفتار وی به موضوع بیتوجهی کرد .بنابراین ،باید به ناگزیر یک رهیافت را برگزید .از
مکره
مجموع نظرات بیان شده در نوشتار حاضر به نظر میرسد که دیدگاه مبنی بر معاون تلقی کردن ِ

با ایراد کمتری مواجه است.

بهویژه آنکه دقت در مقررات موجود در قانون مجازات اسالمی ،میتواند این نظر را تقویت و آن
را همسو با سیاستهای مقنن در سایر موارد مانند سردستگی قرار دهد .افزون بر این ،با توجه به
اینکه معاونت از مقررات خاصی برخوردار است و نظام حاکم بر آن مشخص شده است ،قرار دادن
ً
این وضعیت ذیل عنوان معاونت میتواند مجریان را با یک نظام نسبتا کاملی که کمترین ابهام در آن
وجود دارد ،مواجه کند و از این جهت مجریان بهتر تجهیز میشوند.
اما ،با توجه به ایراداتی که بر این دیدگاه وارد است ،الزم است که قانونگذار بهصراحت حکم
اکراه در حدود را حتی در قالب چند ماده بیان کند .در واقع ،اگرچه فقها در این خصوص سکوت
کرده و حکم خاصی را مگر در برخی از انواع حدود بیان نکردهاند ،اما ،با توجه به وجود مبانی محکم
مکره در جرایم تعزیری بیان
برای تعزیر این رفتار ،الزم است قانونگذار کیفر یا قاعدۀ مناسبی برای ِ

مکره نظر تنها از باب رفع محذور است و باید در این
کند و تمسک به رهیافت معاون تلقی کردن ِ
خصوص قانونگذار بهصراحت حکم قضیه را مشخص کند.

 /دورۀ هشتاد و پنجم  /شمارۀ یکصد و پانزدهم  /پاییز ۱۴۰۰

۱۲۸

منابع
فارسی
▪ اردبیلی ،محمدعلی ( ،)1393حقوق جزای عمومی ،جلد دوم ،چاپ سی و هفتم ،تهران :انتشارات میزان.
▪ احمدزاده ،رسول و غالمحسین الهام (« ،)1397قبض و بسط اصل  167قانون اساسی در قلمرو کیفری»،
فصلنامه مجلس و راهبرد ،سال  ،25شمارۀ .95
▪ الهام ،غالمحسین و محسن برهانی ( ،)1394درآمدی بر حقوق جزای عمومی ،جلد اول ،تهران :انتشارات
میزان.
▪ امیدی ،جلیل ،مرتضی جوانمردی صاحب و ژیال مرادپور (« ،)1398نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در
جرایم منافی عفت؛ بررسیهای نظری و تجربههای عملی» ،مطالعات فقه و حقوق اسالمی ،سال  ،11شمارۀ
.20
▪ تاتاری بلهسور ،اسماعیل و افسانه تاتاری بلهسور (« ،)1399بررسی اکراه و اجبار در قانون مجازات اسالمی»،
فصلنامه دانش انتظامی کردستان ،سال یازدهم ،شماره دوم (پیاپی .)42
▪ توجهی ،عبدالعلی ( ،)1394آسیبشناسی قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1392تهران :مرکز مطبوعات و
انتشارات قوه قضائیه.
▪ جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1386مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،چاپ سوم ،تهران :گنج دانش.
▪ حاجی تبار فیروزجائی ،حسن و امین فالح (« ،)1396حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق
ایران» ،فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی ،سال سیزدهم ،شمارۀ .47
▪ حاجی دهآبادی ،احمد (« ،)1395نقد کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی تألیف دکتر الهام و دکتر برهانی»،
فصلنامه فقه و حقوق ،سال دوم ،شمارۀ .5
▪ حسینی ،سیدمحمد ( ،)1381سیاست جنایی در اسالم و جمهوری اسالمی ایران ،تهران :انتشارات سمت.
▪ شمسناتری ،محمدابراهیم ،حمیدرضا کالنتری ،ابراهیم زارع و زینب ریاضت ( ،)1393قانون مجازات
اسالمی در نظم حقوقی کنونی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات میزان.
▪ غالمی ،علی (« ،)1391اضطرار ،اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت» ،پژوهشنامه حقوق اسالمی ،سال
سیزدهم ،شمارۀ اول (پیاپی .)35
▪ حاجی ده آبادی ،احمد (« ،)1395حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل  167قانون اساسی در امور کیفری با نگاهی
به قانون مجازات اسالمی  ،»1392مجلۀ پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،12شمارۀ .2
▪ جمعی از محققان (1382ـ  ،)1395فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم ،قم :مؤسسه دایرة
المعارف فقه اسالمی.
▪ قهرمانی ،رضا ( ،)1384مسئولیت کیفری مکره در حقوق جزای ایران ،کارشناسیارشد حقوق جزا و
جرمشناسی ،تهران :واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی.
▪ کالنتری ،حمیدرضا ،محمدابراهیم شمس ناتری و احمد حاجی ده آبادی (« ،)1398مجازات مکره ثالث در
جرایم مستوجب حد» ،مجلۀ مطالعات فقه و حقوق اسالمی ،شمارۀ .20
▪ مجموعه استفتائات جدید ( ،)1375جلد اول ،قم :انتشارات مدرسه االمام علی بن ابیطالب (ع).

حکم اکراه در حدود؛ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ  ۱۵۱قانون مجازات اسالمی /صادقنژاد نائینی و خانعلیپور واجارگاه ۱۲۹

▪ منجمی ،سیدمحمدعلی ( ،)1394اصل تناسب در اکراه رافع مسئولیت کیفری ،پایاننامه برای اخذ مدرک
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ،تهران :دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
▪ موسوی بجنوردی ،سیدمحمد ( ،)1385قواعد فقه ،چاپ اول ،تهران :انتشارات مجد.
▪ رضایی ،جمال و پژمان برنازاده (« ،)1395بررسی اکراه و اجبار از دیدگاه فقه و حقوق» ،مجلۀ فقه و حقوق،
شمارۀ .4
▪ منصورآبادی ،عباس ( ،)1396حقوق جزای عمومی  ،2تهران :انتشارات میزان.
▪ نرم افزار گنجینه استفتائات قضائی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا ،قوه قضائیه ،سؤالهای  5789و .5811

عربی

ّ
▪ احمد بن محمد بن فهد الحلی (1407ق) ،المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ،قم :مؤسسة النشر
اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.
ّ
الحر العاملی ،محمد بن حسن (1404ق) ،وسائل الشیعة [تفصیل وسائل الشیعة] ،قم :مؤسسة آل البیت
▪
علیهم السالم.
▪ المحقق ابی القاسم نجم الدین جعفربن الحسن الحلی (1408ق) ،شرائع االسالم فی مسائل الحالل و
الحرام ،چاپ دوم ،قم :اسماعیلیان.
▪ الموسوی الخو یی ،السیدابوالقاسم ( 1422ق) ،موسوعة الخوئی (مبانی تکملة المنهاج) ،قم :مؤسسة احیاء
آثار االمام الخو یی.
▪ النجفی ،محمدحسن (1404ق) ،جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ،چاپ هفتم ،بیروت :دار احیاء التراث
العربی.

 )DOI(: 10.22106/JLJ.2019.88710.2211شناسۀ دیجیتال
ٔ
مقاله پژوهشی ،دورۀ  ،۸۵شمارۀ  ،۱۱۵پاییز  ،۱۴۰۰صفحات  ۱۳۱تا ۱۵۶
تاریخ دریافت - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ :تاریخ پذیرش۱۳۹۶/۰۸/۰۱ :

حوالۀ کیفری به مجازات حدی در تعزیرات
با تأکید بر انجام اعمالی به قصد براندازی نظام
افشین عبداللهی



چکیده

برای اینکه عملی جرم شناخته شود الزم است جرمانگاری و مجازات آن عمل در یک مادۀ قانونی
بهصراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد .با وجود این ،گاه قانونگذار بنا
به برخی مالحظات از حوالۀ کیفری استفاده میکند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرمانگاری
میکند و برای تعیین مجازات ،آن را به مجازات جرم دیگری حواله میدهد .این شیوۀ تعیین مجازات
هرچند در تعزیرات بهدلیل مقتضیات حکومتی تا حدودی قابلپذیرش است ،اما در حواله به مجازات
جرایم حدی که در شرع مقدس تعیین شدهاند ،ذهن مخاطبین قانون کیفری را با تردید موجه میکند
که موضوع این مقاله است .در این راستا ،این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی (انتقادی) ،امکان
احالۀ برخی اعمال «با قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت» را که هیچ سابقهای در شرع مقدس
بهعنوان جرم حدی ندارند ،به مجازات جرایم حدی مورد بررسی قرار داده است و در پایان این نتیجه
به دست آمد که حوالۀ کیفری به مجازات جرایم حدی خالف مبانی جرمانگاری جرایم حدی ،قواعد
فقهی و اصول مسلم حقوق کیفری است .ازاینرو ،ضرورت دارد قانونگذار جداگانه این اعمال را
در قالب جرایم تعزیری پیشبینی نماید.
واژگان کلیدی :حوالۀ کیفری ،قصد براندازی نظام ،مجازات حدی ،شفافیت قوانین

 استادیار گروه حقوق ،دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران

afshin.abdollahi@yahoo.com
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مقدمه

حقوق کیفری ابزاری برای حفاظت از جان ،ناموس ،مال ،آزادی و آبروی شهروندان است و به
همین دلیل جایگاهی مهم در میان سایر شاخههای حقوق دارد .این جایگاه ایجاب میکند که قوانین
مربوطۀ آن در نهایت دقت و صراحت وضع شوند و اختیارات دستاندرکاران نظام عدالت کیفری
بهطور دقیق تعیین شود تا جایی برای برداشتها و تفسیرهای متفاوت از مواد آن وجود نداشته باشد
و حقوق شهروندان در پرتو آن تضییع نشود .برای این منظور ،تحت تأثیر آموزههای مکاتب مختلف
کیفری اصولی مانند اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری ،اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،اصل
شفافیت قوانین ،قاعدۀ درء و ...پدیدار و به تدریج وارد قوانین کیفری شدند .بارزترین هدف اصول
مذکور ،تعیین تکلیف شهروندان درخصوص اعمال ممنوعه و مباح ،جلوگیری از سرگردانی آنان و
خودکامگی حکومتها است تا سرخود کسی را محاکمه و مجازات نکنند .برای نمونه ،اصل قانونی
بودن جرم و مجازات ،حاکمان را مقید میکند تا فقط در خصوص اعمالی مردم را مجازات کنند که
ً
قبال در قانون جرمانگاری و برای آن تعیین مجازات شده باشد و یا اینکه اگر در مورد عمل ارتکابی از
سوی شهروندی ،شک وجود داشته باشد که آیا مشمول فالن قانون کیفری است یا خیر ،به استناد
اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و قاعدۀ درء ،باید از مجازات عمل مزبور خودداری کرد.
بهرغم اصول فوق ،قانونگذاران برخی کشورها در امور جزایی از حوالۀ کیفری استفاده میکنند.
بدین معنی که گاه قانونگذار ،پارهای مقررات را که پیشتر وضع کرده است به موارد و موضوعات
مشابه سرایت میدهد و بهجهت اینکه تکرار آن مقررات ماللآور نباشد ،طی عبارتی کوتاه به
مقررات پیشین ارجاع میدهد و بدین منظور اعالم میکند ترتیب مقرر در فالن قانون و یا حکم
مادههای آن قانون در این موارد نیز الزمالرعایه است (میرزایی )124 :1393 ،یا اینکه عملی را
جرمانگاری نموده و برای تعیین مجازات آن به مادهای دیگر ارجاع میدهد .مصداق بارز مورد اخیر
که به قوانین قبل از انقالب برمیگردد ،مادۀ یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب  1308است.
ً
مطابق این ماده «کسی که مال دیگری را با علم به اینکه مال غیر است بهنحوی از انحاء ،عینا یا منفعتا
بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند ،کالهبردار محسوب» و به مجازات کالهبرداری مقرر در
مادۀ  1قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبرداری مصوب  1367محکوم
میشود .1در اینگونه موارد که میتواند مشکلزا باشد و به تشتت آرا بیانجامد ،قانونگذار
 .1مصادیق مختلف دیگری از حوالۀ کیفری در تعزیرات را میتوان قبل و بعد از انقالب ذکر کرد .برای نمونه ،مطابق
مادۀ  9قانون تصدیق انحصار وراثت «هر کس با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به


ً
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ضمانتاجرا را به قانون دیگری ارجاع نموده و در واقع کیفر را حواله داده است (بشیریه-6 :1389 ،
 .)7بهرغم انتقادات وارده ،حوالۀ کیفری در مقررات جزایی بعد از انقالب ،نهتنها در جرایم تعزیری
نیز پیشبینی شده است ،بلکه وارد حوزۀ جرایم حدی نیز شده است .قانونگذار در مواردی کیفرهای
شرعی را که دارای تعریف و شرایط خاصی هستند ،به اعمالی که خارج از تعریف فقهی است ،تسری
داده است .یکی از عناوینی که بهصورت وسیع و گسترده توسط قانونگذار ایران استعمال شده است
عنوان محاربه است ،در حالی که برخی جرایمی که با مجازات محاربه پاسخ داده میشوند از نظر
عناصر تشکیلدهنده و شرایط و اوضاع و احوال ،ارتباطی با جرم محاربه ندارند (آقابابایی:1385 ،
 .)119برای مثال ،مطابق مادۀ  504قانون مجازات اسالمی (تعزیرات  )1375چنانچه تحریک مؤثر
نیروهای رزمنده به فرار ،عصیان ،تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی به قصد براندازی نظام یا
شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن 1باشد ،مرتکب به مجازات محارب محکوم میشود ولو
اینکه این قصد در عمل محقق نشود .همچنین مطابق مادۀ  675این قانون ،اگر آتش زدن کشتی،
هواپیما ،کارخانه ،محل مسکونی و غیره با قصد مقابله با حکومت اسالمی باشد ،مجازات محاربه
اعمال خواهد شد .حوالۀ کیفری به جرایم حدی بهویژه در جرم محاربه به میزان گستردهتری در قانون

وجود وارثی غیر از خودتحصیل تصدیق بر خالف حقیقت کند ،به مجازات کالهبرداری محکوم میشود ».همچنین
در مادۀ  11قانون مذکور برای متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهولالوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور تحت
شرایطی به مجازات خیانت در امانت احاله داده است .نمونۀ دیگر مواد  349و  555قانون تجارت است که در صورت
سوءنیت دالل یا تخلف مدیر تصفیه ،به مجازات خیانت در امانت حواله داده شده است .مورد دیگر ،کارشناسان
رسمی دادگستری است که هرگاه با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخالف واقع چیزی بنویسند و یا
در اظهار عقیدۀ کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکنند و یا برخالف واقع چیزی ذکر کرده
باشند جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردند که در مادۀ  37قانون کارشناسان به مجازات جعل در اسناد رسمی
حواله داده است .جالب آنکه حوالۀ کیفری در قوانین یک دهۀ اخیر (دهه نود) نیز مشهود است؛ برای مثال ،مطابق ماده
 60قانون بیمه اجباری  ...مصوب  1395فروش هر نوع بیمهنامه یا مبادرت به عملیات بیمهگری یا نمایندگی بیمه بدون
مجوز قانونی ،در حکم کالهبرداری و مستوجب مجازات آن است .برای دیدن نمونههای دیگری از حوالۀ کیفری در
تعزیرات به ویژه جرایم در حکم کالهبرداری و خیانت در امانت (نک :حبیبزاده 167-179 :1388 ،و 285-289
و میرمحمدصادقی.)139-153 :1399 ،
 .1قانونگذار در این زمینه از عبارات متعددی مانند براندازی نظام ،مقابله با حکومت ،شکست نیروهای خودی مقابل
دشمن ،اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران ،برهم زدن امنیت کشور برای افراد نظامی استفاده کرده
است که جهت اطالۀ کالم و رعایت اختصار در این تحقیق از عبارت «قصد براندازی نظام» استفاده میشود و مطالبی
که گفته میشود در مورد سایر عبارات نیز صدق میکند.

۱۳۴
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مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب  1381پذیرفته شده است .بهعنوان مثال ،مطابق مادۀ  17این
قانون «هر نظامی که برنامۀ براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسالمی ایران را
طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی
شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب میشود 1».این در حالی است که حوالۀ کیفری
قواعد خاصی دارد و بهویژه در جرایم حدی باید با احتیاط بیشتری عمل کرد؛ زیرا با توجه به مقررات
شرعی ،عملی را میتوان بهعنوان جرم حدی پیشبینی نمود که موجب ،نوع ،میزان و کیفیت اجرای
مجازات آن در شرع مقدس مقرر شده باشد ،اما در حوالۀ کیفری انجام یک عمل به قصد براندازی
نظام به مجازات حدی چنین مواردی با تردید جدی مواجه است .چنین تردیدی ،بهویژه با توجه به
اهمیت جرایم حدی مانند محاربه که مجازات آن در بیشتر موارد اعدام است ،اهمیت انجام پژوهش
را نشان میدهد .ازاینرو  ،ضرورت دارد که بررسی شود آیا حواله به مجازات حدی در جرایم مشابه
با اصول حاکم بر احاله و حقوق کیفری امروزی مانند اصل شفافیت و تفسیر مضیق قوانین کیفری
مطابقت دارد؟ بر این مبنا در تحقیق پیشرو ،نظر به اینکه جهت ِاعمال حوالۀ کیفری باید شرایطی

وجود داشته باشد ،ابتدا امکان حواله به مجازات حدی در پرتو اصول حاکم بر احاله بررسی میشود

که در آن بهطور مصداقی جرایم محاربه ،افساد فیاالرض و بغی با توجه به انعکاس آنها در قوانین
و همچنین سایر جرایم حدی تحلیل شده است (قسمت اول) .در ادامه با توجه به اینکه امروزه یکی
از اصول نوین حقوق کیفری ،شفافیت و قابلفهم بودن قوانین است ،در قسمت دوم به میزان شفافیت
قوانین و احتمال نقض آن در موارد مربوط به حوالۀ کیفری به مجازات حدی پرداخته شده است.
سپس از آنجا که در حوالۀ کیفری به مجازات حدی ،به مواردی اشاره شده است که سابقۀ تقنین در
شرع ندارند ،لذا احتمال نقض تفسیر مضیق قوانین کیفری و بهتبع آن توسل به قیاس یا عدم توجه به
قاعدۀ درء وجود دارد ،ازاینرو ،در قسمت سوم ،استفاده از حوالۀ کیفری و امکان نقض تفسیر مضیق
قوانین کیفری مورد بحث قرار میگیرد و در پایان با توجه ایرادات مطروحه ،ضرورت جرمانگاری
برخی اعمال به قصد براندازی نظام پیشنهاد شده است (قسمت چهارم) که حاکی از هدف این
تحقیق نیز است؛ زیرا در تحدید حقوق و آزادی شهروندان و همچنین حفظ خون آنها باید
محتاطانه تر عمل کرد و در مواردی که سابقۀ یقینی در شرع موجود نیست و یا اینکه قانون ،صراحت

 .1همچنین رجوع کنید به مواد  19الی  24قانون فوقالذکر.
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کامل در مصداق و مفهوم ندارد ،نباید قاعدۀ درء نقض شود و راه را برای تفسیر موسع قوانین کیفری
هموار نمود1.

 .۱اعمال مجازات حدی در پرتو اصول حاکم بر احاله

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،احکام دادگاه کیفری برای محکوم کردن بزهکاران
باید مستند به مواد قانونی باشد که از بدیهیات حقوق کیفری است .در برخی موارد جرم و مجازات
در یک مادۀ قانونی پیشبینی شده است و جهت محکوم کردن مرتکب ،استناد به همان ماده کفایت
میکند .برای مثال ،برای محکوم کردن شخصی به اتهام کالهبرداری ،استناد به مادۀ یک قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب  1367کفایت میکند که در آن ماده هم
عمل جرمانگاری شده است و هم مجازات وجود دارد .اما برای محکوم کردن به اتهام سرقت حدی،
حداقل باید به سه مادۀ  268 ،267و  278از قانون مجازات اسالمی استناد کرد؛ زیرا تعریف این
جرم در مادۀ  267و شرایط آن در مادۀ  268و ضمانتاجرای آن در مادۀ  278بیان شده است .به
سخن دیگر ،در جرم کالهبرداری ،عنصر قانونی بسیط است و در مورد دوم ،عنصر قانونی مرکب
است .در قسمت دوم گاه اتفاق می افتد که مواد در یک متن و در جوار هم وضع میشوند که ایراد
خاصی نمی تواند داشته باشد زیرا مواد در کنار هم وجود دارد و شهروندان به راحتی از مضمون آن
آگاه میشوند ،اما گاه مواد مورد بحث در متون قانونی پراکنده تصویب میگردند .همان طور که گفته
شد این شیوه که قانونگذار در یک مادۀ قانونی خاص ،جرمانگاری و در مادۀ دیگر ،کیفرگذاری
میکند ،حوالۀ کیفری میگویند (شاکری و فتحی .)154 :1392 ،این شیوۀ قانونگذاری تا حدودی
در جرایم تعزیری با توجه به ماهیت آن در مقررات شرعی و قانونی امروزی پذیرفته شده است ،اما
سؤال قابلطرح اینکه میتوان این شیوه را درخصوص جرایم حدی نیز ِاعمال نمود؟ یعنی عملی را
 .1در خصوص پیشینۀ تحقیق به طور کلی نوشتههایی در مورد ارجاع به قانون دیگر ،حوالۀ کیفری ،ارجاع کیفری و از
این قبیل وجود دارد ،اما هیچ یک مشابهتی با موضوع این تحقیق ندارند؛ به ویژه آنکه موضوع مقاله ،حواله به مجازات
حدی در اعمالی است که به قصد براندازی نظام ارتکاب یافته است .برای نمونه ،در مقاله ارجاع قانون به قانون دیگر
و دشواریهای ناشی از آن ،بیشتر به مباحث حقوق مدنی این موضوع پرداخته شده است (میرزایی .)123 :1393 ،در
مقالهای دیگر تحت عنوان حوالۀ کیفری؛ بررسی کیفر جرم موضوع مادۀ  516قانون مجازات اسالمی ،مادۀ مذکور
تحلیل شده است (بشیریه .)3 :1389 ،مقالۀ دیگری نیز در خصوص رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل
وصفگذاری منصفانه نگاشته شده است که ضمن بررسی مفهوم ارجاع کیفری به عنوان یکی از شیوه های پرکاربرد در
فرآیند تقنین ،این تکنیک در پرتو اصل وصفگذاری منصفانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است (میرمحمدصادقی
و لکی.)255 :1398 ،
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که سابقهای بهعنوان جرم حدی در شرع ندارد ،جرمانگاری کرد و به مجازات حدی حواله داد .جرایم
حدی شرایط و اقتضائات خاص خود را دارد که نیازمند بررسی بیشتر است.
 .۱-۱امکان احاله به مجازات محاربه و شرایط آن

هرچند در مواد متعدد قانونی بیشتر به مجازات محاربه ارجاع شده است ،اما با توجه به اینکه در
قانون مجازات اسالمی مصوب  1392جرم بغی بهعنوان یک جرم جدید حدی پیشبینی شده است
و از جرم افساد فیاالرض نیز تعریفی نو ارائه گردیده ،ممکن است شباهتهایی بین جرایم مذکور با
«اعمال به قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت» وجود داشته باشد ،ازاینرو ،امکان حوالۀ کیفری
در هر سه جرم حدی مورد بررسی قرار میگیرد .الزم به ذکر است چون در بیشتر مواد قانونی ازجمله
قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  )1375و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب
 1382بیشتر به مجازات محاربه احاله داده شده است ،اصول و آثار حاکم بر احاله با توضیحات
بیشتری درخصوص جرم محاربه ارائه میشود که در مورد سایر جرایم حدی نیز صدق میکند.
 .۱-۱-۱وحدت در عناصر هر یک از دو جرم

برای احالۀ مجازات یک فعل یا ترک فعل به جرم دیگر ،باید شباهتهایی بین آن دو وجود داشته
باشد که از جملۀ آن ،یکسانی در عناصر آنهاست .وقتی قانونگذار عملی را جرمانگاری مینماید
برای تحقق آن شرایطی پیشبینی میکند که با احراز آنها ،جرم را واقعشده تلقی و مطابق آن ،مجازات
را اعمال میکند .برای مثال ،شروط الزم در عنصر مادی برای تحقق کالهبرداری استفاده از مانور
متقلبانه ،اغفال و فریب بزهدیده و بردن مال دیگری است .در جرم انتقال مال غیر که به مجازات
کالهبرداری حواله داده شده است تا حدودی این شرایط یکسان است .در این جرم نیز ،هم مرتکب
باید از نوعی تقلب ،استفاده و مال دیگری را بهعنوان مال خود قلمداد کند و از این طریق وی را فریب
داده و مالش را ببرید .عنصر معنوی جرایم مذکور نیز تا حدی مشابه به نظر میرسد؛ سوءنیت عام
در هر دو جرم ،عمد و آگاهی در اعمال ارتکابی یعنی استفاده از مانور متقلبانه است و سوءنیت
خاص همان قصد بردن مال دیگری و محروم کردن دائمی بزهدیده از مال متعلق به خود است.
اما این عناصر ،در جرم حدی محاربه و افعال با قصد براندازی نظام متفاوت است .عنصر مادی
در جرم محاربه کشیدن عمدی سالح به مقاصد جان ،مال ،ناموس مردم یا ارعاب آنهاست که با
توجه به مقررات فقهی ،از شرایط الزم و ضروری تحقق آن است (محقق حلی 986 :4/1409 ،و
خو یی ،بیتا)318 :1/؛ بهگونهای که اگر در نتیجۀ وقوع جرایمی مانند درگیری و حمله به شهروندان،
امنیت ،جان ،مال و ناموس مردم به خطر بیافتد بدون اینکه از سالح استفاده شده باشد ،مقام قضایی
نمیتواند جرم محاربه را به متهم تفهیم یا بررسی نماید .بهویژه اینکه محاربه یک جرم حدی است و
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کمترین شبهه در آن باعث انتفای تحقق جرم و ِاعمال مجازات میشود .علیرغم این حساسیت در
وقوع جرایم حدی در شرع مقدس اسالم ،مواد متعددی در بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی

مصوب  1375و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب  ،1382ارتکاب برخی اعمال را در
حکم جرم محاربه دانسته است و به مجازات آن حواله داده است .تحریک نیروهای رزمنده به قصد
براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابلدشمن در مادۀ  ،504آتشزدن کشتی،
هواپی ما ،منازل مسکونی ،انبار یا جنگل و غیره به قصد مقابله با حکومت اسالمی در مادۀ  675یا
خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفادۀ عمومی بهمنظور اخالل در نظم و امنیت جامعه و
مقابله با حکومت اسالمی (مادۀ  687قانون مجازات اسالمی) و یا مشارکت نظامیان در جمعیت
بهمنظور نابودی نظام (مادۀ  17قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) نمونههای بارزی هستند که
مرتکب در صورت انجام آنها به مجازات محارب محکوم خواهد شد .در حالی که ارکان و شرایط
موارد مذکور هیچ مشابهت و یکسانیای با جرم محاربه ندارد .برای مثال ،در جرم آتشزدن منازل
مسکونی یا عمارت یا بنا به قصد مقابله با حکومت اسالمی ،عنصر مادی جرم ،آتش زدن اموال است
ً
که با یک کبریت هم واقع میشود و نیازی به استفاده از سالح ندارد و لزوما هم منتهی به رعب و
وحشت نمیشود ،اما همان طور که اشاره شد ،شرط تحقق محاربه کشیدن سالح است.
در مورد جرم تحریک مؤثر نیروهای رزمنده به فرار نیز چنین حالتی وجود دارد .مطابق مادۀ 504
قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) صرف تحریک مؤثر نیروها به قصد براندازی حکومت یا شکست
در مقابل دشمن ،موجب حواله به مجازات محاربه و ِاعمال مجازات آن خواهد بود .در حالی که
ً
ً
عنصر مادی این جرم ،تحریک است که معموال با بیان الفاظ یا نوشته و نهایتا ایما و اشاره واقع
میشود و نیازی به استفاده از سالح ندارد .همچنین شرط آن ،تحریک به شیوۀ مؤثر به نافرمانی ،فرار،
تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی است و قصد جان و ...الزم نیست .در جرم اقدام برای جدا کردن
قسمتی از خاک ایران در مادۀ  19قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز حالت مشابهی وجود
دارد؛ این جرم می تواند مسلحانه یا بدون حمل سالح باشد .اگر بدون حمل سالح ارتکاب یابد
مشابهتی با جرم محاربه ندارد .اگر هم مسلحانه باشد قصد جان و غیره وجود ندارد تا بتوان محاربه
را تفهیم کرد .همچنین جرم موضوع مادۀ  17قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بدین شرح که هر
نظامی که برنامۀ براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسالمی ایران را طراحی یا
بدان اقدام نم وده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا
معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب میشود .در این حالت نیز ،صرف تشکیل گروه ،هیچیک
از شرایط و ارکان جرم محاربه را ندارد.
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همچنین در عنصر معنوی نیز متفاوت هستند .سوءنیت خاص در موارد «قصد مقابله با حکومت
خاص جرم محاربه یعنی
اسالمی» یا «قصد براندازی نظام» از بین بردن حکومت است که با سوءنیت ِ
قصد مال ،جان ناموس و ارعاب مردم متفاوت است .این دو عمل حتی در سوءنیت عام هم با هم
ِ

تفاوت دارند؛ بدین شرح که در جرم محاربه ،سوءنیت عام ،عمد و آگاهی در کشیدن سالح است،

یعنی مرتکب بداند که توسل به سالح کرده است .اما در جرم آتش زدن ،عمد و آگاهی در حریق است
که با هر وسیلهای ممکن است انجام شود .یا در جرم اقدام برای جدا کردن قسمتی از خاک ایران توسط
یک نظامی ،سوءنیت خاص میتواند استقاللطلبی یا ضربه به تمامیت ارضی کشور باشد.
 .۱-۱-۲وحدت در آثار هر یک از دوم جرم

از دیگر شروط احاله اینکه نتیجۀ جرمی که به مجازات آن احاله شده و جرم موضوع احاله باید
یکسان باشد و گرنه حوالۀ کیفری بیمورد خواهد بود .برای نمونه ،نتیجه در جرایم کالهبرداری و انتقال
مال غیر ،بردن مال دیگری و محروم کردن دائمی مالک از مالش است .با وجود این ،در جرم محاربه و
ارتکاب اعمالی با قصد براندازی حکومت ،به نظر نمیرسد آثار و نتایج مشابهی داشته باشند .مطابق
مادۀ  279قانون مجازات اسالمی نتیجۀ محاربه ،ایجاد ناامنی در محیط است .به دیگر سخن ،محاربه
یک جرم مقید به نتیجه است و تا وقتی که نتیجۀ مذکور یعنی ناامنی واقع نشده است ،وقوع آن ،منتفی
خواهد بود و این نتیجه باید در اثر کشیدن سالح تحقق یابد .اما ،عمل تحریک مؤثر به قصد براندازی
ً
حکومت یا اقدام برای جدا کردن قسمتی از خاک ایران ،یک جرم مطلق است و اساسا نیازی به تحقق
ً
نتیجه ندارد .مطابق مادۀ  504قانون مجازات اسالمی ظاهرا مرتکب به صرف داشتن چنین قصدی باید
به مجازات محاربه محکوم شود و نیازی به تحقق نتایجی مانند وقوع ناامنی یا براندازی نظام یا شکست
نیروهای خودی نیست .چنین احالهای خالف مقررات شرعی در خصوص جرایم حدی ،اصول حاکم
بر احاله و نیز اصول اولیه و بدیهی حقوق کیفری (که در ادامه به آن اشاره میشود) است .همچنین است
اعمالی مانند ایجاد حریق در بنا و عمارت و غیره یا خرابکاری در تأسسیات مورد استفادۀ عمومی به
قصد مقابله با حکومت اسالمی که نیازی به مقابله کردن با حکومت یا وقوع ناامنی ندارد ،بلکه صرف
اینکه اعمال مذکور با این قصد واقع شود ،موجب محکومیت مرتکبین به مجازات محاربه خواهد بود،
هرچند در عمل ناامنی ایجاد نشود .در جرایم نیروهای مسلح ،حتی موضع سختگیرانهتری اتخاذ شده
است؛ بدین شرح که صرف اینکه یک نظامی برنامۀ براندازی نظام و نابودی آن را طراحی کند به مجازات
محاربه محکوم میشود هرچند اقدام خاصی انجام ندهد.
موضوع مهم دیگر در خصوص آثار جرایم ارتکابی است .برای نمونه ،در جرایم کالهبرداری و
انتقال مال غیر ،سیبل مرتکب ،مال است .اما در جرم محاربه و قصد براندازی نظام ،سیبل متفاوت
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است .از یک سو در اثر جرم محاربه ،همان طور که اشاره شد با کشیدن سالح ،در محیط ،ناامنی
ایجاد میشود و منظور از آن ،محیط اجتماعی است؛ یعنی بزهدیدۀ این جرم ،مردم آن جامعه هستند
و هدف از جرمانگاری آن ،حمایت از شهروندان یک جامعه است .قانونگذار با جرمانگاری محاربه
درصدد است امنیت را تأمین یا آن را به جامعه برگرداند .بهطور خالصه ،محاربه یک جرم
ضداجتماعی است .از سوی دیگر ،ارتکاب رفتاری به قصد براندازی نظام یک اقدام علیه حکومت
ً
است و بزهدیدۀ آن حاکمیت اسالمی است و لزوما مردم ،بزهدیده واقع نمیشوند .ازاینرو ،محاربه
و قصد براندازی نظام ،هم از نظر ارکان و شرایط و هم از نظر آثار با هم تفاوت اساسی دارند ،لذا
حوالۀ کیفری به مجازات محاربه جهت تعیین حکم قصد براندازی نظام با اصول حاکم بر احاله
مطابقت و همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری جامع و دقیقتری است.
الزم به ذکر است قانون مجازات اسالمی بهعنوان یک قانون مادر بعد از چندین دوره قانونگذاری
درخصوص تعریف و مصادیق جرایم حدی ،سرانجام در سال  1392سعی نمود که تعریف جامعی
از جرم محاربه ارائه نماید که این مهم در مادۀ  279محقق شده است .در چنین مواردی تمامی جرایم
مشابه یا جرایم در حکم آن ،چه در این قانون و چه در سایر قوانین باید با تعریف مزبور مطابقت
داشته باشد ،در غیر این صورت نقض غرض خواهد بود و نهتنها برداشتها و تفاسیر متعددی به
وجود میآید ،بلکه آراء متعارض و متفاوتی درخصوص موضوع واحد صادر خواهد شد که چنین
رویهای درخصوص جرایم حدی که اصل بر تعیین موجب ،نوع و میزان و کیفیت اجرای آن در شرع
ِ
مقدس است ،مطابقت ندارد 1.به بیان دیگر ،اگر تعریف محاربه را در قانون مجازات اسالمی و در
بحث حدود که متخذ از تعریف فقهی است ،مبنای محاربه بشناسیم باید تمامی مصادیق را به آن
ارجاع دهیم و در واقع عناصر این تعریف را در عموم این موارد ،مالک قرار دهیم؛ در حالی که
بسیاری از مصادیق با این تعریف منطبق نیست (الهام .)61 :1373 ،بنابراین ،اگر در همان قانون
مانند مادۀ  281یا در هر قانون دیگری ،عملی بهعنوان محاربه پیشبینی شود ،باید شرایط خاص
ً
تعریف مادۀ  279را داشته باشد .مضافا مطابق مادۀ  15قانون مجازات اسالمی حد مجازاتی است
که موجب ،نوع ،میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس پیشبینی شده است .پس اگر انجام عملی
با «قصد براندازی نظام» یک جرم حدی است باید به کیفیت مادۀ  15مذکور در شرع مقدس تعیین
شده باشد نه اینکه به مجازات جرمی دیگر ،حواله داده شود.
 .1مطابق مادۀ  15قانون مجازات اسالمی ،حد مجازاتی است که موجب ،نوع ،میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس
پیشبینی شده است.
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نکتۀ قابلتوجه دیگر اینکه فقها حتی در حواله به مجازات محاربه در جرم بغی تردید کردهاند؛ با
این استدالل که معتقدند ظاهر آیۀ محاربه این است که جرم مذکور ،از نوع جرمهای انفرادی است
که گاهی ممکن است یک شخص آن را انجام دهد و این برخالف محاربۀ باغیان است .در این
محاربه (بغی) ،مناسب آن است که خطاب متوجه جماعت و طایفه و گروه باشد .زیرا چنان
محاربهای در حقیقت میان دو گروه انجام میگیرد .این بیان ،صریح است در اینکه معنای محارب
شامل باغی نمی شود ،بلکه اختصاص دارد به کسی که برای گرفتن مال یا جان مردم سالح بکشد.
اما در چنین جرمی ،آنچه از مجرم (باغی) خواسته میشود فقط این است که از در طاعت درآید و
به مسیر جماعت بازگردد .بدین ترتیب روشن میشود که عنوان محارب در آیۀ مبارکه ،اختصاص دارد
به کسی که به قصد افساد در زمین ،سالح میکشد و معنای افساد در زمین نیز عبارت است از اخالل
در امنیت مردم و ترساندن آنها و تجاوز به مال و جان و ناموسشان ،و این معنا ،شامل باغی یا کافری
که به جنگ با دولت اسالمی و قیام در برابر آن برخاسته است ،مادام که مرتکب محاربه به معنای
مذکور نشده باشد نمیشود (هاشمی.1)1376 ،
علیرغم ایرادات فوق درخصوص احاله به قانون یا مادهای دیگر جهت تعیین مجازات یک جرم
حدی ،قانون مجازات اسالمی پا را از این فراتر نهاده و احاله به فقه (منابع و فتاوای معتبر فقهی) را
ات حدودی که در قانون ذکر نگردیده ،بهعنوان یک الزام قانونی
برای جرمانگاری و تعیین مجاز ِ

تصویب کرده است 2.استخراج مجازات جرایم حدی از منابع متعدد فقهی ،احاله دادن موضوع به
منبعی نامعین و مبهم است که موضع قانونگذار را دوچندان قابلانتقاد میکند و نیز خالف اصل

شفافیت است که در ادامه بدان پرداخته میشود.
 .۱-۲امکان احاله به مجازات بغی یا افساد فیاالرض

جرایم بغی و افساد فیاالرض مانند محاربه در زمرۀ جرایم حدی هستند که تعاریف خاص خود
را در فقه و بهتبع آن در قانون مجازات اسالمی دارند .هرچند در اعمال به «قصد براندازی نظام» به
مجازات محاربه احاله داده شده است ،اما از آنجا که مبنای جرمانگاری هر سه جرم ،مقررات
اسالمی است و اعمال فوق به مجازات محاربه در قانون مجازات اسالمی مصوب  1370احاله داده
ً
شده بود و مضافا اینکه در آن زمان بغی جرمانگاری نشده بود که در عمل اگر چنین جرمی واقع

 .1قابل دسترسی درhttp://ensani.ir/fa/article/75074 :

 .2مادۀ  220در اینخصوص مقرر میدارد« :در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و
شصت و هفتم ( )16۷قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عمل میشود».
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میشد مجازات محاربه یا افساد فیاالرض مورد حکم قرار میگرفت و نیز اینکه برخی عقیده داشتند
که عناوین محاربه و افساد فیاالرض جدا از هم نیستند ،بلکه با هم یک جرم واحد را تشکیل میدهند
(امام خمینی 890 :1/1421 ،و میرمحمدصادقی )58-59 :1398 ،این شائبه مطرح میشود که
چون در زمان تصویب قانون مذکور این جرایم مشابه بودهاند ،لذا در صورت عدم ِامکان ِاعمال

مجازات محاربه باید مجازات جرایم بغی یا افساد فیاالرض مورد حکم قرار گیرد.
 .۱-۲-۱بغی

ً
بغی در فقه عنوانی است که همواره در کتاب جهاد بحث بوده است و اصطالحا به قیام علیه امام

عادل گفته میشود (میرخلیلی و همکاران )146 :1395 ،اما ،مطابق مادۀ  287قانون مجازات
اسالمی بغی وقتی واقع میشود که یک گروه در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران قیام
مسلحانه کنند و اگر از سالح استفاده کنند ،اعضای گروه به اعدام محکوم میشوند .بدیهی است
مطابق این ماده شرط محکومیت به اعدام ،تعدد مجرمین بیش از دو نفر و استفاده از سالح علیه
اساس حکومت است .قیام مسلحانه در برابر اساس حکومت یعنی اینکه باغیان درصدد باشند با در
دست گرفتن سالح نظام اسالمی برانداخته شود (رحیمینژاد و صفرخانی .)117 :1393 ،پس،
صرف قصد براندازی نظام بدون اینکه همراه با عنصر مادی قیام مسلحانه باشد ،نمیتواند مستحق
مجازات بغی یا احاله به مجازات آن باشد .به بیان دیگر ،عنصر روانی جرم بغی ،قصد براندازی نظام
اسالمی بهوسیلۀ قیام مسلحانه است (جعفری و قهرمانی ،)68 :1393 ،اما این جرم بدون وجود
ً
عنصر مادی تحقق نمییابد؛ یعنی اگر گروهی صرفا قصد براندازی نظام بهطور مسلحانه داشته باشند
ً
و قبل از انجام هر گونه علمی دستگیر شوند ،حتی شروع به بغی هم محقق نمیشود ،نهایتا مطابق
مادۀ  610قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) جرم تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت واقع
میگردد .ازاینرو  ،وقتی یک گروه مسلحانه که قصد براندازی نظام دارند و بدون انجام عملی به
مجازات اعدام محکوم نمیشوند ،منطقی نیست که انجام اعمالی به صرف قصد براندازی نظام
موجب مجازات اعدام باشد ،بدون اینکه شرایطی مانند تعدد مجرمین یا حملۀ مسلحانه وجود داشته
باشد .نکتۀ قابلذکر اینکه هرچند در اعمال به قصد براندازی نظام به مجازات محاربه احاله داده شده
است ،اما این اعمال از لحاظ عنصر معنوی بیشتر به جرم بغی نزدیکتر است .زیرا قصد بغات از
قیام مسلحانه برابر اساس نظام به نوعی همان قصد براندازی است که همین قصد در اعمال تحریک
نیروهای رزمنده به فرار یا آتشزدن انبار و منازل نیز وجود دارد .با این تفاوت که در موارد اخیر تعدد
مجرمین یا قیام مسلحانه ای وجود ندارد یا اینکه شرط وقوع آن نیست .به بیان دیگر ،هرچند مقاصد
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فوق از لحاظ عنصر معنوی تا حدودی مشابه جرم بغی هستند ،اما چون در عنصر مادی و شرایط
وقوع آن با هم تفاوت دارند ،لذا احاله به مجازات بغی نیز امکانپذیر نیست.
الزم به ذکر است اگر اعمال آتش زدن بنا و غیره به قصد مقابله با حکومت از سوی یک گروه
بهصورت مسلحانه صورت گیرد ،با احراز سایر شرایط میتواند جرم بغی و مستوجب مجازات اعدام
باشد .هرچند در خصوص حدی بودن جرم بغی و نحوۀ تحقق آن در مطابقت قانون مجازات اسالمی
با مقررات شرعی تفاوت زیادی وجود دارد (آقابابایی)26-29 :1395 ،؛ بهگونهای که برخی
حقوقدانان طرح براندازی (بغی) را هم از جهت طبیعت رفتار که علیه دولت و نظام سیاسی حاکم و
هم از جهت قصد و انگیزۀ مرتکبان که بهمنظور سرنگونی نظام سیاسی مستقر انجام میشود ،از
مصادیق قطعی جرایم سیاسی تلقی کردهاند (آقابابایی 1383 ،و  )150 :1384و آن را جرم حدی
ً
نمیدانند .برخی فقها نیز اساسا بغی را یک جرم حدی محسوب نمیکنند ،بلکه بغات را عدهای از
مؤمنین میدانند که برای آنها شبههای به وجود آمده است و ابتدا باید برای آنان روشنگری صورت گیرد
و اگر علیرغم روشنگری ،بغات شروع به قیام مسلحانه نمودند در حین درگیری میتوان آنان را کشت.
اما بعد از اتمام درگیری و غلبۀ حاکم اسالمی ،نمیتوان بغات را به قتل رساند (طوسی)341 :1387 ،
بلکه حاکم میتواند آنان را به تعزیر محکوم کند و بحثی از تحمیل مجازات حدی به میان نیاوردهاند1.

 .۱-۲-۲افساد فیاالرض

با توجه به مادۀ  286قانون مجازات اسالمی عنصر مادی جرم افساد فیاالرض مواردی مانند
مباشرت یا معاونت در جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد ،جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ،نشر
اکاذیب ،احراق و تخریب و غیره است .اگرچه ارتکاب این اقدامات در حالت عادی فینفسه جرم بوده
و مجازات خاص خود را در پی خواهد داشت ،لکن هنگامی که این جرایم بهنحو گسترده و با نتایج
زیانبار وسیع اتفاق بیافتد ،رکن مادی جرم مذکور را تشکیل میدهد (رهبرپور و نورمحمدی:1397 ،

 .1فقهای دیگری نیز چنین عقیدهای دارند« :باغی کسی است که با امامی که مسلمانان با او بیعت کردهاند بیعت نکند،
یا بیعت خود را با او بشکند .هر کس را که امام برای جنگ با باغیان فراخواند ،بر او واجب است که همراه امام شد و
چون جنگ با باغی آغاز شود به پایان نمیرسد تا اینکه یا او از در اطاعت درآید و به جرگه مسلمانان بپیوندد و یا کشته
شود .اگر باغی گروهی داشته باشد و نزد گروه خود باز گردد ،باز باید جنگ را با او ادامه داد چه روبهرو با او و چه در
تعقیب او و زخمیان آنها را نیز باید کشت ،اما در غیر این صورت نباید به تعقیب او پرداخته شود» (هاشمی،1376 ،
قابل دسترسی در.)http://ensani.ir/fa/article/75074 :
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 .)214از لحاظ عنصر معنوی نیز ،مرتکب باید قصد اخالل گسترده 1در موارد فوق را داشته باشد؛ در
صورت احراز این دو رکن مرتکب یا مرتکبین به مجازات اعدام محکوم میشوند .سؤال این است که آیا
آتش زدن بنا و غیره به قصد مقابله با حکومت یا تشکیل گروه توسط نظامیان بهمنظور تغییر و براندازی
نظام میتواند مصداقی از افساد فیاالرض باشد؟ در پاسخ میتوان گفت اگر آتش زدن بنا بهطور گسترده
و شدید ایجاد شود (عنصر مادی) و مرتکب نیز قصد اخالل گسترده داشته باشد (عنصر روانی) جرم
افساد فیاالرض واقع شده است .اما نکتۀ قابلذکر اینکه در اعمال مواد  675یا  687قانون مجازات
اسالمی (تعزیرات) یا مواد  17و  21قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مرتکب قصد براندازی یا
ً
مقابله با نظام دارد و در این موارد قصد اخالل گسترده مطرح نیست یا اصال چنین قصدی ندارد .یعنی
هرچند ممکن است اعمال مواد مذکور به قصد اخالل شدید در نظم عمومی یا ناامنی ارتکاب یابند،
اما قصد اخالل گسترده با قصد براندازی نظام یکی نیست .پس عنصر روانی این دو جرم با هم تفاوت
دارد ،لذا نمیتوان به مجازات افساد فیاالرض احاله داد .همچنین از لحاظ عنصر مادی نیز ممکن
است مرتکب تنها یک یا دو بار مصادیق جرایم مندرج در مواد مذکور را انجام دهد و نتوان شروط
گسترده بودن و نتایج زیانبار را احراز کرد که در نهایت عنصر مادی این دو جرم نیز مشابه نخواهد بود.
ازاینرو ،ارتکاب برخی اعمال با مقاصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت از لحاظ عنصر مادی و
معنوی به ترتیب شباهتهایی با جرایم افساد فیاالرض و بغی دارد اما بهطور کامل به هم شبیه نیستند،
لذا نهتنها احاله به این مجازاتها امکان ندارد ،بلکه خالف مقررات مهم شرعی مانند قاعدۀ درء و منع
توسل به قیاس نیز است.
 .۱-۳امکان احالۀ مجازات در سایر حدود

هرچند مادۀ  15قانون مجازات اسالمی تنها مجازات جرم حدی را تعریف کرده است ،اما به این
معنی نیست جرمی که مستوجب مجازات حدی است ،ضابطهای ندارد و قانونگذار بهطور مطلق
میتواند هر جرمی را به مجازات حدی حسب مورد احاله دهد .منابع معتبر فقهی از جمله احادیث،
روایات و کتب فقهی ابتدا ارکان جرم حدی را بهطور کامل تشریح ،سپس مجازات آن را بیان کردهاند.
برای نمونه ،شهید ثانی در باب جرم حدی شرب خمر ،ابتدا تعریف و شروط آن را بیان و در ادامه به
میزان مجازات آن اشاره کرده است (شهید ثانی .)468 :1419 ،واژۀ «موجب» در مادۀ  15قانون

 .1چنین عباراتی «مقول به تشکیک است و احراز موضوع را برای قاضی دچار قبض و بسط میکند .در حالی که در
گزارههای کیفری موضوع ،باید مرزبندی دقیق داشته باشد .چنین مواردی باعث سردرگمی قاضی میشود» (ساالرزائی
و افروشته.)183 :1398 ،
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مذکور نیز چنین مفهومی را به ذهن متبادر میکند؛ یعنی جرم ارتکابی یا همان موجب و علت چنین
مجازاتی باید در شرع تعیین شده باشد .پس احاله به مجازات حدی برای یک جرم دیگر غیرممکن
و خالف شرع است .به همین دلیل است درخصوص مصرف مواد مخدر که مانند مشروبات الکی
اثر مستی و بیهوشکننده و غیره دارد ،قانونگذار حد شرب خمر تعیین نکرده یا اینکه به مجازات آن
احاله نداده است .زیرا موجب و میزان آن در شرع تعیین نشده است ،هرچند این دو جرم از نظر آثار
مشابه هستند .جالب آنکه مادۀ  154قانون مجازات اسالمی جهت رفع مسئولیت کیفری و مساعدت
به نفع مرتکب اثری مانند شرب خمر بر مصرف مواد مخدر روانگردان بار نموده است ،اما در جهت
تشدید مجازات بهدلیل حدی بودن مسکرات ،در خصوص مصرف مواد مخدر به حوالۀ کیفری
توجهی نکرده است 1.چنین برخوردی در سرقتهای تعزیری نیز قابلمشاهده است .برخی
سرقتهای تعزیری مانند سرقت مقرون به پنج شرط مادۀ  651قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) با
وجود آنکه از نظر شرایط و آثار جرم ارتکابی بسیار شدیدتر از سرقت حدی هستند ،اما به مجازات
سرقت حدی حواله داده نشده است 2.ازاینرو ،در هیچیک از سایر جرایم حدی نمیتوان موردی از
حوالۀ کیفری به مجازات آنها در منابع فقهی یافت ،چون تعریف حد در شرع و بهتبع آن در قانون
مجازات اسالمی مشخص است .در حالی که جرم محاربه و انجام اعمالی با قصد براندازی نظام
حتی با وجود آنکه آثار و نتیجه مشابهی نیز ندارند ،اما قانونگذار برای آنها مجازات مشابه مقرر
نموده و از حوالۀ کیفری استفاده کرده است.
الزم به ذکر است در پارهای موارد در جرایم تعزیری منصوص شرعی به قسمتی از مجازات حدی
بهعنوان تعزیر احاله داده شده است .برای نمونه« ،اگر شخصی کنیزی را به عقد خود درآورده و قبل
از کسب اذن از همسر مسلمانش با او نزدیکی کند به میزان یک هشتم حد زانی (دوازده و نصف)
تعزیر خواهد شد» (محقق حلی .)218 :1/1418 ،از جمله روایاتی که مستند این نظر قرار گرفته
میتوان به روایت حذیفۀ بن منصور از امام صادق (ع) اشاره کرد که در آن راوی بیان میکند از امام
در موردی پرسیدم که بدون اذن گرفت ن از همسر مسلمانش با کنیزی ازدواج کرده است .امام فرمودند
باید جدا شوند .راوی پرسید که آیا این عمل مجازاتی هم دارد یا خیر؟ امام پاسخ میدهند که مرد
یک هشتم حد زانی ،مجازات میشود (حر عاملی .)511 :1409 ،به نظر میرسد این نوع احاله،

 .1مستی و بیارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ،مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها ،مانع مجازات نیست
مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم بهطور کلی مسلوباالختیار بوده است.
 .2همچنین است در جرایم سبالنبی و قذف
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بیشتر در راستای تخفیف و مساعدت نسبت به مرتکب است تا تشدید مجازات .به بیان دیگر ،برخی
فقها جهت پرهیز از اینکه چنین جرمی حد محسوب نشود به قسمتی از مجازات حد زنا احاله دادهاند
که در نهایت مساعدت و به نفع مرتکب است.
 .۲حوالۀ کیفری به مجازات حدی در پرتو اصل شفافیت

اصل شفافیت قانون با توجه به اهمیت آن در کشورهای اروپایی جایگاه باالیی دارد بهگونهای که
ً
معموال این اصل نه در قوانین عادی ،بلکه در قانون اساسی پیشبینی میشود .اما در حقوق ایران ،این
اصل نهتنها در قانون اساسی به آن اشاره نشده است بلکه در قوانین عادی نیز جایگاهی ندارد که موضع
حقوق ایران را از این نظر قابلانتقاد میکند .بدیهی است نقض چنین اصلی در فرایند قانونگذاری و در
رویۀ قضایی نیز ضمانتاجرایی ندارد .با وجود این ،اقتضائات سیاسی و اهمیت جرایم اقتصادی بر آن
شده مقنن و دولتمردان به ناچار به اصل مذکور روی بیاروند و حتی در پروندههای کیفری به استناد
برخی مواد قانونی در پارهای موارد حریم خصوصی شهروندان را نقض کردهاند .برای مثال ،در سالهای
 1397و  1398در مجلس شورای اسالمی موضوع اصل شفافیت آراء نمایندگان به صحن علنی مجلس
آمد و درخصوص قانونی کردن آن رأیگیری شد .همچنین اصل شفافیت داراییهای مقامات ،باعث
شده که در این خصوص قانون رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی
مصوب  1394تصویب شود و مسئوالن ردهباالی کشوری مکلف شوند که لیست داراییهای خود را
در سامانۀ خاصی ثبت کنند .همچنین اصل شفافیت در معامالت اقتصادی ایجاب میکند که مطابق
مادۀ  169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بتوان حسابهای افراد مظنون را مورد بررسی قرار داد .توجه
به موارد فوق نشان میدهد که نظام حقوقی ایران نیز اهمیت اصل شفافیت درک کرده است و بعید نیست
در سالهای آینده ،این اصل در امور مختلف حقوقی پیشبینی شود.
آنچه از دیدگاه حقوق کیفری مهم است اینکه با توجه به اصل مذکور ،متن قانون باید شفاف و
گویا باشد بهگونهای که عموم شهروندان با خواندن آن ،مقصود قانونگذار را درک کنند .این اصل که
در رویۀ قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اروپا استخراج شده است بدین معنی است که قانون باید
دارای کیفیت باشد تا از صدور آراء متعارض و ناعادالنه پرهیز شود .از منظر دیوان اروپایی حقوق
بشر تنها مقررهای را میتوان قانون دانست که با وضوح و دقت کافی تدوین شده باشد ،به شکلی
که شهروندن را قادر سازد عالوه بر فهم کامل آن ،رفتار خود را تا حد امکان بر اساس موازین قانونی
تنظیم نموده و به عبارتی زندگی خود را قانونمند سازند (مؤذنزادگان و رهدارپور.)206 :1397 ،
این اصل سه نتیجۀ مهم در پی دارد .نخست ،قابلیت دسترسی قانون است؛ قوانین باید در دسترس
مردم باشند تا بتوانند به مناسبت عملی که انجام دادهاند یا در اوضاع و احوال مربوط به پروندۀ خود

۱۴۶
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با مراجعه به مادۀ قانونی مربوطه ،اطالعات کافی را در مورد آن عمل کسب کنند (نجفیابرندآبادی،
 .) 1141 :1391این مورد بیشتر ناظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که باید به سهولت
در دسترس شهروندان باشد .با وجود این ،در حوالۀ برخی اعمال به مجازات محاربه چنین کیفیتی
وجود ندارد و قانون در دسترس نیست .وقتی که قانونگذار در قسمت مربوط به جرایم تعزیری به
مجازات یک جرم از جنس و نوع دیگر احاله میدهد نمیتوان گفت که مرتکب اطالعات مربوط به
جرم محاربه یا حتی بغی را از مادۀ موردنظر کسب میکند و حتی با مراجعه به مادۀ مربوط به محاربه
نیز در قسمت جرایم حدی این اطالعات وجود ندارد ،زیرا عمل انجام شده (به قصد براندازی نظام)
با تعریف این جرم در قسمت جرایم حدی مطابقت ندارد .بهویژه اینکه در جرایم حدی ،عدم
دسترسی به قانون موجب ایجاد شبهه میشود .دوم ،صراحت قانون است که بیشتر ناظر به عناصر
مادی و معنوی میباشد؛ بدین شرح که وقتی قانونگذار عملی را جرمانگاری میکند باید بهگونهای
شفاف و گویا ،شرایط تحقق عنصر مادی و نحوۀ احراز عنصر معنوی با هم در یک مادۀ قانونی بیان
شود .اما ،با احاله به مجازات محاربه در یک جرم شبهتعزیری نهتنها این به این عناصر بهطور شفاف
ً
اشاره نشده است ،بلکه اساسا در مادۀ مربوطه وجود ندارد .برای نمونه ،در هیچیک از مواد  675و
 687قانون مجازات اسالمی یا مواد  17الی  24قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح عناصر مادی
ً
یا معنوی تشریح نشده است ،بلکه صرفا مجازات محاربه مورد حکم قرار گرفته است .این مواد
صراحتی ندارند بلکه عملی را با توجه به مقتضیات حکومتی جرمانگاری کردهاند ،اما جهت تشدید
برخورد به مجازات محاربه حواله داده است .به نظر میرسد آنچه مدنظر قانونگذار بوده شدت در
برخورد و نشان دادن قبح چنین مقاصدی است که سبب نادیده گرفتن صراحت در قانون شده است.
سوم ،آثار قانون قابلپیشبینی باشد .افرادی که درصدد ارتکاب عملی مجرمانه هستند باید مجازات
و تبعات عمل خود را بدانند .وقتی که جرمانگاری در یک ماده و عناصر مادی ،معنوی و مجازات در
ً
مادهای دیگر ذکر میشود ،قابلیت پیشبینی آثار عمل منتفی است و مضافا اینکه تفاسیر و
برداشتهای متعددی از نحوۀ مجازات میشود .بهعنوان مثال ،شهروندان در صورت ارتکاب عملی
به قصد براندازی نظام با این برداشت که عمل ارتکابی آنها شرایط محاربه یا بغی را ندارد ،تصور
میکنند که به مجازات چنین جرایمی محکوم نخواهند شد ،اما در عمل خالف این تصور واقع
ً
میشود که در متن قانون بهصراحت قابلپیشبینی نیست .مضافا اینکه ممکن است یک قاضی چنین
اعمالی را در حکم محاربه بداند و دیگری چنین عقیدهای نداشته باشد.
نتیجه اینکه عدم پیشبینی اصل شفافیت قوانین بهویژه در جرایم حدی ،منجر به نوعی استبداد
قانونی خواهد شد که حقوق شهروندان را در پرتو برداشتهای شخصی به مخاطره میاندازد .اتخاذ
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چنین سیاستی در مجازاتهای احالهای از تعزیرات به حدود عوامل متعددی میتواند داشته باشد.
یکی از این موارد ،عدم انسجام درون قانونی است .بدین معنی که فصول و مواد متعدد قانون مجازات
اسالمی در چندین مرحله نوشته شده است بهگونهای که مقنن نتوانسته ارتباط منطقی بین آنها برقرار
ات قانون مجازات اسالمی که
کند یا از برقراری آن غافل مانده است .بهعنوان مثال ،بخش تعزیر ِ

برخی جرایم در حکم محاربه در آن پیشبینی شده ،در سال  1375به تصویب رسیده است؛ در
ً
حالی که قسمت حدود ،قصاص و دیات این قانون در سال  1392وضع شده است و اتفاقا قانونگذار

در این قسمت سعی نموده تعریف جامعی از جرم محاربه یا بغی بنماید تا مالک عمل قرار گیرد ،اما
ً
ً
ظاهرا از جرایم در حکم محاربه در قسمت تعزیرات غافل مانده است یا اینکه واقعا خواسته است
ً
جرایم مذکور با همان کیفیت در بخش تعزیرات باقی بماند که کامال در تعارض با اصل شفافیت
قرار دارد .مثال دیگر ،در این رابطه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  1382بهعنوان یک قانون
تعزیری است که در آن جرایم بسیاری تحت عناونین حدی محاربه یا افساد فیاالرض وضع شده
است؛ در حالی که در قانون مزبور نیازی نبود جرایم حدی پیشبینی شود ،زیرا تعریف و مالک وقوع
جرم حدی در شرع و قانون مجازات اسالمی مشخص شده است.
مورد دیگر ،سازماندهی نامطلوب جرایم در قانون مجازات اسالمی است .بدین شرح که وقتی
قانونگذار عنوان بخش پنجم را «جرایم تعزیری» قرار داده است ،تمامی جرایم مندرج در آن باید
تعزیری باشد .اما قانونگذار جرایم حدی متعددی را در قسمت تعزیرات پیشبینی کرده است که به این
بیسامانی دامن زده است .در قوانین تعزیری متعدد دیگری نیز مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین
اختالس و ارتشاء و کالهبرداری  1367و قانون اخالل در نظام اقتصادی کشور  1369و غیره ارتکاب
برخی اعمال مجرمانه ،محارب یا در حکم محارب و یا تحت عنوان جرم حدی «مفسدفیاالرض»
وضع شده است که شمارۀ آنها از  70مورد فراتر میرود .بدیهی است اینگونه قانونگذاری مبهم
ً
خصوصا در مسائل جزایی صحیح نبوده و جز مشکل عملی ،ثمری ندارد (الهام.)61-51 :1373 ،
چنین وضعیتی در نهایت باعث سردرگمی شهروندان و خدشه به اصل شفافیت قانون خواهد شد.
برای رفع این مشکل مهمترین راه ،سادهنویسی قوانین بهنحوی است که هم برای شهروندان
قابلفهم و درک باشد و هم از بار حقوقی و علمی قانون کاسته نشود .از این نظر قانون باید به
شکلی نگارش یابد که بهطور صریح بر نظر مقنن داللت کند .قانون باید به زبان و ساختاری نوشته
شود که برای همۀ مردم قابلفهم و در دسترس بوده و در مرحلۀ اجرا نیز قاضی را با سرگردانی مواجه
نسازد .در قانوننویسی از هر چیزی که سبب اجمال و ابهام معنای قانون باشد باید پرهیز نمود
(مؤذنزادگان و رهدارپور200 :1397 ،؛ بکاریا.)47 :1397 ،
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 .۳حوالۀ کیفری و تفسیر مضیق قوانین کیفری

با توجه به اینکه نقض قوانین کیفری ،تعرض به نفس ،جان ،عرض ،مال و آزادیهای شهروندان
را در پی دارد ،تفسیر موسع این قوانین خطراتی مانند استبداد ،گسترش دامنۀ شمول قوانین کیفری،
نقض آزادیهای مشروع و در نهایت توسل به قیاس را در پی دارد .ازاینرو ،گفته شده که با توجه به
اصل قانونی بودن جرم و مجازات که از اصول برجسته و مسلم حقوق جزا است ،قوانین جزایی را
باید بهطور مض یق و محدود تفسیر نمود .در این معنا تفسیر مضیق ،تفسیری است که منحصر در
چهارچوب الفاظ قانون بوده و از منطوق صریح آن تجاوز نمیکند (رحیمینژاد .)37 :1376 ،پس
این تفسیر مانع از توسل به قیاس و تسری دادن حکم قانونگذار به مواردی است که در زبان قانونگذار
ً
یا در جرایم حدی در شرع صریحا پیشبینی نشده است .با این توضیح سؤال این است آیا احاله به
مجازات محاربه یا حدود مشابه ( که در شرع تعریف معین و محدودی دارد) در قسمت تعزیرات،
نقض اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و نوعی توسل به قیاس نیست؟ همچنین بیان شد که مطابق
قاعدۀ درء ،حدود به معنای عام مجازات و به معنای خاص آن یعنی جرایم حدی بهویژه در کالم فقها
با کمترین شبهه رفع میشود ،آیا حوالۀ مجازات به ترتیب فوق به نوعی نقض قاعدۀ درء نیست؟
 .۳-۱توسل به قیاس در احالۀ مجازات

قیاس عبارت است از سرایت دادن حکمی مصرح در قانون به موضوعی مسکوتالحکم به
دستاویز علتی مشترک (جعفری لنگرودی .)752 :1394 ،مطابق نظری دیگر ،قیاس مبتنی بر
مشابهت میان رفتارهای مخاطرهآمیز است .بدین معنی که رفتارهای ضداجتماعی پیشبینی نشده در
قانون با جرایم پیشبینی شده در آن مقایسه میشوند و پس از احراز مشابهت میان آنها ،اوصاف
قانونی و آثار جزایی یکی به دیگری تعمیم داده شود (امیدی .)23 :1377 ،بهعنوان مثال ،شرب خمر
به علت مسکر بودن ،جرم و مستوجب حد است .اما ،مصرف مواد مخدر که آن نیز موجب مستی و
بیارادگی میشود (مادۀ  154قانون مجازات اسالمی) بهعنوان یک جرم حدی مسکوت است .تفسیر
قیاسی به استناد مشابهت اثر و نتیجۀ این رفتارها ،مصرف مواد مخدر را نیز مستوجب حد میداند.
علیرغم اینکه فقه امامیه توسل به قیاس را به استناد احادیث 1،در متون فقهی و به طریق اولی در
تفسیر قوانین ،بهویژه حقوق جزا مردود میدانند ،اما به نظر میرسد قانون مجازات اسالمی در احاله به
 .1برای نمونه ،فقهای امامیه به حدیثی از امام صادق (ع) استناد میکنند بدین شرح که ابان از امام صادق (ع) میپرسد:
نظر شما درباره مردی که یکی از انگشتان زنی را قطع کند چیست و چه مقدار دیه بر او واجب است؟ امام فرمود :ده
شتر ،ابان میگوید :پرسیدم چنانچه دو انگشت او را قطع کند؟ فرمود :بیست شتر ،سه انگشت :فرمود:سی شتر و اگر
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مجازات محاربه قیاس را قبول کرده است .زیرا ارتکاب اعمالی با قصد «براندازی نظام» را مانند عناصر
مادی و معنوی در جرم محاربه (یا بغی) فرض کرده و چون عقیده داشته که مقاصد فوق مانند جرم
محاربه و بغی نتیجۀ مشابه دارند ،مجازات محاربه را برای آنها مقرر کرده است .در حالی که حتی اگر
قیاس هم پذیرفته شود گفته شد که باید علت آنها مشترک باشد تا بتوان قیاس کرد .در اینجا ،علت
همان حکمی است که سبب تشریع حکم شده است (اردبیلی .)229 :1398 ،علت جرمانگاری
محاربه و تعیین مجازاتهای اعدام و غیره کشیدن سالح به مقاصد جان ،مال ،ناموس مردم یا ارعاب
و در نهایت وقوع ناامنی در محیط است؛ همچنین علت جرمانگاری بغی ،قیام مسلحانه توسط یک
گروه علیه اساس نظام است .اما ،در انجام یک عمل به «قصد براندازی نظام» توسل به سالح یا ایجاد
ناامنی یا قیام مسلحانۀ گروهی شرط وقوع آن نیست ،بلکه صرف قصد مرتکب برای مقنن مهم است.
پس هیچ علت مشترکی بین این دو وجود ندارد تا بتوان قیاس کرد .جالب آنکه قانونگذار در موارد
مذکور نه به مجازات قانونی ،بلکه به مجازات محاربه بهعنوان یک مجازات شرعی احاله داده است،
زیرا گفته شد که مطابق مادۀ  15مجازات حد در شرع مقدس تعیین شده است؛ در حالی که در شرع
ً
ً
چنین قیاسی اساسا از سوی فقها صورت نگرفته و مطلقا وجود ندارد و باطل است .الزم به ذکر است
که فقهای شیعه از بین انواع قیاس ،قیاس منصوصالعله را حجت و قابلاستناد میدانند (محققداماد،
 )169-168 :1394یعنی قیاسی که علت حکم بهصراحت در اصل بیان شده است .زیرا این نوع قیاس
موجب قطع و یقین است (اردبیلی .)230 :1398 ،البته درخصوص احاله به مجازات محاربه وقتی که
در قیاس عادی ،علت مشترکی وجود ندارد ،طبیعی است مطرح کردن آن درخصوص قیاس
منصوصالعله سالبه به انتفای موضوع است 1.به بیان دیگر ،هرچند قانونگذار مجازات و کیفر برخی
ّ
چهار انگشت؟ فرمود :بیست شتر.گفتم سبحان الله! چگونه است که سه انگشت سی شتر دیه دارد ولی چهار انگشت
بیست شتر وقتی در عراق بودیم این حکم را شنیدیم و از گوینده آن دوری میجستیم و میپنداشتیم کسی که این گفتار
را آورده شیطان بوده است ،امام فرمود :آرام باش ای ابان! این حکم رسول خدا (ص) میباشد که زن تا یک سوم دیه
مانند مرد است اما همین که دیهاش به یک سوم رسید به نصف کاهش مییابد ،ای ابان تو مرا به قیاس گرفتی و بدان
اگر سنت مورد قیاس واقع شود دین محو میگردد (شهید ثانی465 :1419 ،؛ طوسی.)441 :1407 ،
 .1الزم به ذکر است حقوق دانان کیفری در پذیرش قیاسی که به نفع متهم باشد و نتایج مساعدی برای وی در بر داشته
باشد ،تردید نکردهاند .برای مثال ،با توسل به قیاس ،موارد مساعدتی مانند علل رافع مسئولیت ،یا کیفیات مخففه و ...
که در برخی جرایم وجود داد را به جرایمی که در قانون برای آنها پیشبینی نشده است ،میتواند تسری داد (امیدی،
ً
 .)30 :1377اتفاقا در اینجا در خصوص اعمال فوق میتوان به قیاس استناد کرد و اعالم نمود که چون بین این اعمال
و جرم محاربه علت مشترکی وجود ندارد ،لذا باید به نفع متهم تفسیر کرد و گفت که مجازات محاربه در این خصوص
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اعمال را ملحق به حد محاربه کرده است ،اما بهدلیل توقیفی بودن حدود ،چنین الحاقهایی محتاج
نص و تصریح شارع است که در محل مورد بحث چنین نصی وجود ندارد (آقابابایی )129 :1385 ،و
نمیتوان با قیاس مشکل را حل نمود.
 .۳-۲نقض قاعدۀ درء

به استناد قاعدۀ درء ،حدود با شبهه برداشته میشوند و مجازات حدی تنها در صورتی جاری
میشود که هیچگونه شک و شبههای در میان نباشد (حاجیدهآبادی .)34 :1384 ،در توضیح قاعدۀ
درء گفته شده که «مفاد اجمالی قاعدۀ درء ،آن است در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و
یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی ،بهجهتی محل تردید و مشکوک باشد ،بهموجب این قاعده باید
جرم و مجازات را منتفی دانست (محققداماد .)43 :1391 ،قانون مجازات اسالمی با اندکی تغییرات
همین دیدگاه را مورد پذیرش قرار داده و آن را در مادۀ  120منعکس کرده است که مطابق آن ،قاعدۀ درء
عالوه بر سقوط مجازات ،موجب عدم تحقق جرم یا برخی شرایط آن میشود .آن طور که از این ماده
ایم مستوجب حد ،قصاص،
استنباط میشود واژۀ «جرم» بهصورت مطلق ذکر شده که شامل تمامی جر ِ
دیه یا تعزیر میشود .با وجود این ،سؤال قابلطرح اینکه آیا با وجود قاعدۀ درء در قانون مجازات اسالمی

و اینکه مجازاتها بهویژه از نوع حدی ،با کمترین شبهه برداشته میشود ،میتوان جهت تعیین مجازات
یک عمل که سابقهای در شرع ندارد ،به مجازات حدی احاله داد و آن را قابلاجرا دانست؟ آنچه
مشخص است با توجه به مادۀ  120قانون مذکور قاعدۀ درء هم شامل وقوع جرم (عنصر مادی) و شرایط
و اوضاع و احوال این جرم و هم شامل عنصر معنوی میشود .برای نمونه شخصی به قصد براندازی
نظام ،یک منزل مسکونی را آتش میزند؛ در عمل مزبور ،آتش زدن عنصر مادی جرم است و نیازی
ً
نیست حتما با سالح انجام شود ،یا اینکه یک نظامی مطابق مادۀ  17قانون مجازات جرایم نیروهای
ً
مسلح گروهی را بهمنظور تغییر و نابودی اساس حکومت تشکیل میدهد که عنصر مادی آن ،صرفا
تشکیل گروه است .در حالی که عنصر مادی در جرم محاربه ،کشیدن سالح است .همچنین در تطبیق
شرایط آنها نیز شبهه ایجاد میشود که ایجاد ناامنی در یکی الزم نیست ولی در دیگری شرط است.
یک قاضی نوعی اگر بخواهد فعل «آتش زدن محل مسکونی به قصد براندازی نظام» را با تعریف محاربه
در مادۀ  279یا بغی در مادۀ  287قانون مجازات اسالمی مطابقت دهد این شبهه در ذهنش ایجاد
میشود که این جرایم به وقوع نپیوسته است ،زیرا عنصر مادی آنها با هم متفاوت است ،لذا ملزم کردن

قابل اعمال نیست .همچنین نگاه کنید به مادۀ  154قانون مجازات اسالمی که سیاست مشابهی را در خصوص رفع
مسئولیت کیفری به علل شرب خمر و استعمال مواد مخدر و روانگردان اتخاذ کرده است.
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ً
وی به صدور حکم به مجازات محاربه یا بغی خالف مادۀ  120قانون مجازات اسالمی است .مضافا
همان طور که بیان شد ،وقوع ناامنی بهدلیل کشیدن سالح یا قیام مسلحانه به ترتیب مهمترین شرط وقوع
جرم محاربه یا بغی است .اما وقوع این شرط در فعل مذکور که هیچ سالحی در آن به کار نرفته است،
بهطور جدی محل تردید و شبهه است .ازاینرو ،در حوالۀ کیفری به مجازات محاربه یا بغی هم در
وقوع جرم و هم در شرایط آن تردید و شبهه وجود دارد ،بهویژه آنکه پیشتر گفته شد که در عناصر مادی،
شرایط و آثار این دو فعل هیچ تشابهی وجود ندارد.
در خصوص عنصر روانی نکتۀ قابلذکر اینکه مطابق مادۀ  120و تبصرۀ  1مادۀ  218قانون مجازات
اسالمی در جرم محاربه ،صرف ادعا در فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در
زمان ارتکاب جرم ،مسقط حد نیست .وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری که موضوع بحث نیست،
اما درخصوص فقدان علم باید گفت در اینجا منظور قانونگذار این نیست که قاعدۀ درء جاری
نمیشود ،بلکه اگر در عنصر روانی جرم محاربه (یا افساد فیاالرض) شبهه ایجاد شود ،چون این جرایم
علیه امنیت و آسایش عمومی هستند ،دادگاه باید تحقیق و بررسی کند که آیا مرتکب عنصر روانی در
ارتکاب این جرایم داشته است یا خیر؟ یعنی آیا در عمل قصد خاص ایجاد ناامنی یا اخالل گسترده را
داشته است؟ و اگر بعد از تحقیق و بررسی وجود سوءنیت مرتکب یا عدم آن مشخص نشد ،باید قاعدۀ
درء جاری شود .اما در سایر جرایم حدی مانند شرب خمر ،زنا و غیره ادعای متهم به فقدان علم یا قصد
در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود ،پذیرفته میشود .جالب آنکه در مانحنفیه نیز (یعنی
انجام اعمالی با قصد براندازی نظام) شبهه در تحقق عنصر روانی محاربه بهطور کامل وجود دارد؛ زیرا
در انجام اعمالی مانند تشکیل گروه توسط یک نظامی یا آتش زدن اماکن به مقاصد براندازی نظام ،این
شبهه به وجود میآید که آیا وی از انجام این اعمال ،قصد ایجاد ناامنی و ارتکاب جرمی مانند محاربه
را داشته است یا اینکه به دنبال تحقق اهداف دیگری بوده است؟ همچنین آیا وی با انجام اعمال مذکور،
آگاه و عالم بوده که اعمالش منتهی به ناامنی میشود یا وی با این قصد آن را انجام داده که عملش جنبۀ
عمومی ندارد و در عمل منتهی به ناامنی نخواهد شد .همچنین حتی ممکن است در وجود قصد
براندازی نظام شبهه وجود داشته باشد ،چون غیر از خود مرتکب ،شخص دیگری از قصد و نیت او خبر
ندارد .به همین دلیل گفته شده که در صورتی که شبهه مربوط به قصد و ارادۀ مرتکب جرم باشد ،مجازات
ساقط میشود ،زیرا مجازات برای کیفر دادن افرادی است که حالت خطرناک داشته و این حالت
خطرناک را بروز میدهند و در اصطالح ،دارای سوءنیت هستند (ساداتی .)135 :1395 ،با این توضیح
که سوءنیت عام و خاص در جرم محاربه به ترتیب علم و آگاهی در کشیدن سالح و قصد جان و غیره
و در بغی علم به قیام مسلحانه به قصد خاص علیه اساس نظام است .اما سوءنیت عام در عمل به قصد
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براندازی نظام ،علم و آگاهی در آتش زدن یا غیره است که نهتنها با محاربه بلکه با سوءنیت عام در بغی
نیز مطابقت ندارد .سوءنیت خاص نیز قصد تغییر حکومت است که هرچند با بغی مشابه است ،اما
هیچ مطابقتی با قصد جان و غیره یا ارعاب ندارد .ازاینرو ،در علم و ارادۀ مرتکب به انجام اعمالی
مانند محاربه یا جرایم مشابه شبهه وجود دارد و به استناد مواد  120و  218نباید مجازات محاربه یا بغی
اعمال شود و محل اجرای قاعدۀ درء است.
 .۴ضرورت جرمانگاری مستقل

با توجه به مطالب پیشگفته مشخص شد که ارتکاب برخی اعمال به قصد براندازی نظام یا مقابله
با حکومت ،ویژگیهای هیچیک از جرایم محاربه ،بغی و افساد فیاالرض را ندارد و نمیتوان به
مجازات این جرایم احاله داد .همچنین از آنجا که جرایم حدی در شرع مشخص هستند ،نمیتوان
آن را بهعنوان یک جرم حدی دیگر پیشبینی کرد .به بیان دیگر ،مجازات مجرمین که برای آنها حد
شرعی در نظر گرفته شده است ،الزم است همان حدود در بارۀ آنها اجرا گردد و با توهمات بیاساس
و تخلیات بیارزش نمیتوان احکام الهی را تغییر داد و مجازاتهای دیگری تحت عنوان محاربه یا
افساد فیاالرض برای آنها در نظر گرفت ،زیرا این نوع طرز تفکر موجب تغییر در احکام الهی و
قوانین اسالمی است و از مصادیق «حکم بغیر ما انزل الله» میباشد .اما مجازات آن دسته از
ً
مجرمینی که برای آنها کیفر خاصی در نظر گرفته نشده است تعزیرا باید آنان را مجازات کرد
(مرعشی  .)55 :1370ازاینرو ،با توجه به آثار و خطرات ارتکاب چنین اعمالی ،ضرورت دارد این
اعمال بهطور جداگانه بهعنوان یک جرم تعزیری جرمانگاری شود .برای مثال ،مطابق مادۀ  675قانون
مجازات اسالمی آتش زدن بنا و غیره در حالت عادی دو تا پنج سال حبس دارد .مقنن بهجای وضع
تبصرۀ یک میتواند مقرر نماید که «اگر اعمال ماده به قصد مقابله با حکومت اسالمی یا براندازی
نظام باشد به حداکثر مجازات یا به مجازات تعزیری دیگری محکوم خواهد شد».
الزم به ذکر است مادۀ  288قانون مجازات اسالمی تا حدودی اعمال مشابهی را جرمانگاری کرده
است؛ با این بیان که هر گاه گروهی قصد قیام مسلحانه در برابر اساس نظام را داشته باشند اما قبل از
درگیری و استفاده از سالح دستگیر شوند ،اگر سازمان و مرکزیت گروه وجود داشته باشد حبس تعزیری
درجۀ سه و اگر از بین رفته باشد حبس درجۀ  5اعمال میشود .این ماده صرفنظر از اینکه مبهم است
و معلوم نیست شامل کدام مرحله قبل از قیام مسلحانه میشود ،با ارتکاب اعمالی به قصد براندازی
نظام منطبق نیست .زیرا مصداق مادۀ  288گروه مسلحانهای است که قبل از اقدام دستگیر میشوند،
اما مصداق ارتکاب برخی اعمال به قصد براندازی نظام ،قصد مجرمانه صرف نیست ،بلکه اعمالی
ً
ً
انجام شده است با سوءنیت خاص براندازی نظام که لزوما هم مسلحانه نیستند .مضافا همان طور که
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گفته شد اگر منظور ،دستگیری گروه قبل از اقدام به قیام مسلحانه باشد ،چنین عملی در مادۀ  610قانون
قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) جرمانگاری شده است و نیازی به مادۀ  288نبود .برخی نیز معتقدند
اینکه قانونگذار در مادۀ  288در دو فرض بقای سازمان و مرکزیت گروه باغی یا از بین رفتن آن،
مجازات های تعزیری متفاوتی را پیشنهاد کرده است ،با این اشکال مواجه است که در حقوق اسالمی
ً
معموال مجازاتهای حدی ،مجازات جایگزین ندارند .یعنی در صورت انجام مقدمات و عدم ارتکاب
آن ،مجازات نمیشوند ،پس چگونه در بغی و برای کسانی که اقدامات مقدماتی انجام دادهاند ولی هنوز
دست به اسلحه نبردهاند ،تعزیر تعیین شده است (آقابابایی .)28 :1395 ،باید توجه داشت که صرف
قصد براندازی نظام را نمیتوان به تنهایی جرمانگاری کرد ،زیرا به منزلۀ مجازات اندیشۀ مجرمانۀ صرف
است و در عمل ممکن است به تفتیش عقاید منجر شود.
نتیجه

نخستین یافتۀ حاصل از انجام پژوهش آنکه پس از بررسی شرایط حاکم بر احاله مشخص شد
که در حوالۀ انجام یک عمل به قصد براندازی نظام به مجازات حدی محاربه ،بغی یا افساد فیاالرض
هیچیک از شروط وحدت در عناصر جرم (مادی و معنوی) و همچنین آثار آن وجود ندارد و نمیتوان
به مجازات این جرایم احاله داد .همچنین از آنجا که جرایم حدی در شرع مشخص هستند ،نمیتوان
آن را بهعنوان یک جرم حدی دیگر پیشبینی کرد .یافتۀ دوم ،با توجه به تحلیل اصل شفافیت به دست
آمد .بدیهی است یکی از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،اصل شفافیت قوانین است.
َ
بهموجب اصل شفافیت ،جرمانگاری اعمال و مجازات آنها باید بهطور صریح و به دور از هر گونه
ابهام در قوانین موضوعه قید شوند ،بهگونهای که عموم شهروندان بتوانند بدون دانش حقوقی با
خواندن مواد قانونی مقصود قانونگذار را درک کنند .این اصل حکم میکند که جرم و مجازات در
کنار هم و در یک مادۀ قانونی ذکر شود تا برداشتها و تفاسیر متعددی از یک عمل جرمانگاری شده
ً
نگردد و حقوق شهروندان در معرض تضییع قرار نگیرد .اما حوالۀ مجازات دقیقا خالف این اصل
بدیهی است و در اثر آن از شهروندان عادی انتظار میرود عالوه بر درک حالت احاله ،مجازات جرم
ارتکابی را در قانون دیگری جستوجو کنند که خود مستلزم فهم آن قانون و تطبیق عمل ارتکابی با
عناصر جرم دیگری در قانون احاله داده شده است .نکتۀ قابلتوجه آنکه در احاله به مجازات حدی،
موضوع از این هم پیچیدهتر به نظر میرسد؛ زیرا مرتکب باید پس از انجام یک عمل عادی که
سابقهای در مقررات شرعی ندارد به دنبال مجازات آن در مقررات شرعی باشد که باعث میشود
ابهامات و سؤاالت بیشتری در ذهن وی ایجاد شود .بدین شرح که هر شهروند مکلفی بعد از بالغ
ً
شدن و کمال عقل ،فرض بر این است که اجماال جرایم شرعی (جرایم مستوجب حد و قصاص و
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دیات) و مجازات آنها را میداند و بر این امر نیز واقف است که جرایم شرعی و میزان مجازات آنها
در شرع مقدس تعیین شده و غیرقابل افزایش یا کاهش است .ازاینرو ،دلیلی نمیبینید در عملی که
سابقهای در شرع ندارد به مجازات یک جرم حدی در شرع حواله داده شود .یافتۀ سوم امکان توسل
به قیاس و نقض قاعدۀ درء در صورت احاله به مجازات حدی است .از آنجا که جرایم حدی در شرع
ً
مقدس تعیین شده و تقریبا مورد اتفاق فقهای امامیه و عامه است ،احاله به مجازات جرایم حدی
درخصوص عملی که سابقهای در مقررات شرعی ندارد ،یکی از مصادیق بارز قیاس و خالف قاعدۀ
درء نیز است .در حالت احاله به مجازات حدی ،این سؤال مطرح میشود چگونه با وجود قاعدۀ
فقهی «تدرئوا الحدود بالشبهات» ،در عملی که با هیچیک از جرایم حدی مشابهتی در عناصر مادی
و روانی ندارد ،میتوان مجازات جرایمی مانند محاربه یا بغی را اعمال نمود؟ آنچه از سیرۀ ائمه و
مقررات اسالمی استنباط میشود این است که فقها درخصوص خود جرم حدی با کمترین شبهه،
مجازات حدی را مرتفع دانسته اند ،چه رسد به اینکه بخواهند با قیاس عمل دیگری را جرمانگاری
ً
نموده و به مجازات جرم حدی احاله دهند .الزم به ذکر است همان طور که اشاره شد معموال
قانونگذاران کشورها تحت شرایطی مانند مشابهت در عناصر و ارکان و آثار یک جرم ،از حوالۀ کیفری
استفاده میکنند که هرچند در جای خود قابلانتقاد است ،اما با توجه به اینکه تعزیر به نظر حاکم
اسالمی واگذار شده است ،شاید بتوان آن را در جرایم تعزیری قبول کرد ،اما جرایم حدی و مجازات
ً
آن به نظر حاکم واگذار نشده است تا بتوان احاله را در آن قبول کرد .مضافا برای حوالۀ مجازات اعمال
ارکان وجود ندارد.
به قصد براندازی نظام به مجازات محاربه یا سایر حدود شرط وحدت در عناصر و ِ

در نهایت همان گونه که بیان شد هدف از انجام این تحقیق ،احتیاط بیشتر در تعیین جرایم با

مجازات حدی است و حتیاالمکان با در نظر گرفتن منابع معتبر فقهی از توسعۀ این جرایم به استناد
حوالۀ کیفری خودداری شود و ارائۀ پیشنهاداتی در این زمینه است .از اینرو ،با توجه به عدم امکان
احاله به مجازات محاربه یا سایر حدود و نظر به اینکه قصد براندازی نظام سوءنیت خاص و قسمتی
از عنصر روانی در اعمال ارتکابی است و جدا از جرایمی مانند آتش زدن بنا ،عمارت و غیره
میباشند ،لذا ضرورت دارد قانونگذار چنین اعمالی یا ارتکاب هر عمل دیگری با قصد براندازی
نظام یا مقابله با حکومت را با توجه به آثار و خطرات آن ،جداگانه جرمانگاری نماید .در هر صورت
باید این نکته را در نظر داشت که صرف قصد براندازی نظام یا قصد مقابله با حکومت اسالمی یا
قصد شکست نیروهای خودی بدون هیچ اقدامی نمیتواند جرمانگاری یا مجازات شود ،حتی اگر
مرتکب به آن اقرار نماید ،زیرا قصد مجرمانه صرف قابلمجازات نیست.
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▪ حبیبزاده ،محمدجعفر ( ،)1395حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال) ،چاپ هفتم ،تهران،
انتشارات سمت.
▪ رحیمینژاد ،اسمعیل (« ،)1376روش تفسیر در قوانین کیفری» ،مجله نامه مفید ،شماره دوازدهم.
▪ رحیمینژاد ،اسمعیل و محدثه صفرخانی ( ،)1393بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران ،مجله حقوق
اسالمی ،سال یازدهم ،شماره .40
▪ رهبرپور ،محمدرضا و حسین نورمحمدی (« ،)1397چالشهای حقوقی -قضایی جرم افساد فیاالرض در قانون
مجازات اسالمی مصوب  ،»1392مجله پژوهش حقوق کیفری ،سال ششم ،شماره .22
▪ ساداتی ،سیدمحمدمهدی (« ،)1395شرایط اعمال قاعده درأ در فقه و قانون مجازات اسالمی» ،مجله مطالعات
فقه و حقوق اسالمی ،سال هشتم ،شماره .14
▪ ساالرزائی ،امیرحمزه و جمیله افروشته (« ،)1398تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فیاالرض در نظام کیفری
جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسالمی مصوب  ،»1392مجله جستارهای فقهی و اصولی،
سال پنجم ،شماره .14
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▪ شاکری ،ابوالحسن و مرتضی فتحی (« ،)1392از اصل قانونمندی کیفری تا آییننامهای شدن آن؛ بررسی آییننامۀ
اجرایی قانون مبارزه با پولشویی  »1388فصلنامه حقوق ،دورۀ  ،43شماره .4
▪ محققداماد ،سیدمصطفی ( ،)1391قواعد فقه؛ بخش جزایی ،جلد چهارم ،چاپ بیست و پنجم ،تهران :مرکز
نشر علوم اسالمی.
▪ محققداماد ،مصطفی ( ،)1394مباحثی از اصول فقه ،دفتر دوم ،چاپ هفدهم ،تهران :مرکز نشر علوم اسالمی.
▪ مرعشی ،سیدمحمدحسن (« ،)1370افساد فیاالرض از دیدگاه قرآن و روایات عقل» ،مجله حقوقی
دادگستری ،شماره دوم.
▪ مؤذنزادگان ،حسنعلی و حامد رهدارپور (« ،)1397اصل شفافیت و جایگاه آن در رویه قضایی دیوان اروپایی
حقوق بشر و حقوق کیفری ایران» ،فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی ،شماره .81
▪ میرزایی ،اقبالعلی (« ،)1393ارجاع به قانون دیگر و دشواریهای ناشی از آن» ،فصلنامه دیدگاههای حقوق
قضائی ،شماره .65
▪ میرمحمدصادقی ،حسین ( ،)1399حقوق جزای اختصاصی؛ جرایم علیه اموال و مالکیت ،چاپ پنجاه و
هفتم ،تهران :انتشارات میزان.
▪ میرمحمدصادقی ،حسین و زینب لکی ( ،)1398رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری
منصفانه ،مجله پژوهش حقوق کیفری ،دوره  ،7شماره .27
▪ میرخلیلی ،سیداحمد ،عباس کالنتری خلیلآباد و محمد نظری ندوشن (« ،)1395چالشهای میان بغی فقهی و
قانونی» ،مجله دیدگاههای حقوق قضایی ،شماره  76و .75
▪ نجفیابرندآبادی ،علیحسین ( ،)1391تقریرات درس جرمشناسی ،و یرایش  ،6تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
▪ هاشمی ،سیدمحمود (« ،)1376محارب کیست؟ و محاربه چیست؟ (بحثی درشناخت موضوع حد محارب)»،
مجله فقه اهل بیت ،شماره یازدهم و دوازدهم.

عربی
▪ حر عاملی ،محمد بن حسن ( ،)1409وسائل الشیعه ،قم ،مؤسسه آل البیت ،چاپ اول.
▪ خمینی ،سیدروحالله (1421ق) ،تحر یرالوسیله ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ اول.
▪ خو یی ،ابوالقاسم (بیتا) ،مبانی تکمله المنهاج ،نجف ،مطمعه اآلداب.
▪ شهید ثانی ( ،)1419مسالک االفهام فی شرح شرایع االسالم ،جلد پانزدهم ،چاپ دوم ،قم :انتشارات مؤسسة
المعارف االسالمیه.
▪ شهید ثانی ( ،)1419مسالک االفهام فی شرح شرایع االسالم ،جلد چهاردهم ،چاپ دوم ،قم :انتشارات مؤسسة
المعارف االسالمیه.
▪ طوسی ،ابو جعفر محمد بن حسن ( .)1387المبسوط فی فقه االمامیه ،چاپ سوم ،تهران :المکتبه المرتضویه
الحیاء االثار الجعفریه.
▪ طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن ( ،)1407تهذیب االحکام ،جلد دوم ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
▪ محقق حلی ،محمد بن حسن ( ،)1418مختصر المنافع ،جلد اول ،بیروت :مؤسسه مطبوعات الدینیه.
▪ محقق حلی ،جعفر بن حسن ( 1409ق) ،شرایع االسالم ،چاپ دوم ،تهران :نشر استقالل.
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تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری
در پرتو آییننامهایشدن رکن قانونی جرایم


علی صفاری ،زینب لکی ،راضیه صابری
چکیده

قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر
صراحت و دقت توسط مقام تقنین است .بااینحال ،جرمانگاری بازبافت و دامنهدار و کیفری-اداری
شدن پیکره بزه ،داللت بر رویگردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد .با وجود
اساسیسازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظامهای حقوقی ،جرمانگاریهای باتالقی
و آییننامهای شدن حقوق کیفری ،عالوه بر اینکه سیاستگذاران جنایی را از منظر پایبندی به الزامات
حاکمیت قانون به چالش میکشد ،فهم شهروندان از متون جرمانگار و همچنین نحوۀ ِاعمال قوانین

کیفری را نیز تحت تاثیر قرار میدهد .پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفیتحلیلی ،به دنبال پاسخ
به این پرسشها است که بسترهای تنزل جایگاه اصل قانونمندی و تمایل قانونگذاران به ابهامگرایی

تقنینی و اشتراک قانون و مصوبات اداری-اجرایی در تبیین مؤلفههای جرم چیست؟ این تدابیر چگونه
پیشبینیپذیری آثار قانون را متأثر میسازند؟ یافتۀ تحقیق نشان میدهد که امروزه به تأسی از
اندیشههای نفی مطلقگرایی مانند فرانوگرایی و عملگرایی ،حقوق کیفری به سمت نسبیگرایی،
انعطافپذیری و اجتماعیشدن پیش میرود .همچنین پیشآمدهای نوین مانند گسترش قلمرو
حقوق کیفری در پرتو ظهور جرایم خارج از هستۀ مرکزی حقوق کیفری مانند جرایم پیشگیرنده و
فنی ،با ویژگیهایی نظیر عدمقطعیت ،تخصصی و فنی بودن ،زمینهساز باتالقی شدن قانون و
 دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکدۀ حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

alisaffary@gmail.com

 دکتری حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکدۀ حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)

lakizeynab@gmail.com

 دکتری حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکدۀ حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

raziehsaberi@gmail.com
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آییننامهای شدن حقوق کیفری شده است .تحولی که بیشازپیش به موازیسازی تقنینی ،نقض
شفافیت و قطعیت قانون و نیز هشدار منصفانه به شهروندان ،منتهی میشود .در نهایت ،جهت ایجاد
توازن میان پویایی حقوق کیفری و حاکمیت قانون ،رعایت ضابطههایی مانند تعریف اصطالحات
(ترمینولوژی تقنینی) در متن قانون در راستای تعیین خطمشی مقامات اداری و نیز تعیین مدت اعتبار
تفویض اختیار تعریف جرم به متون اداری-اجرایی ،میتواند در کاهش چالشهای انعطافپذیری و
آییننامهای شدن رکن قانونی مؤثر باشد.
واژگان کلیدی :آییننامهای شدن رکن قانونی ،قانون بافتباز ،باتالق قانون ،اداری شدن تعریف
جرم ،هشدار منصفانه
مقدمه

رکن قانونی ،جرم را ایجاد و ارکان و شرایط متشکلۀ آن را اعالم مینماید .رکن قانونی از گذر
ایجاد محدودیت برای کارگزاران حکومتی ،تضمینکنندۀ حقوق و آزادیهای شهروندان است
(اردبیلی .)185 :1395 ،در نتیجه از یکسو ،فقط قانون میتواند عناصر متشکلۀ جرم را تعیین نماید
و از سوی دیگر ،حق قانونگذاری کیفری فقط از ِآن قانونگذار است .عنصرمادی (پیکرۀ جرم) در
یک تقسیمبندی کالسیک به سه بخش ،رفتار مرتکب ،اوضاع و احوال جرم و نتیجۀ مجرمانه تقسیم
میشود (میرمحمدصادقی)26-76 :1392 ،؛ اما در یک تحلیل جزئیتر شامل هشت مؤلفه؛ رفتار
مرتکب ،موضوع جرم ،نتیجۀ مجرمانه ،وسیله و نحوۀ ارتکاب جرم ،زمان ارتکاب جرم ،مکان
ارتکاب ،کنشگر و کنشپذیر جزایی و شخصیت آنها است( .1الهام و برهانی-239 :1/1397 ،
 .)217مطابق اصل قانونمندی و تفکیک قوا ،مرجع تقنینی صالح باید تعیینکنندۀ این مؤلفههای
هشتگانه باشد و تفویض تعیین هر یک از این مؤلفهها به غیر از مقام قانونگذار در قالب آییننامه،
مصوبات اداری و منابع فقهی و غیره ،پراکندگی و تجزیۀ رکن قانونی را به همراه خواهد داشت .مسئلۀ
اصلی این است که با وجود اساسیسازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظامهای
حقوقی ،جرمانگاریهایی انجام میگیرد که نهتنها سیاستگذاران جنایی را از حیث پایبندی به
 .1الزم به ذکر است که تقسیم بندی فوق مانع و جامع نبوده و با جزئی نگری در تعریف جرایم مولفه
های دیگری نیز قابل شناسایی است؛ مانند مولفه«طرف یا اطرافیان جرم » در تعریف جرم فعایت تبلیغی
"به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام" .رفتار مرتکب و موضوع جرم در همه جرایم وجود دارد؛
اما شش بخش دیگر یا درتعریف یک جرم مدخلیتی ندارند ،یا جزو ارکان جرم هستند و یا علل مشدده
محسوب میشوند.
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حاکمیت قانون به چالش میکشد ،بلکه نحوۀ تفسیر و اعمال قوانین کیفری را در مرحلۀ قضایی تحت
تأثیر قرار میدهد .جرمانگاری دامنهدار و بازبافت یکی از جرمانگاریهای چالشبرانگیز است که بر
اساس آن متن جرمانگار بهدلیل کاربست واژگان مبهم ،موسع بیشازحد تفسیرپذیر بوده و آزادی
عمل دادرسان را در کیفری تلقی کردن رفتارهای گوناگون ،افزایش میدهد .دیگری ،جرمانگاریهایی
است که از رهگذر اعطای اختیار تقنین به نهادهای غیرتقنینی و ورود متون اداری-اجرایی به قلمرو
هنجارگذاری کیفری منجر به تقنینی-اداری شدن متن جرمانگار میشود .بهجهت همنشینی این دو
مقوله از منظر بسترها و پیامدهای آنها بر نقض اصول مختلف حقوق کیفری و نادیدهانگاری حقوق
و آزادی تابعان حقوق کیفری ،در این پژوهش باتالقی شدن (انعطاف) رکن قانونی و آییننامهای شدن
آن توأمان مورد بررسی قرار میگیرد .آییننامهها و مصوبهها بر پایۀ تکلیف مقرر در قانون ،مؤلفههای
یک عمل مجرمانه را تعیین میکنند و مخاطبان حقوق کیفری ،در دو یا چندین متن جداگانه ،توصیف
جرم را درمییابند .در«ارجاع آییننامه ای» ،رکن قانونی بزه ،تلفیقی از متن تقنینی و اداری است؛
بهعنوان نمونه ،در قانون مدیریت پسماند مصوب  ،1383جرم دفع پسماند به شکل منسجم توصیف
نشده و باید اینگونه تعریف شود« :هر گونه رهاسازی پسماندها بدون کسب مجوز الزم در زمان و
مکان غیرمجاز» (فریادی .)443 :1396 ،از آنجاییکه زمان و مکان ارتکاب در جرم دفع پسماند،
بخشی از عنصر مادی محسوب میشود؛ این مؤلفهها توسط نهادی غیرتقنینی و در متنی اداری
پیشبینی شده است.
همچنین ،مقنن در بسیاری از موارد بهجای تبیین دقیق جرم و عنوان مجرمانه در متن قانون ،از
گذر بهکارگیری مفاهیم بافتباز هرگونه تبیین مفهوم و تعیین مصداق را به مقام قضایی واگذار میکند.
انعطافپذیری رکن قانونی پیرو بهکارگیری عبارات موسع و تفسیرپذیر ،باتالقی شدن 1قانون کیفری
را به دنبال دارد .وجود عمق 2در قانون کیفری به مقامات قضایی این جایگاه را اعطا میکند که گسترۀ
وسیعی از رفتارها را مجرمانه تلقی کرده و افراد را تحت تعقیب کیفری قرار دهند؛ جایی که کنشگران
عدالت کیفری در دادسرا و دادگاه قادر هستند تا خوانشهای مختلفی از یک مفهوم مبهم ارائه دهند.
بدینسان ،دادرسان بهجای «اعمال» قانون ،اقدام به قاعدهسازی و «خلق و ابداع» جرم میکنند .در
این موارد برخالف اصل قانونمندی و تفکیک قوا ،فهم شهروندان از قانون و دریافت پیام قطعی مقنن
از گذر مطالعۀ متن جرمانگار میسر نیست .ازاینرو ضروری است که اصولگرایی و لزوم پیشبینی
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عناصر جرم به شکل قطعی و در متن قانون ،مورد بازبینی قرار گیرد .پرسشهای پژوهش حاضر این
است که زمینههای تنزل اعتبار اصل قانونمندی و تمایل قانونگذاران به ابهامگرایی تقنینی و
آییننامه ای شدن عنصر مادی جرایم کدام است؟ ابهام گرایی تقنینی و آییننامهای شدن ،چگونه
پیشبینیپذیری آثار قانون را متأثر میسازند؟
با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعۀ منابع نظری و پژوهشی مرتبط با موضوع ،ابتدا
زمینهها و دالیل پراکندگی متن جرمانگار و کلیگویی تقنینی بهعنوان دو مقولۀ مبین افول جایگاه اصل
قانونمندی در جرمانگاری بررسی شد ،سپس چالشها و ایرادات آن تبیین میگردد .در نهایت از
برایند بسترها و چالشها ،ضابطههایی در جهت ایجاد توازن میان حاکمیت قانون و تحوالت حقوق
کیفری ،ارائه میشود.
 .۱بسترهای نظری تحول در رکن قانونی جرایم

اصلگرایی در حقوق به معنای پایبندی به قواعد بنیادین آن است .اصلگرایی کیفری همان التزام
به اصولی کلی است که شاکلۀ حقوق کیفری برآن بنا نهاده شده و منحصر به یک یا چند جرم خاص
هشدار پیش از ارتکاب
نیستند 1.در پناه اصولباوری کالسیک ،حقوق و آزادیهای افراد در سایۀ
ِ

جرم ،تعریف جرایم و ضمانتاجراها ،چارچوببندی منطقۀ مجاز و غیرمجاز رفتاری ،پیشگیری از

سوءاستفادۀ مقامات حکومتی از قدرت علیه مردم با اتکا بر اصل قانونمندی ،تضمین شد .اصلگرایی
مطلق در وجود قوانین ثابت ،غیرقابل تفسیر و قطعی متبلور شد .قانون باید مبتنی بر سادگی ،انسجام2

و تمامیت ،)Damiano ,C, 2009: 136-137( 3تمامی فروضی که ممکن است نزد دادگاه مطرح شود
را پیشبینی نماید .ازاینرو ،راه حل بحران و مشکالت اجتماعی التزام به یک قانون از پیش موجودی
است که قابل فهم ،منسجم و صریح بوده و وظایف شهروندان را مشخص کرده باشد ( Ashworth,

 )2006: 24و عقالنیت پشتوانۀ انسجام و صراحت قوانین است.
تأکید افراطی بر ضرورت پایبندی به اصول موجب شد هرگونه تحول فکری و اندیشههای نوین
پس زده شده و حقوق کیفری جنبۀ پویایی خود را از دست بدهد و رکود و افراط در سنتگرایی را
تجربه نماید (پاک نیت .)27-29 :1392 ،التزام مطلق به قاعدۀ حقوقی و تفسیر منطبق برمتن قانون،
دادرسان را به افرادی فاقد اختیار تبدیل نموده بود که از انطباق قانون با واقعیات جامعه منع شده
 .1اگرچه مفهوم «اصلگرایی» در نوشتگان اندیشمندانی نظیر بکاریا ،مونتسکیو وغیره وجود نداشت؛
اما بازخوانی افکار آنان اصولی ثابت و غیرمنعطف مانند قانونمندی و تفکیک قوا را نمایان میسازد.
. Coherence
. Complete
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بودند .با اینحال ،تحوالت گوناگونی در پهنۀ حقوق کیفری به وقوع پیوست و دیدگاههای نظری ظهور
کرد که بهجای چهارچوبباوری و اصلمحوری ،کارآیی و کارامدی را دنبال میکنند .ظهور چنین
اندیشههایی ،تعدیل اصلگرایی را به همراه داشت و اعتبار و قداست سنتی حاکمیت قانون تنزل یافت.
در ادامه به نگرشهای مؤثر در تعدیل اصلگرایی و نفی مطلقگرایی پرداخته میشود.
 .۱-۱تنزل جایگاه اصلگرایی در پرتو نگرش فرانوگرا

از نقطهنظر تاریخی ،مکتب تحققی از اولین مکاتبی است که بر مطلقاندیشی کالسیک و اصل
قانونمندی جرم و مجازات (رکن قانونی) تاخته و آن را مانعی برای مبارزۀ مقتضی با بزهکاری معرفی
میکند .جرمشناسان مکتب تحققی معتقدند که رکن قانونی جرم باعث میشود که حقوق کیفری از
تحول بزهکاری و رفتار بزهکاران همواره عقب بماند و در نتیجه عدالت کیفری نتواند بعضی
حالتهای خطرناک جرمشناختی را که هنوز توسط قانونگذار ،جرمانگاری نشده است؛ اما برای
جامعه خطرزاست ،مجازات نماید (نجفی ابرندآبادی.)863 :1392 ،
ً
متعاقبا ،مکتب دفاع اجتماعی به فراتر از اصول غیرمنعطف کالسیک میاندیشد (پرادل:1394 ،
 .)117این جنبش کنارگذاری بعضی قواعد یا ممنوعیتها و یا دستکم میزانی انعطاف در قواعد به
رسمیت شناخته شده را خواستار شد (آنسل .)50 :1395 ،با وجود پذیرش اصل قانونمندی و
حاکمیت قانون ،نرمش در این اصول ضروری قلمداد میشود .مکاتب فوق ،نقطۀ پایان تحوالت
اندیشههای کیفری و افول اقتدار اصولی همچون قانونمندی و تفکیک قوا نیستند .اندیشههای نفی
مطلقگرایی و لزوم توجه به واقعیات و کارآیی ،ساختار ساده و یکدست حقوق کیفری را به سمت
پیچیدگی و کثرتگرایی سوق داد.
از حدود دهۀ  70قرن بیستم میالدی جریانهای انتقادی مختلفی در تئوری حقوقی پدید آمد و
آموزههای حقوق کیفری مدرن و پایبندی به الزامات حاکمیت قانون ،مورد تردید جدی قرار گرفت1.

نظریههای منتسب به فرانوگرایی 2بهرغم پراکندگی و تنوع دیدگاهها و حتی تعارضها ،بستر نوینی
فراهم نمودند که رویکرد آن ،کاربردیکردن علوم در عرصههای مختلف ازجمله حقوق است
(شاملو .)1220 :1392 ،انگارههای فرانوگرایانه بهعنوان تفکری چارچوبستیز و نسبیگرا در عرصۀ
حقوق کیفری پایههای اصول بنیادین کیفری را متزلزل کرده و مسیر ترقیق این اصول را هموار ساخته
است.
 .1آغاز تفکر انتقادی به دهۀ  1960در فرانسه و به فیلسوفانی چون «ژاک دریدا»« ،میشل فوکو» و «ژان فرانسوا لیوتار»
منتسب است( .نک :رحیمینژاد و صادقی.)61 :1396 ،
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عدم قطعیت ،انکار فراروایتها ،فقدان مرکز و مرجع ،پراکندگی و نگاه نسبیگرا و تکثرساالری
از ویژگیهای نگرش فوق است .انکار فراروایتها از شاخصترین خصیصههای فرانوگرایی است.
بدین معنا که برخالف نوگرایی (مدرنیته) که در پی ارائۀ تحلیلها و آموزههای کالن و جهانشمول
است ،فرانوگرایی در پی تحلیلهای جزئی و موردی است .فرانوگرایی ازگذر نفی حقیقت مطلق ،نفی
عقالنیت نوگرا (مرجعیت عقل) و انگارههای مطلق جزو نگرشهای نسبیگرا ـ تکثرگرا محسوب
میشود ( )Harno, 1951: 428و این نسبیگرایی پیامد ناگزیر ناباوری به فراروایتهایی مانند عقل،
نگرش چهارچوبستیز ،ضمن مخالفت با مرکزیتباوری و مرجعگرایی،
قانون و غیره است .این
ِ
هرگونه تنوع ،انشعاب و پراکندگی را تأیید میکند (وارد .)36 :1389 ،در این رویکرد ارزشهای
ثابت اعتبار ندارد و مقتضیات و تحوالت زمانی و مکانی در تبیین مفاهیم حقوقی و اجتماعی نقش
تعیینکنندهای دارد .ازاینرو ،حقوق کیفری معاصر نسبت به دورههای ابتدایی شکلگیری ،در
قلمروهای مختلف تقنینی و اجرایی بیانگر تحوالتی در حوزۀ اصول حقوق کیفری است .نهادهای
کاربردی ،جای اصول و قواعد ثابت را میگیرد .نتیجه اینکه بدیهیاتی مانند اصل قانونمندی که منبع
الهامبخش تنظیم و تفسیر قوانین بود ،و نیز نگاه مطلقانگارانه به حاکمیت قانون ،تعدیل گشته و از
اعتبار سنتی آن کاسته شده است (شاملو .)1221 :1392 ،قانونگذاری مبتنی بر فرانوگرایی با دغدغۀ
کارآیی و انطباق با واقعیتهای اجتماعی ،پایبندی کامل به اصول و ارزشهای غیرقابلانعطاف ندارد.
بدین ترتیب ،حقوق مدرن حقوقی انعطافناپذیر 1و حقوق فرانوگرا حقوقی نرم 2و انعطافپذیر تلقی
میشود .حقوق فرانوگرا با تأکید بر کارکردگرایی ،قصد دارد که خود را در مسیر تحوالت اجتماعی
قرار دهد (شهابی .)657 :1392 ،اجتماعیشدن حقوق تحت تأثیر رویکردهای واقعگرا ،حقوق
مدرن را از یک امر متافیزیکی به حقوق کارکردگرا سوق داده است و رد و نفی اصلگرایی و
چهارچوبباوری ،کارکردگرایی را میسر میسازد .طرح نظریاتی در مبانی جرمانگاری مانند «دکترین
مصالح حقوقی»« ،یک بیان نظاممند از حقوق قابلدفاع و منافع مشروع حمایتپذیر است که از این
حیث وجه کارکردی دارد؛ همۀ جوانب و شعب حیات اجتماعی از طریق جرمانگاری
قابلحمایتاند» (محمودی جانکی .)92 :1393 ،برخی از نویسندگان بر این باور هستند که این
حرکت از سزاگرایی مبتنی بر نقض حق به پیشگیری از جرم و حمایت از منافع ،نشاندهندۀ یک
ً
حرکت بهسوی مفهومی عمیقا اجتماعی و نسبیگرا از حقوق کیفری است (محمودی جانکی،
 92 :1393به نقل از.)Nuotio, 2010: 246 :
. Hard law
. Soft law
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در نگرش فرانوگرا ،حقوق برخاسته از مناسبات اجتماعی و تحوالت جامعه است و بر این اساس،
تغییر آن همپای تحوالت اجتماعی ضروری است .ازاینرو ،میتوان تحول حقوق کیفری از
اصلگرایی به کارآیی و تحول در عناصر متشکلۀ جرایم و بهطور کلی زوال فراروایتهای کیفری را از
جلوههای فرانوگرایی و انعطافپذیری در حقوق کیفری دانست .گزارههایی چون «لزوم رکن قانونی
صریح و شفاف و تفکیک مطلق قوا» ،واقعیات اجتماعی و تحوالت روزافزون را نادیده میگیرد ،در
حالی که مفاهیم فرد ،قرارداد اجتماعی ،حق و غیره در آموزههای فرانوگرا زیر سؤال رفته تا واقعیات و
منافع اجتماع دیده شود ( .)Grossi, 2010: 85-86ازاینرو ،تأکید مطلق بر اصولی چون قانونمندی،
لزوم صراحت و قطعیت قانون و تفکیک قوا ،غیرقابلاعتنا انگاشته میشود .رکن قانونی از نگاه
فرانوگرا ،قانونی باز است ،باز به روی تغییر و دور از دگم و جزمیت (نجفی ابرندآبادی و گلدوزیان،
.)21 :1397
اگرچه نظریههای فرانوگرایانه نتوانستهاند یک نظام حقوقی جدید ارائه نمایند؛ اما در چهارچوب
نظامهای حقوقی مبتنی بر انگارههای مدرنیته ،زمینۀ اصالح ،تعدیل و بازنگری در معیارها و منطق
حقوقی مدرن را ایجاد نموده است .کما اینکه گفته شده است« :تحلیل فلسفی و جامعهشناختی،
نشان میدهد که آموزههای پستمدرن مبنی بر نفی مطلقگرایی بر تحوالت اندیشههای کیفری تأثیر
گذاشته و زمینۀ فاصلهگیری از اصول حقوق کیفری مدرن را فراهم آورده است» (جعفری:1395 ،
بافت باز قوانین بر مبنای آموزههای فرانوگرا و نقد ساختارشکنانۀ قوانین ،نمایانگر صحت ادعای
ِ .)26

این رویکردها در ناکافی بودن اصل قانونمندی ،عدم امکان تعریف دقیق جرم و رویگردانی از اصول

مطلق کالسیک توسط نظامهای مبتنی بر آموزههای مدرنیته است .افزون بر این ،دومین نگرش مؤثر
بر افول جایگاه اصلگرایی و تنزل اعتبار اصل قانونمندی ،نگرش عملگرا است.
 .۱-۲تنزل جایگاه اصلگرایی در پرتو نگرش عملگرا

مکتب فلسفی موسوم به عملگرایی( 1پراگماتیسم) در اواخر قرن نوزدهم در آمریکا توسط
اندیشمندانی چون ویلیام جیمز ،2جان دیویی 3و چارلز سندرس پیرس 4مطرح گردید .محور اندیشۀ
این مکتب ،فایدهمندی و کارآیی محتوای اندیشه است .پراگماتیسم یا عملگرایی در لغت به معنای
مصلحتگرایی ،عملگرایی ،پیامد و نتیجهگرایی است (بابایی .)28 :1390 ،دراین رویکرد ،هرگونه
مطلقگرایی در باب نظریهها انکار میشود و عقاید و نظریهها ابزاری برای رسیدن به هدف است که
. pragmatism
. William James
3
. John Dewey
4
. Charles Sanders Peirce
1
2

۱۶۴

 /دورۀ هشتاد و پنجم  /شمارۀ یکصد و پانزدهم  /پاییز ۱۴۰۰

کارآیی آن در جریان تجربه مشخص میشود .در برخی نوشتهها ،مصلحتجویی ترجمان دیگری
از عملگرایی است (بریجانیان.)666-667 :1373 ،
با توجه به مفهوم عملگرایی ،چندین شاخص برای آن قابلشناسایی است .نخست ،واقعبینی:
بر این اساس ،تأکید اصلی بر دنیای واقع و واقعیتهای جامعه است نه بر آنچه باید در یک دنیای
آرمانی انجام پذیرد .دوم ،نسبیگرایی :یکی از مهمترین پیامدهای واقعبینی ،نسبیگرایی است .در
این رویکرد ،قطعیت بهعنوان یک هدف عقالنی طرد میشود و همین امر نگرشی نسبی به اصول
میبخشد (آهی و مهربانیممدوح .)67 :1393 ،براین مبنا ،هیچ اصل خاصی را نمیتوان بدون
توجه به اوضاع و احوالی که به آن اصل عمل شدهاست ،برای همۀ اعصار و زمانها الزامآور دانست.
سوم ،مصلحتگرایی .چهارم ،ابزارانگاری :این شاخص تلقی کارکردی از مفاهیم ،شیوهها و
نظریهها است .عقاید بهمثابۀ ابزار حل مسائل و مشکالت بشر هستند .یک نظریه ممکن است
مدتهای مدیدی کارا بوده در شرایط دیگری آن کارآیی را نداشته باشد.
نگرش عملگرایانه در تقابل با دیدگاههای ناظربه حاکمیت قانون و قانونمندی ،قرار میگیرد .در
عملگرایی بهجای توجه به ارزشها و آرمانهای سیاسی و اخالقی ،بر کارآمدی و مصلحتسنجی
تأکید میشود (مشکات )74 :1390 ،و اینکه چه چیزی در عمل موفق است (بیکس)249 :1389 ،
بیش از پایبندی به اصول کالسیک مورد توجه است .در این چشمانداز ،رکن قانونی جرم ،میتواند به
شکلی منعطف و تجزیه شده به تصویب برسد و ارجاع به آییننامهها چنانچه در رسیدن به اهداف
قانونگذار مؤثر باشد توجیهپذیر است؛ زیرا در نگرش عملگرایی ،وظیفۀ اصلی حقوق حل مسائل
بشر است و اصول حقوق کیفری چنانچه بهعنوان مانعی برای حل مشکالت باشد ،منعطف میگردد.
بهعنوان نمونه ،در جدال امنیت و حاکمیت قانون ،امنیت و کارآیی در رویکردی عملگرا ،موجب زیر
سؤال بردن بسیاری از اصول حقوق کیفری است .در این چشمانداز ،خاستگاه انعطاف رکن قانونی و
ترقیق اصل قانونمندی ،تطبیق سیاست جنایی عملگرا ـ امنیتمدار بر متن قوانین است که در فرایند
قانونگذاری ،رکن قانونی را با انعطاف بیشتری همراه میسازد.
یکی از راهبردهای مهم در جهت عینیتبخشی به اندیشۀ عملگرایانه ،انعطافپذیری در تعریف
ً
جرایم است .از گذر طفره رفتن درخصوص انشای دقیق تعریف جرایم ،بهکارگیری اصطالحات نسبتا
مبهم و کاستن از شفافیت و صراحت قوانین کیفری ،میتواند به سیاست جنایی امنیتمدار جلوۀ
عینی ببخشد .در واقع رویکرد امنیتمدار با تعاریف کیفری مبهم ،به صورتی زیرکانه عینیت مییابد.
بدینسان در نگاه عملگرایانه ،اصلگرایی حقوق کیفری ،قضاوت قاعدهمحور ،قواعد منبعث از قانون
کنار گذاشته میشود و در انطباق اعمال ارتکابی با متن قانون ،اختیارات گستردهای به مقامات قضایی
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پذیر افساد فی االرض در مادۀ  286قانون مجازات اسالمی 1392
اعطا میشود .تعریف انعطاف ِ

نمونهای از اصلگریزی قانونگذار در جهت اعمال کیفر مرگ بر مصادیق متنوع است .عباراتی مانند
کلی
«گسترده»« ،اخالل شدید»«،ناامنی»« ،خسارت عمده»« ،در حد وسیع» ،ذیل عنوان مجرمانۀ ِ
افساد ،با نگرشی عملگرایانه همراه است؛ جایی که قصد قانونگذار برای سادهکردن عنوانهای
مجرمانه با هدف انطباق آنها با اشکال مدرن بزهکاری و همزمان دربرگرفتن تمام رفتارهایی که باید
مجرمانه تلقی شوند ،مخفی نمیماند.
از نظر کارآیی سیاست جنایی که پیش از هر چیز داعیۀ «سرکوبگری» دارد ،پیشبینی جرایم
ابهامآمیز و منعطف معقول است؛ اما از نظر رعایت اصل قانونمندی قابلاعتراض است (الزرژ،
)125 :1392؛ زیرا موجب خودکامگی متن قانون میشود.
عالوه بر تأثیر نگرشهای نفی مطلقگرایی بر تنزل جایگاه اصل قانونمندی ،گسترش قلمرو
حقوق کیفری نیز موجب تشدید این تنزل شده است که در قسمت بعد بررسی میگردد.
 .۲بسترهای عملی تحول در رکن قانونی جرایم

مهم «گسترش قلمرو حقوق کیفری» ،تنزل یافته
تشخص سنتی اصل قانونمندی در پرتو پیشامد ِ

است .رکن قانونی جرم ،پیرو رشد حقوق کیفری و توسعۀ جرمانگاری در حاشیۀ جرایم مرکزی ،جهت
تطبیق با تحوالت حقوق کیفری ،با عدم قطعیت و صراحت همراه گشته و آییننامهها بیش از پیش
تبیین جرم را برعهده گرفتهاند.
 .۲-۱گسترش قلمرو حقوق کیفری متأثر از ظهور جرایم پیرامونی

زمانیکه اندیشمندان حقوق کیفری کالسیک از لزوم پایبندی جزماندیشانه و مطلق به قواعد ثابت
سخن میگفتند ،حقوق کیفری بهطور عمده در حال تضمین ارزشهای بنیادین بود و رکن قانونی
حولمحور جرایم مرکزی یا هستهای تبیین میگردید .غالب مباحث و نظریهپردازیها بر بخشی از
حقوق کیفری است که سابقۀ طوالنی دارد؛ اما پیرو پویایی جوامع ،تحوالت اجتماعی ،صنعتی،
فناوری و غیره و در نتیجه ورود حقوق کیفری به قلمروهای گوناگون ،زمینۀ پیدایش جرایم پیرامونی
ً
(حاشیهای) و جرمانگاریهای متنوع ایجاد شده است .جرمانگاریهایی که کامال قابلتطبیق با اصول
سنتی حقوق کیفری نیستند.
جورج فلچر 1با ادعای مرکزیت حقوق کیفری ،اعالم کرد «حقوق کیفری دارای یک هستۀ مرکزی
است ( .)Fletcher, 2000: 135در همین رابطه ،ویلیام اشتونتز 2معتقد است« :حقوق کیفری از دو
. George P. Fletcher
. William Stuntz

1
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بخش تشکیل شدهاست .نخستین بخش از چندین جرم مرکزی شکل میگیرد .بخش دوم شامل هر
چیز دیگری است .دادههای مربوط به حقوق کیفری ،ادبیات حقوق کیفری و مباحث عامهپسند دربارۀ
جرم ،به شدت بر بخش نخست تمرکز دارند» (.)Stuntz, 2001: 505-512
جرایم مرکزی ،هر ویژگی مهم از دیدگاه برقراری عدالت را به همراه دارد .بهعنوان مثال ،در حقوق
کیفری تحمیل مجازات به مرتکب مستلزم عنصر مادی و «لزوم قصد مجرمانه» است .در این
چشمانداز ،جرمانگاری هر رفتاری که از «قصد مجرمانه» ناشی نمیشود ،ناعادالنه محسوب
میشود .بدینترتیب ،جرایمی که قصد مجرمانه را با تحلیل مسئولیت مطلق کنار میگذارند ،باید به
حاشیه رانده شوند ،حتی اگر ریشۀ تاریخی مستحکمی داشته یا انباشتگی کار نظام عدالت کیفری را
به خود اختصاص دهد .در واقع طبق این معیار ،جرایم خارج از محور یا پیرامونی ،جرایمی هستند
که از لحاظ اصولی مورد شک واقع شدهاند؛ زیرا فاقد مشخصه یا ویژگیهایی هستند که بیشتر
نظریهپردازان آنها را ضروری میدانند (هوساک .)57 :1390 ،براین اساس ،بزههای متعلق به هستۀ
مرکزی حقوق کیفری همواره با خصیصۀ مجرمانۀ قرابت و پیوند داشته است .جرایمی مانند قتل،
سرقت ،تجاوز جنسی ،رفتارهای مزورانه و غیره متعلق به هستۀ حقوق کیفری هستند و قانونگذاران
امروزی تمایل کمی به جرمزدایی از این جرایم تاریخی دارند .در مقابل جرایم ساختگی یا پیرامونی،
بر مبنای مصالح حقوقی و منافع اجتماعی به حقوق کیفری اختصاصی اضافه شده است که همواره
میتوانند موضوع جرمزدایی و کیفرزدایی باشند« .هستۀ مرکزی حقوق کیفری درصدد است که شمار
مصالح حقوقی را در سطح پایینی نگه دارد و آنها را بهطور جزمی مشخص کند» (محمودی جانکی،
 ،95 :1393به نقل از؛ )Hassemer, 2014: 195-196؛ اما «در حال حاضر زنجیرۀ مصالح حقوقی
جدید خارج از هستۀ اصلی حقوق کیفری طوالنی شده و در این میان نقش صیانت از مصالح جمعی
در این زمینه اساسی است .حلقههای این زنجیرۀ انتزاعی ،پیچیده ،مبهم و از حیث محتوا فربه
میباشند (محمودی جانکی ،95 :1393 ،بهنقلاز؛  .)Hassemer, 2014: 195-196توسعۀ جرایم
پیرامونی با اقتضائات نوینی مانند مسئولیت اشخاص حقوقی ،مسئولیت کیفری بدون تقصیر ،اعطای
اختیار تقنین به نهادهای اداری ،جرمانگاریهای کلی و دامنهدار و غیره همراه است.
جرایم پیرامونی شامل جرایم همسان یا همپوشان ،جرایم تبعی (فرعی) و جرایم پیشگیرنده یا
مانع است که هر یک از این جرایم در پیرامون جرایم کالسیک ایجاد و رو به فزونی هستند ( Husak,

 )2004: 755و سهم زیادی در گسترش قلمرو حقوق کیفری داشتهاند .ظهور جرایم پیرامونی ،اصول
جرمانگاری را متفاوت نموده است.
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( Margaret Prebble,

 )2018: 54و پویایی اجتماعی منشأ افزایش شمار این جرایم است .در شکل غالب این
ً
ً
جرمانگاریها ،جرم اصلی قبال جرمانگاری شده و جرم جدید صرفا رفتار مجرمانه را با ویژگیهای
دقیقتر و جزییتری ،توصیف کرده و در نهایت یا کیفر شدیدتری را پیشبینی میکند یا به جرم اصلی
ارجاع داده میشود .بهعنوان نمونه جرم کالهبرداری به شکل عام تصویب میشود و درادامه اشکال
و گونههای مختلف کالهبرداری مجدد جرمانگاری شده و به کالهبرداری عام الحاق میگردد.
ً
جرایم پیشگیرانه بدون آنکه ابتدا به ساکن آسیبزا و ذاتا مضر باشند ،برای کاستن از خسارات
جدی ،جرمانگاری میشوند .این دسته از جرایم پیرامونی مانند جرایم با موضوع سالمت ،حوزۀ
ً
اصول جرمانگاری مورد تردید قرار میگیرند؛ زیرا عمدتا
مصرف ،محیطزیست ،امنیت و غیره از نظر
ِ
فاقد پیامد آسیبزا یا نتیجۀ قطعی هستند و برای پیشگیری از آسیبهای قریبالوقوع طراحی
منطق جرمانگاری در جامعه مخاطرهآمیز به سرعت درحال فزونی است
میشوند .بهرهگیری از این ِ

و افول حاکمیت قانون و اصلگرایی کیفری را به دنبال دارد که در ادامه به تفصیل به این موضوع

پرداخته خواهد شد.
جرایم تبعی یا فرعی به جرایم اصلی وابسته بوده و از نظر کارکردی ،جایگزین تعقیب جرایم
اصلی میشوند .جاییکه افراد مرتکب جرم اصلی شدهاند؛ اما امکان تعقیب موفقیتآمیز آن کم
است یا دولت نمیتواند ارتکاب جرم را ثابت کند یا شواهد جرم اصلی به طریق غیرقانونی به دست
آمده و قابلقبول نیست؛ این موقعیتها منتهی به تصویب شمار قابلتوجهی از جرایم تبعی شده است
که جرایم اصلی را محاصره کردهاند .بهعنوان نمونه در جرم پولشویی جرمانگاری موسع و ارجاعات
آییننامهای ،اصولی بنیادین مانند اصل قانونی بودن و تفکیک قوا را منعطف میکند .از آنجایی که
غالب این جرایم در میان عموم مردم نیز معنی قابلفهمی ندارند ،قانونگذاران اختیارات گستردهای
دارند تا آنها را به شکل توسعهطلبانهای که میخواهند ،تعریف کنند2 .

در هر یک از اقسام جرایم پیرامونی ،تنزل اصل قانونمندی و تفکیک قوا بهعنوان بخشی از
اقتضائات این قبیل جرایم قابلمشاهده است.

. overlapping offenses

1

 .2درهر یک از تقسیمبندیهای فوق نمیتوان مدعی جامعیت و مانعیت بود ،ای بسا جرایمی که در
هیچ یک از دستهبندیهای فوق قرار نگیرد و یا جرایمی که همزمان درهر سه تقسیمبندی باشد.
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 .۲-۲جلوههای تنزل اصل قانونمندی در پرتو ماهیت و اقتضائات جرایم پیرامونی

با ظهور جرایم مختلف در حاشیۀ جرایم محوری ،الزامات اصل قانونمندی بیشازپیش در تقابل
با اقتضائات و ماهیت جرایم پیرامونی قرار گرفته است .رفتارهای مخاطرهآمیز و فنی ـ تخصصی،
هریک بهنوبۀ خود سهم چشمگیری در تنزل جایگاه اصل قانونمندی در هنجارگذاری کیفری دارند.
 .۲-۲-۱انعطافپذیری و آییننامهای شدن رکن قانونی در جرایم مخاطرهآمیز

خطرهای گوناگونی که به نقض سالمت و امنیت شهروندان دامن میزنند ،جهتگیری ویژه به
بک1

علوم مختلف ازجمله حقوق کیفری بخشیده است .طبق نظریۀ جامعۀ مخاطرهآمیز اولریش

ریسکها به دغدغۀ اصلی و تعمیمیافتهای تبدیل شده است تا آنجا که به نهادها و مؤلفههای معاصر
سامان میدهد .مقابله با خطرات در پهنۀ حقوق کیفری به یکی از دغدغههای قانونگذاران تبدیل
شده است .متأثر از منطق مخاطرهآمیز و انتزاعی و کلی بودن موضوعات مورد حمایت ،در تعریف
مخاطره و ریسک همواره آشفتگی وجود دارد (صیقل .)2 :1397 ،جرایم مخاطرهآمیز بیش از گذشته
شامل مفاهیم انتزاعی ،دامنهدار و غیرشفاف هستند .کما اینکه به نظر هاسمر «با مدرن شدن حقوق
کیفری مفاهیم جدید راهی برای ورود به نظام حقوق کیفری یافتند و بر پیچیدگی آن افزودند که همین
امر سبب کاهش شفافیت آن شدهاست» (محمودی جانکی 99 :1393 ،به نقل از:

Hassemer,

 .)2014: 196چنین مقرراتی با تغییر در اصول حقوق کیفری سنتی ،درپرتو دو مقولۀ جرمانگاری
بازبافت (کلیگویی تقننی) و اشتراک قانون و آییننامه ،به شدت از اقتدار سنتی اصل قانونمندی
کاسته است.
 .۲-۲-۱-۱قانونگذاری بافتباز در پهنۀ جرایم مخاطرهآمیز

در جوامع حاضر مشخصۀ ریسکها ،عدم قطعیت ،نامشخص بودن و دانش اتفاقی ما نسبت به
آنها است .منظور از عدم قطعیت ،عدم امکان پیشبینی ریسک و مطمئن نبودن از وقوع قطعی
ریسک میباشد .نتیجۀ عدم قطعیت ریسک ،قوتگرفتن احتیاطگرایی در تصمیمها است ،تا از گذر
آن عالوه بر رقم زدن سیاست جنایی کارا ،عملکرد کنشگران قضایی ـ اجرایی را در مقابله با ریسک
بهبود بخشد (صیقل.)192 :1397 ،
ویژگی عدمقطعیت مخاطرات ،بهکارگیری قواعد مرتبط با آن را ضروری میسازد .قانونگذاران
در تبیین رکن قانونی جرایم مخاطرهآمیز در راستای تأمین سالمت و ایمنی افراد جامعه در پرتو ریسک،
دچار مشکالت فراوان هستند .درواقع از یکسو ،تمایل قانونگذاران به نگارش کلی و ابهامآمیز متن

.Ulrich Beck

1
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قانون است تا امکان آزادی تفسیر و شمول حداکثری وضعیتها را فراهم سازد .از سوی دیگر،
عدمگستردگی متون قانونی ،احتمال عدم شمول وضعیتهای ریسکزا و فرار بزهکاران را از شمول
پاسخ کیفری فراهم میسازد

(& Jean, 2002: 357

 .)Geerبنابراین تقابل عدمقطعیت جرایم

مخاطرهآمیز و لزوم قطعیت قانونی مطرح میشود .اصل قطعیت قانونی به معنای این است که
شهروندان بدانند چه نوع رفتاری جرم و مشمول تعقیب کیفری خواهد بود (بکاریا-23 :1395 ،
 .) 45در حقوق کیفری سنتی حمایت از حقوق فردی مقتضی تعریف دقیق جرم و پیشبینی آثار
قانون توسط شهروندان است؛ اما از نظر عملی حقوق کیفری سنتی به این جهت مناسب نیست که
پاسخ به بزه بسیار دیر داده میشود و پاسخدهی زمانی است که خسارت وارد شده است (دلماس-
مارتی ،)395 :1393 ،در حالیکه در جرمانگاری رفتارهای مخاطرهآمیز با کارکرد پیشگیری از خطر،
احتماالت غیرقطعی موضوع جرمانگاری است .به تعبیر دیگر ،رویکردهای نوین در جهت مقابله با
مجرمین بیش از آنکه سرکوبگرانه باشد ،دارای جنبۀ پیشگیرانه به معنای عام و مدیریت و کنترل است
(آقابابایی .)77 :1390 ،دشواری ارائۀ تعریف از مفهوم جرم باعث میگردد که ابهام ویژگی مهم
سیاست جنایی و سیاست کیفری در مفهوم خاص گردد .بنابراین ،میتوان شاهد بود که مفهوم جرم،
آن هم با هدف شمول مصادیق مختلف نوین ،انعطافپذیر گردد؛ زیرا اگرچه تالش بر این است که
مصادیق ذیل مفهوم جرم مشخص شوند ،اما مشخص کردن این محدوده دشوار میباشد.
در تقابل اصل عدم قطعیت در جوامع مخاطرهآمیز با قطعیت حقوق کیفری ،از گذر برتری دفاع
از جامعه در مقابل حقوق فردی ،نوعی ابهام در متون قانونی و انعطافپذیری در پیشبینی ارکان
جرایم شناسایی میشود .بدینسان ،پیشبینی جرایم مخاطرهآمیز ،قانونگذاری بازبافت و ابهامگویی
تقنینی را به دنبال دارد .پیشبینی مخاطراتی چون «پخش مواد خطرناکی چون سمی ،میکروبی و»...
دامنهدار بودن مصادیق مواد خطرناک ،قصد اخالل گسترده در مادۀ  286قانون مجازات اسالمی،
نمونهای از تأثیر منطق مخاطرهآمیز بر کلیگرایی تقنینی است.
 .۲-۲-۱-۲اشتراک قانون و آییننامه در راستای حمایت حداکثری از اجتماع

رکن قانونی جرم در جامعۀ مخاطرهآمیزبهدلیل متکثرشدن موضوعات مورد حمایت دچار تحول
شده است .لزوم توجه به این مقولههای متکثر ،اعطای جایگاه ویژه به آییننامهها ،بخشنامهها و
پروتکلها در حقوق کیفری را به دنبال داشته که به تنزل جایگاه اصل قانونمندی جرم منتهی میشود.
 .۲-۲-۱-۲-۱پاسخدهی سریع به جرایم مخاطرهآمیز

تحوالت عمدۀ قرن جدید و پیچیدگی مسائل اقتصادی ،فرهنگی ،زیستی و ...زمان و حجم
زیادی از فعالیتهای مجالس قانونگذاری را به خود اختصاص دادهاند .مدیریت این امور که

۱۷۰
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روزبهروز در حال دگرگونی است ،مستلزم سرعت ،فوریت و قابلیتهای تخصصی و علمی
قانونگذاران است تا همگام با این تحوالت ،قوانین را با چنین تغییراتی منطبق سازند .با این وجود،
فرایند کند و ایستای پارلمانی و نیز ساختار و تشکیالت نامناسب داخلی آن ،یارای پاسخگو یی بهموقع
و مقتضی به خواستها و نیازهای اجتماعی ،کیفری ،حقوقی و ...را ندارند .بدینسان ،تفویض
اختیار تعیین مؤلفههای عنصرمادی به آییننامهها ،بهدلیل عدمامکان پیشبینی تمامی ابعاد و مصادیق
جرایم مخاطرهآمیز در قانون و فرایند کند پاسخدهی مقنن به مسائلی که مستلزم پاسخ و واکنش سریع
است ،توجیه میشود .گسترش مصادیق نوین رفتارهای مجرمانۀ مخاطرهآمیز و پیچیدگی برخاسته از
ماهیت غیرقطعی این جرایم ،بیان ویژگیها و جزئیات و شناسایی جامع این جرایم را در قانون دشوار
مینماید (صیقل .)266 :1397 ،قانونگذاران کیفری در راستای کارآمدسازی و تقویت ابزارهای
کنترلی خود ،با محدودیتهای بسیاری در فرایند تعریف دقیق عناصر متشکلۀ بزه در مبارزه با
خطرهای مختلف مواجه هستند .در راستای تقویت کارکرد نظام عدالت مبارزه با رفتارهای
مخاطره آمیز ،با عدول از تلقی سنتی از رکن قانونی و تفکیک قوا ،شاهد اشتراک قانون و آییننامه در
تعیین عناصر متشکلۀ این جرایم هستیم و در تقابل منافع اجتماعی و حقوق فردی ،اصول کالسیک
به شکل منعطف و نه مطلق مورد توجه است .با این توضیح که ،معیار جرمانگاری بسیاری از جرایم
مخاطرهآمیز بهویژه جرایم حوزۀ بهداشت ،مصرف و زیستمحیطی ،ضرری است که به منفعت
عمومی وارد میشود (روستایی و رحمانیان ،)272-273 :1396 ،با پایبندی سخت به اصل
قانونمندی و پیشبینی دقیق ،صریح و قطعی جرایم مخاطرهآمیز ،منفعت عمومی تأمین نمیگردد؛
زیرا عدم امکان پیشبینی تمامی مخاطرات در مرحلۀ تقنین و تشریفات زمانبر تصویب قانون،
موجبات فرار بزهکارانی را که در خأل قانونی از حاشیۀ امنی برخوردارند ،فراهم میآورد .بدینسان،
ضرورت پاسخگذاری به موقع ،تخصصی و کارشناسانه به برخی امور و جلوگیری از فرار بزهکارانی
که برخالف مصالح و منافع اجتماع عمل میکنند؛ اما در پناه خأل قانونی زیست میکنند ،آییننامهای
شدن مؤلفههای عنصر مادی را تبیین مینماید .بنابراین ،یکی از راهبردهای پیشبینی سریع آسیبها،
اشتراک مساعی قانون و آییننامه در تبیین رکن قانونی در راستای بهروزرسانی سریع رفتارهای مجرمانه
و گذر از خألهای تقنین مانند تشریفات زمانبر قانونگذاری ،عدم امکان پیشبینی تمامی
مخاطرات ،تخصصی بودن تعیین مؤلفههای عنصر مادی جرایم مخاطرهآمیز و ...است.
 .۲-۲-۱-۲-۲همگامی با تحول در استانداردهای پویا

در حقوق کیفری سنتی ،قطعی بودن ،دقیق بودن عنصر مادی جرم را ضروری مینماید .در حالی
که در جرایم پیشگیرنده ،شرایط و اوضاع و احوال جرم بهعنوان بخشی از عنصر مادی ،به سادگی
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جرایم مرکزی نیست؛ بلکه پیچیده ،گوناگون و به سرعت تغییرپذیر بوده و این امر ،پیشبینی رفتار
مجرمانه را در متن قانون با دشواری همراه میسازد .بهجای استفاده از قواعد خاص و مشخص در
قوانین ،استفاده از استانداردهایی که در نگارش آنها ابهام وجود دارد ،افزایش مییابد .لزوم رعایت
استانداردهای مختلف ،خطمشی قانونگذاران را در مرحلۀ جرمانگاری ترسیم میکند.
استانداردهای مختلفی که در حوزههای گوناگون به رسمیت شناخته شدهاست و قانونگذاران در
جرمانگاری در حوزۀ مخاطرات ،نقض این استانداردها را واجد وصف مجرمانه میکنند .این
استانداردها ممکن است بهصورت مداوم تغییر کند و قانونگذاران این استانداردها را در متن قوانین
مورد اشاره قرار نداده و به اسناد و آییننامهها ارجاع میدهد .این اسناد غیرتقنینی هستند که
توضیحدهنده و نمایانگر اصالحات نوین و شرایط مخاطرهآمیز هستند .ارجاع رکن قانونی به متون
اداری-اجرایی ،در واقع پویایی استانداردها و احتمالیبودن نتیجۀ مخاطرات را تحت پوشش قرار
میدهد .از این رو آییننامهای شدن حقوق کیفری ازجمله پیامدهای جرمانگاریهای نوین در جوامع
حاضر است؛ به نوعی که تعریف برخی جرایم ،وجه کیفری-اداری به خود گرفته است .بر همین
اساس در تعریف جرایم زیستمحیطی گفته میشود« :جرایم زیستمحیطی ،به رفتارهایی اطالق
میشود که ناقض قوانین و اساسنامههای زیست محیطی باشد و الزام و اجبار حقوقی به دنبال داشته
ً
رعایت (ترک فعل) استانداردهای
باشد» )Clifford, 1998: 10( .این جرایم غالبا از گذر عدم
ِ
یکپارچهای که در متون اداری و اساسنامهها تعریف شده است ،به وقوع میپیوندد .بهعنوان نمونه،
تبصرۀ  3مادۀ  120قانون هوای پاک  ،1396مقرر میدارد که میزان مجاز و استاندارد انتشار آالیندۀ
هوا ،توسط سازمان پیشنهاد و بهتصویب هیئت وزرا میرسد .با تعیین میزان انباشت مجاز هر یک از
آالیندهها در آییننامه ،هرگونه عبور از مقادیر مقدر میتواند اشخاص را به چرخۀ عدالت کیفری وارد
سازد.
 .۲-۲-۲انعطافپذیری و آییننامهای شدن رکن قانونی در قلمرو جرایم مربوط به نقض
هنجارگذاریهای فنی ـ تخصصی

با مدرنسازی سیاست جنایی پیرو صنعتیشدن و پیشرفت جوامع و ظهور اشکال جدید
بزهکاری که اغلب مرتبط با فناوریهای نوین در حوزۀ فناوریهای جدید هستند ،حقوق کیفری
بهجای یکپارچگی ،تجزیه شده است .تکنیکهای جرمانگاری نیز متأثر از «خدماتی شدن حقوق
ً
کیفری» و «فنی شدن» جرایم متحول شده است .با ظهور ارزشهای نوپدید که غالبا واجد ویژگی
فنی ـ تخصصی هستند ،حقوق کیفری از کارکردهای سنتی فاصله گرفته و بهجای حفظ ارزشهای
بنیادین ،ازگذر تسری ضمانتاجرای خود به حمایت از ارزشها و دستاوردهای دیگر رشتهها مانند
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حقوق بانکی ،حقوق محیطزیست ،بورس و اوراق بهادار و غیره ،به ابزار خدماتی تقلیل یافته است.
در واقع ،حقوق کیفری ضمانتاجرای خود را به رشتههای مختلف اعطا کرده و نقش خدماتی حقوق
کیفری به نام حمایت از ارزشهای جدید ،گسترش یافته است .خدماتی شدن موجب میشود که
حقوق کیفری با اخذ مؤلفهها و شرایط بزه از سایر رشتهها ،ضمانتاجرای کیفری را جهت تضمین
آن مؤلفهها و ضوابط اعطا نماید .بهعنوان مثال با اعطای ضمانتاجرای کیفری به حقوق گمرک و
حمایت از درآمدهای دولت در عرصۀ ورود و خروج کاال ،اقسام مختلفی از جرایم مرتبط با قاچاق
کاال و ارز که ناشی از نقض تشریفات گمرکی و عدم اخذ مجوزهای اداری است ،جرمانگاری شده
است.
ورود رفتارهای کیفری مرتبط با فنون جدید که دارای ماهیت تخصصی هستند ،در تقابل با ابزار
حقوق کیفری سنتی ،پایبندی ماهوی و شکلی به اصول حقوق کیفری را با دشواری همراه ساخته
است .خالقیت جنایی بزهکاران و روشهای نوشوندۀ ارتکاب جرم ،همواره تدبیر قانونگذاران را در
مبارزه با تمامی رفتارهای آسیبزا ،ناکارآمد جلوه میدهد .با توجه به پویایی و نوشوندگی سریع
جرایم پیرامونی ،گردآوری تمامی روشها و تکنیکهای ارتکاب جرم در حوزۀ جرایم فنی به سختی
امکانپذیر است و این امر ،عجز قانونگذاران را در تعریف جرایم فنی ـ تخصصی ،به دنبال دارد.
ازاینرو مقنن اقدام به جرمانگاری موسع و تعریف باز جرایم با عبارات مبهم و کشدار مینمایند تا
میزان بیشتری از اعمال ارتکابی را در تعریف قانونی جرم ،جای دهند .بهعنوان نمونه ،در تعریف
جرایم حوزۀ بازار بورس انعطاف و ابهام در تعاریف کیفری مانند بزه «دستکاری در بازار بورس»،
قابلمشاهده است .قانونگذار در رابطه با جرم مذکور ،در بند  3مادۀ  46قانون بازار اوراق بهادار با
عبارات کلی درصدد جرمانگاری تمامی اشکال مختلف متصور برای این جرم است .در رابطه با عدم
امکان تعریف این جرم در پرتو توسعۀ خالقیت جنایی و تکنیکهای روزافزون ارتکاب این جرم ،گفته
ً
شده است« :روشها و تکنیکهای دستکاری صرفا بهوسیلۀ نبوغ انسانها قابلشمار و محدودند...
بنابراین ،به تعداد روشهایی که به ذهن مبتکر مجرمین میرسد ،انواع مختلفی از جرم دستکاری
وجود دارد»

(2010: 3

 .)Pirrong,این آشفتگی و ابهام در تعریف جرم دستکاری ،در غالب

نظامهای حقوقی وجود دارد و حتی برخی مقامات قانونگذاری از تصویب قوانین شفاف در این
حوزه ابراز ناتوانی کردهاند (دریانورد و صفاری.)235 :1392 ،
بدین سان متغیر بودن و تخصصی بودن مصادیق جرایم پیرامونی ،سهم بسزایی در افول تشخص
اصل قانونمندی دارد .از آنجایی که ،در بسیاری از جرایم نوین ،تعیین دقیق موضوع بزه و صراحت
در جرمانگاری ،آسان نیست ،این امر به مصوباتی دیگر ارجاع داده میشود .آییننامهای شدن رکن
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ً
قانونی جرم عموما در جرایم فنی مشاهده میشود و تخصصگرایی قانونگذاری به مؤلفهای تبدیل
شده است که ضمن تبیین جایگاه ویژه برای آییننامه ،بیانگر ورود متخصصان به مقولۀ تبیین مصادیق
جرایم است .از آنجایی که این آییننامهها و مصوبهها حاوی قواعد کلی حقوق کیفری است ،باید
یکی از جلوههای حقوق جزا محسوب شده (اردبیلی )198-199 :1395 ،و مورد استناد قرار گیرند.
مادۀ  25قانون مبارزه با قاچاق کاالوارز ،از مصادیق جزیرهای شدن متن جرمانگار و آییننامهای
شدن رکن قانونی است؛ جاییکه کیفر بزه اقدام به صدور حیوانات وحشی عادی ،در معرض نابودی
و کمیاب و« ...بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان محیط زیست» و «عدم رعایت ترتیبات پیشبینی
شده در قوانین و مقررات» به مجازات قاچاق کاالی ممنوع احاله شده است و مقرر میدارد« :تعیین
مصادیق این حیوانات بر عهدۀ سازمان حفاظت محیط زیست است» .در خصوص حمایت کیفری
از جانوران باید گفت ویژگی جانوران ،تحول آنان است (جعفری و احمدی .)113 :1397 ،ازاینرو
ممکن است گونۀ جانوری در یک دورهای «در معرض انقراض» محسوب شود و در دورهای جزو
«جانوران عادی» محسوب گردد و بالعکس .بنابراین ،تشریک مساعی اسناد فروتقنینی میتواند سبب
یکپارچگی سیاست کیفری در حمایت از حیوانات شود.
در نهایت علل آییننامهای ـ اداری شدن حقوق کیفری در ایران و روند روزافزون آن ،در چند
محور قابلطرح است .نخست ،در برخی موارد ،تعجیل در تصویب یک قانون باعث میشود در
ً
صحن قانونگذاری صرفا به طرح و وضع کلیات یک قانون پرداخته شود و در جهت سرعتبخشی
در تصویب آن ،مؤلفههای جزئی به آییننامهها واگذار میشود .دوم ،عدم تخصص نمایندگان مجلس
در پیشبینی ابعاد مختلف موضوع و اعطای اختیار تعیین جزئیات جرم به نهادها و مراجع تخصصی.
سوم ،در پارهای از موارد ،مقنن از تطبیق قانونگذاری با مصادیق و موضوعات پویا و در حال تحول
عاجز است .بهعنوان نمونه در تصو یب قانون جرایم رایانهای ،زایش روزافزون و متنوع رفتارهای
مجرمانه در بستر فناوری و فضای مجازی ،قانونگذار را از ورود به مقولۀ تعیین مؤلفههای جزئی و
موردی مصادیق مجرمانه بازداشت و این امر به کمیتۀ تعیین مصادیق مجرمانه واگذار شد.
پس از تبیین عوامل و بسترهایی که باعث تنزل جایگاه اصل قانونمندی در نظام کیفری میشوند،
در قسمت بعد چالشهای این تنزل بررسی میشود.
 .۳چالشهای جرمانگاری بازبافت و آییننامهای شدن رکن قانونی جرم

اگر چه اصول حقوق کیفری در پرتو تحوالت و پویایی اجتماع دستخوش تغییر شده است؛ اما
پایداری اصل قانونمندی ،همچنان مقتضی برقراری موازنه میان تحوالت حقوق کیفری و آزادیهای
فردی است .هرگونه گشاده دستی در جرمانگاری بازبافت و اعطای اختیار تقنین به مقامات اداری،
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حاکمیت قانون را بیاعتبار جلوه میدهد .با قراردادن قانونگذاری بازبافت و آییننامهای در سنجۀ
حاکمیت قانون و قواعد هنجارگذاری ،تقابل میان تحوالت حقوق کیفری و اصول حاکم بر
جرمانگاری مشخص میگردد .مراجعه به اصول و قواعد قانون کیفری ،ناشی از این باور است که
ً
ایدهالها و اهدافی وجود دارند که اساس قواعد ماهوی را تشکیل میدهند .چنین اصولی عمدتا
بهعنوان ابزارهای ارزیابی مورد استفاده قرار میگیرند

(& Ormerod, 2019: 25-26

 )Childو

میتوانند به سنجهای برای تقدیر از هنجارگذاری کیفری منعطف و آییننامهای شدن یا نقد آن تبدیل
ً
شوند .از آنجایی که وضع قوانین کامال شفاف ،صریح و بدون هیچ ابهامی (به گستردگی مصادیق و
عدم امکان تشخیص تمام مصادیق یک مقررۀ قانونی) خود منتهی به کاهش کارآمدی قانون کیفری
میشود ،انعطافپذیری عنصر قانونی میتواند عجز متن تقنینی در پیشبینی همۀ فروض قابلطرح
را کمرنگ کند .از رهگذر متن منعطف ،دادرسان در تطبیق قانون با تحوالت جامعه به کنشگری
بپردازند و خألهای قانون در پرتو عملکرد دادرسان و تفسیر متون منعطف تقنینی مرتفع شود .با وجود
این ،پیامدهای نامطلوب جرمانگاری باتالقی و انعطافپذیری عنصر قانونی جرم امکان
پیشبینیپذیری آثار اعمال تابعان قانون را دشوار میسازد .بهگونهای که افراد عالوه بر تکلیف تبعیت
از امرونهی قانونگذار  ،تکلیف به تطبیق مصداق بر قاعده و تشخیص غیرقانونی بودن آن رفتار را نیز
دارند.
 .۳-۱نقض اصول ناظر بر پیشبینیپذیری قانون

طبق اصل قانونمندی ،باید از پیش ،خطوط ممنوعه و غیرمجاز برای افراد ترسیم گردد .تنها در
این صورت است که شهروندان میتوانند خارج از آن خطوط به استیفای حق و آزادی عمل بپردازند.
ً
این اصل صرفا ناظر به ترسیم این خطوط نیست ،بلکه این ترسیم باید از ویژگیهایی برخوردار باشد
که امکان پیشبینیپذیری آثار عبور از خطوط را بهصراحت و وضوح نمایان کند؛ زیرا «هیچ چیز
ً
مهمتر از آن نیست که مخاطبان قانونگذار به درستی تکلیف خود را بدانند تا بتوانند آن را دقیقا ادا
ً
نمایند» (اردبیلی .)208 :1395 ،کما اینکه از نظر جرمشناسان صرفا جرم بودن عمل در قانون کافی
مرتکب آن ،عمل خود را
نیست ،بلکه «برای اینکه یک عمل از نظر جرمشناسی نیز جرم باشد ،باید
ِ

مجرمانه (و جرم بودن آن را نیز) بداند و حس نماید» (نجفی ابرندآبادی .)864 :1392 ،به عبارت
دیگر بزهکار عمل خود را بهعنوان یک جرم درک نماید .درک یک رفتار بهعنوان جرم مستلزم صراحت
و دقت در جرمانگاری و به عبارت دقیقتر کیفی بودن قانون است .در نوشتگان حقوقی در بیان کیفیت
قانون به مؤلفههایی نظیر صراحت و دقت ،شفافیت ،در دسترسبودن و پیشبینیپذیری اشاره شده
است (نجفی ابرندآبادی .)13-14 :1392 ،به نظر میرسد غایت تمامی این مؤلفهها ،پیشبینیپذیر
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نمودن متون کیفری ،به معنای قابلیت پیشبینی عواقب و پیامدهای ناشی از یک عمل (حسینی،
 )36 :1394برای تابعان حقوق کیفری است .پیشبینیپذیری قانون در گرو دو اصل شفافیت و
هشدار منصفانه است.
 .۳-۱-۱شفافیت

یکی از لوازم اساسی اصل قانونمندی که زمینۀ پیشبینیپذیری و فهم قانون را فراهم مینماید،
اصل شفافیت مقررۀ قانونی است که متضمن قطعیت ،صراحت ،وضوح و دقت در هنجارگذاری
ً
میباشد .بر این اساس ،قاعدۀ حقوقی باید از محتوایی کامال روشن و واضح برخوردار باشد تا همۀ
اعضا جامعه بتوانند موارد اجرای آن را پیشبینی کنند .در این راستا ،قانونگذاران مکلف به نگارش
متون حقوقی با حداکثر وضوح متن و تعیین عناصر جرایم هستند ( Desportes & Francis, 2008:

 .)128-129درواقع ،شرایط قانونی باید بهطور کافی شفاف باشد تا به شخص اجازه بدهد که اثرات
این قانون را پیشبینی کند .اصل شفافیت یکی از شاخصهای کیفی قانون و زمینهساز فهم و درک آن
است .قوانین باید تا حد امکان رسا ،جامع ،صریح و قابلفهم برای عموم باشند (فالحی:1395 ،
 )403-404و عبارات قانونگذار باید متضمن تعریف کاملی از رفتار مادی و عنصر روانی جرم
باشد (اردبیلی .)208 :1395 ،هرگاه عملی ممنوع باشد ،باید قانونگذار آن را صریح و واضح 1بیان
کند و نتیجۀ منطقی این سخن آن است که هرگاه در مورد عملی شک شود که جایز است یا ممنوع،
حکم به جواز عمل شود؛ زیرا آزادیها نیاز به تذکر ندارد؛ بلکه ممنوعیتها و جرمها است که باید
ً
بیان شود .بدون امکان پیشبینیپذیری آثار عمل مجرمانه توسط شهروندان ،اساسا غرض اصل
قانونمندی در تضمین حقوق و آزادی افراد ،دچار تردید خواهد شد.
اصل قطعیت قانون از آثار نظریۀ حاکمیت قانون و از دالیل توجیهی لزوم شفافیت قانون است
(موذنزادگان و رهدارپور[ 1397 ،الف] .)196 :نتیجۀ مستقیم این اصل ،لزوم وضع قوانین شفاف
ً
و دقیق است؛ بهگونهای که قانون باید در داللتش قطعی و ثابت باشد و موضوعات قانون کامال
مشخص و مسلمالصدور باشد تا حقوق و آزادیهای افراد در برابر اقدامات خودسرانه تضمین شود.
چنین تضمینی جهت تعیین دقیق مرز آزادی و محدودیت مستلزم تبیین و تعریف دقیق ،صریح و
 .1تفکیک میان اصل وضوح ( )clarityو اصل شفافیت ( )transparencyبسیار دشوار است و گاهی مترادف یکدیگر
به کار میرود .با این حال گفته شده است :اصل وضوح مغایر با پیچیدگی بیش از حد قانون و عدم درک متن قانون در
مقیاسی کالن و اصل شفافیت به ابهام نداشتن جز به جز قانون داشته و هر مادهای در پرتو اصل شفافیت باید بررسی
شود .بنگرید به :وحدانی .25-34 ،به نظر میرسد تحقق شفافیت قانون در گرو وضوح و صراحت است و نقض
وضوح و پیچیدگی بیش از حد عبارات قانونی به نقض اصل شفافیت میانجامد.

 /دورۀ هشتاد و پنجم  /شمارۀ یکصد و پانزدهم  /پاییز ۱۴۰۰

۱۷۶

شفاف جرم و کیفر است .شخصی که مفاد قانون ابهامآمیز و موسع را میخواند ،اطالعرسانی مؤثری
ً
از نوع رفتاری که مجرمانه تلقی شده یا خواهد شد را ندارد .در این موارد احتماال افراد مجبور شوند
که حدس بزنند در مورد اینکه آیا رفتار آنها منع شده است یا خیر ( Margaret Prebble, 2018:

 .)56پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین ابهامآمیز و باتالقی ،بهنحو فزایندهای نحوۀ ِاعمال قوانین کیفری
را در فرایند قضایی متأثر ساخته و از رهگذر تعینناپذیر کردن و تفسیرپذیری مضاعف قانون ،گسترۀ

آزادی عمل دادرسان را در خوانش از این قوانین ،افزایش میدهد.
ً
جرمانگاری بازبافت و آییننامهای شدن جرم ،اگرچه ظاهرا پایبندی مقنن به حاکمیت قانون را
نمایان میسازد؛ اما شفافیت و پیشبینیپذیری قانون را مورد خدشه قرار میدهد.
 .۳-۱-۲هشدار منصفانه

1

یک کارکرد مهم قانون کیفری ،بازداشتن افراد از برخی فعالیتهای زیانبار و خالف ،با مجازات
کردن مرتکبانی است که اهداف زیانبار را بدون توجه به قانون دنبال میکنند .تحقق این کارکرد مهم
بر این فرض ضمنی استوار است که عموم در وهلۀ اول از چنین سرنوشتی مطلع هستند .اصل هشدار
منصفانه برای تبیین و ارزیابی همین فرض است تا اطمینان حاصل شود که جرایم تا چه اندازه بهطور
مؤثر به اطالع عموم رسانده میشوند .2اصطالحاتی که یک جرم را تعریف میکنند هر اندازه کلی و
غیردقیق باشند ،به همان اندازه راه برای سوءتعبیر از قانون کیفری و گسترۀ شمول و دامنۀ آن برای
مخاطبان آن و بهویژه اعمال صالحدید دادستان بازتر خواهد بود .برای جلوگیری از وجود ابهام ،اصل
هشدار منصفانه بهعنوان یکی از اصول تحدید مداخلۀ کیفری و جرمانگاری مطرح است .مطابق این
اصل ،تعریف جرم باید بقدری مشخص ،معین و دقیق باشد تا بتواند هشدار منصفانه را فراهم کند.
این اصل با بیان اینکه ،جرایم باید بهطور شفاف معین شده و آگاهیرسانی شوند تا راهنمای عمل
افراد جامعه قرار گیرند ( ،)Rush, 2017: 6خواهان انتقال شفاف قانون به عموم میباشد.
بر این اساس« ،آنهایی که مشمول قانونند باید قادر باشند با اطمینان بدانند قانون چیست و
بنابراین بتوانند پیشبینی کنند پیامدهای اعمالشان چیست ،نه اینکه بعد از رخداد با تعجب متوجه
این پیامدها شوند» ( .)Card, 2014: 93به تعبیر دیگر« :افراد نباید به حال خود رها شوند تا حدس
. Fair warning
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 .2اگرچه بر مبنای اصل حاکمیت قانون و در راستای آگاهی از حقها و تکالیف ،قوانین باید در
دسترس عموم قرار گیرد؛ اما صرف انتشار قانون مردم را ازحقها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد
کرد مگر اینکه محتوای قانون نیز برای مردم قابل فهم باشد .بنگرید به :خسروی ،احمد و نوروزی ،حامد،
حق بر فهم قانون ،مجله حقوقی دادگستری ،دوره  ،84شماره ،111پاییز .1399
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بزنند چه کاری میتوانند بکنند یا نکنند بدون اینکه از قانون کیفری تخطی کرده باشند یا خود را
مشمول مجازات کرده باشند» ( .)Morrison, 2001: 74هر قانون کیفری «باید به همه و به زبانی که
همه می فهمند در رابطه با اینکه در صورت عبور از خط خاصی قانون چه خواهد کرد ،هشدار
منصفانه بدهد» (.)Morrison, 2001: 74
اصل هشدار منصفانه چندین حوزۀ بحث و جدل را شامل میشود .نخست :اصل هشدار
منصفانه در این استدالل که جرایم موجود در یک نظام حقوقی ـ سیاسی باید در قانون موضوعه و
بهطور ایدهآل در قانون کیفری مدون شوند ،نقشی کلیدی دارد .در این صورت دسترسی عموم به
قانون بهبود خواهد یافت .دسترسی به قانون کیفری یکی از شاخصهای مهم پیشبینیپذیری قانون
است .در دسترس بودن قانون کیفری به معنای دسترسی فیزیکی به قوانین و نیز درک پیام و مفاد آن
توسط سوژههای حقوق کیفری است .بدینسان ،قانون باید روشن و بدون ابهام خلق گردد؛ بهگونهای
که مدلول آن با کمترین تالش قابلدرک و فهم باشد (موذن زادگان و رهدارپور .)195 :1397 ،در این
راستا ،وجود زبان تعریفکننده برای هشدار منصفانه دراین موارد ضروری است (.)Rush, 2017: 6
ازاینرو ،توصیف جرایم و کیفرها در متن قوانین مدون از الزامات این اصل محسوب میشود و ارجاع
به رویه ،عرف ،منابع غیرتقنینی مانند آییننامهها یا منابع شرعی در تقابل با هشدار منصفانه است .از
گذر هنجارگذاری آییننامهای نهتنها دسترسی فیزیکی و ملموس به مقررههای مختلف که عناصر
جرم را تعیین نمودهاند ،دشوار میگردد ،بلکه امکان درک و توجه تابعان حقوق کیفری نسبت بهمنظور
و مراد قانونگذار نیز با ابهام همراه بوده و پیشبینی جرم را مشکل مینماید.
دوم ،هشدار منصفانه مشخص میکند که جرایم چگونه باید مدون شوند .از یکطرف ،جرایم و
تهیۀ پیشنویس قانون باید به اندازۀ کافی مفصل و حاوی جزئیات باشد تا به عموم اجازه دهد بدانند
ً
دقیقا چهچیزی جرم انگاشته میشود و اجازه دهند آنها بر این اساس رفتارشان را تعدیل کنند .برای
مثال ،چنانچه جرمی تحت عنوان «تماس غیرقانونی با شخصی دیگر» 1جرمانگاری شود .چنین
جرمی برای شخص الف این معنا را دارد که لگد زدن به شخص ب مجرمانه است؛ اما بدون تعریف
ً
اصطالح «غیرقانونی» اساسا مفهوم و گسترۀ تماس غیرقانونی بسیار مبهم است و این نمیتواند پیام
ایدهآلی باشد .از طرف دیگر ،جرایم و تهیۀ پیشنویس مربوط به قانون نباید بیش از حد پیچیده
باشند .برای مثال ،در حقوق انگلستان چند جرم جنسی (مانند چشمچرانی) بهطرز بسیار پیچیدهای
تعریف شدهاند .ماهیت پیچیدۀ تهیۀ پیشنویس قانون کمک چندانی به هشدار منصفانه دادن به یک

. It is a crime to make unlawful contact With another

1

 /دورۀ هشتاد و پنجم  /شمارۀ یکصد و پانزدهم  /پاییز ۱۴۰۰

۱۷۸

متخصص حقوق نمیکند چه برسد به عموم مردم .در نتیجه ،این اصطالحات ،بهصورت منفرد یا
ترکیبی ،آنقدر مبهم و نامعلوم هستند که نمیتوانند هشدار منصفانه بدهند و بنابراین ،باعث خطر
اعمال ناموجه قانون از طرف مقامات دادسرا و دادگاه میشوند .عناوینی مانند «تشویش اذهان
عمومی»« ،اخالل در نظام اقتصادی»« ،تبانی برای اقدام علیه امنیت»« ،تظاهر به عمل حرام»،
«رابطۀ نامشروع» 1که فاقد مقیاس مشخص و قابلسنجش در متن قانون بوده و تعیین مصادیق آنها
به شکلی منعطف و قابلتفسیر ،بر عهدۀ دادرس گذاشته شده ،برخالف هشدار منصفانه است.
آییننامهای شدن مؤلفههای بزه اگرچه از رهگذر تسریع هنجارگذاری کیفری ،کارآیی سیاست
کیفری در مبارزه با جرم را بهبود میبخشد؛ اما تغییرات مکرر و با فاصلۀ زمانی کوتاه در مصوبههای
اداری خود منجر به عدم هشدار منصفانه نسبت مقررهها میشود .رویۀ قضایی نیز بیانگر سردرگمی
تابعان حقوق کیفری از تغییرات زودهنگام و متعدد مصوبات اداری است .بهعنوان نمونه ،در رابطه
با جرم گرانفروشی ،بهموجب دادنامۀ شمارۀ 139900233014000014مورخ 1399/3/28
صادره از شعبه چهارم عالی تعزیرات حکومتی ،صدور دو مصوبۀ مختلف در بازۀ زمانی کوتاه دو
 .1در اِعمال جرایم تظاهر به عمل حرام و رابطه نامشروع که ابهامآمیزی جرم ،منجر به آزادی عمل
باالی دادرسان در تعیین مصادیق این جرایم میشود ،سردرگمیرویه قضایی،زمینه «عدالت سلیقهای» را
فراهم آورده است .این امر ریشه در ابهام گفتمان تقنینی و مشخص نبودن گستره مصداقی این جرایم
دارد .در یک دادنامه ،حضور مرد غریبه در منزل متهمه مصداق عمل حرام دانسته

شد(دادنامه شماره

 92099702222100912صادره از شعبه  21دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،در مجموعه آرای قضایی شعب تجدیدنظر استان تهران،

پژوهشگاه قوه قضاییه ،اداره انتشار رویه قضایی کشور )1392 ،و متهم به تحمل  99ضربه شالق محکوم شد اما در
دادنامه دیگر(دادنامه شماره  929970222301246صادره از شعبه  23دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،منبع پیشین) دادگاه
بدوی آن را بزه ندانسته و تبرئه میکند ولی دادگاه تجدیدنظر آن را رابطه نامشروع دانسته به  99ضربه
شالق محکوم مینماید .در دادنامه های دیگر خلوت کردن زن و مرد نامحرم مصداق فعل حرام دانسته
نشده(دادنامه شماره  929970224101374صادره از شعبه  23دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،منبع پیشین) و مرجع قضایی
با این استدالل که «تا زمانیکه خلوت ،موجبات رابطه نامشروع همانند مصادیق تمثیلی ماده  637یاد شده
را فراهم نسازد ،قابل مجازات نخواهد

بود»(دادنامه شماره  9209970907400427مورخ  1392/6/24صادره از شعبه

 14دیوان عالی کشور ،در مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور ،پژوهشگاه قوه قضاییه ،اداره انتشار رویه قضایی کشور،

 )1392در نتیجه عمل ارتکابی را جرم و قابل پاسخ کیفری نمیداند.
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ماهه درخصوص قیمت خودرو ،توسط کمیتۀ تعیین قیمت خودرو سازمان حمایت ـ که از آثار اعطای
تقنین درخصوص شرایط جرم گرانفروشی به نهادهای غیرتقنینی اداری است ـ را مورد توجه قرار داده
نقدی مورد حکم را تعلیق نموده است.1
است و در راستای حفظ عدالت ،قسمتی از جزای ِ

 .۳-۲نقض اصل عدم تفویض قانونگذاری

اصل تفکیک قوا بهعنوان یکی از مبانی اصل قانونمندی ،بیانگر اعطای نمایندگی از طرف جامعه
به نهاد تقنین جهت قانونگذاری و ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی افراد است .نتیجۀ بدیهی این
اصل اجتناب سایر قوا از جرمانگاری است .درحالیکه ارجاع تشخیص برخی مفاهیم یا مصادیق به
آییننامه ،کمیتههای تخصصی ،مقام تعقیب و غیره ،در بعد نظری و اجرا ،آسیبهایی را به دنبال دارد.
 .۳-۲-۱موازیسازی تقنینی

در غالب موارد ،قانون بهاین بسنده میکند که قواعد کلی را مشخص و جرایم را تعریف کند؛ اما
تبیین دقیقتر و تعیین مصادیق را یا به مجموعه مقرراتی ارجاع میدهد که در آینده مقامات اداری
ً
وضع خواهند کرد که معموال هدف آنها تعیین دقیق و سریع عناصر سازندۀ جرایم خواهد بود ،یا
ً
اساسا از گذر تعریف دامنهدار و عمیق جرم ،مقامات قضایی مانند دادستان و دادرس را واجد
اختیارات وسیعی در جرم دانستن طیف وسیعی از اعمال و رفتارها مینمایند .بدینسان ،برخالف
اصل جدایی قوا ،چندین نهاد بهموازات یکدیگر در تبیین رکن قانونی جرم نقشآفرین بوده که مصداق
بارز پدیدۀ «قانونگذاری موازی» است .موازیسازی تقنینی ،ارجاع تعیین مؤلفههای عنصر مادی به
نهادهای غیرتقنینی اعم از اجرایی و قضایی است.
اگر اختیار تعریف جرم به قوۀ مجریه ،کمیتههای مختلف تعیین مصادیق و یا حتی از طریق
تفسیرپذیری و تعرف عمیق و دامنهدار بزه ،بر عهدۀ مقامات قضایی گذاشته شود ،یک عنصر اساسی
از حاکمیت قانون ،یعنی اصل تفکیک قوا ،مفقود شده است .رخداد چنین امری و قانونگذاری
 .1طبق دادنامه فوق ،شرکت تجدیدنظر خواه با مونتاژ و پیش فروش دو هزار دستگاه خودرو ،براساس
قیمت تعیین شده در تاریخ  97/8/30به موجب مصوبه شماره  60/226047پنجمین جلسه کمیته تعیین
قیمت خودرو سازمان حمایت ،به قیمت نهایی  2/264/500/000ریال به تعدادی از مشتریانی که ثبت نام
کرده بوده اند ،اقدام می نماید .کمیته مذکور در جلسه دیگری به تاریخ  1397/10/29قیمت همین خودرو
را حدود پنجاه و دو میلیون تومان کاهش داده است .بدینسان ،تعریف جرمگران فروشی و شرایط آن
توسط متن اداری دچار تغییر زودهنگام و مکرر شده و موجبات سردرگمی شرکت خودروسازی را فراهم
آورده است.
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کیفری آییننامهای و واگذاریهای نامحسوس و تدریجی اختیارات قانونگذاری کیفری به قوۀ مجریه
ِ
یا قضائیه ،حاکمیت قانون وجهالمصالحه قرار میگیرد ،بیآنکه وجهالمصالحه قرار گرفتنش در هر
مرحله ازاین سیر مشهود باشد.
در حقوق ایران چنین تفویضی به آییننامه در قانون اساسی پیشبینی نشده است .بر اساس اصل
 71قانون اساسی ،مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی حق وضع
قانون دارد .مطابق اصل  85قانون اساسی نیز اصل بر این است که مجلس حق تفویض اختیار
قانونگذاری به دولت یا هر مرجع دیگری را ندارد .بههمین دلیل شورای نگهبان در موارد متعدد با
نیازمند تقنین مجلس به دولت ،خالف اصل  85قانون اساسی است،
موارد
ِ
این استدالل که تفویض ِ
مصوبات مجلس را مورد ایراد قرارداده است .1با وجود این ،در امور کیفری و تفویض تعیین مؤلفهها

و مصادیق رکن قانونی جرم در قالب آییننامۀ اجرایی ،مخالفت صورت نگرفته است و روزبهروز بر
ارجاعات آییننامهای افزوده میشود2.

عالوه بر مغایرت واگذاری تفویض قانونگذاری به مقامات اداری و قضایی با اصل عدم تفویض،
ً
قوۀ مجریه اصوال ظرفیت و قابلیت تقنین را ندارد؛ زیرا برخالف قوۀ مقننه که برای تقنین بنا شده و
ً
سازوکار متناسب با آن را دارد ،قوۀ مجریه صرفا برای اجرا و اعمال قانون و نه وضع و خلق آن ایجاد
شده است .سازوکار قانونگذاری در مجلس به شکلی بسیار مفصل و با جزئیات تمام برای دستیابی
به اهداف و اغراضی مشخص طراحی و ساماندهی شدهاست و دارای ساختار پیچیدهای جهت بحث
و بررسی قوانین است و همگی بهگونهای است که کیفیت حاکمیت قانون را بهبود ببخشد (لو،

 .1ازجمله بند آخر ماده  101الیحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  1380کهدر آن
شرایط و ضوابط سازمان های بخش خصوصی و غیره در مقابل تسهیالت دریافتی از دولت به آییننامه
محول شده بود ،توسط شوراینگهبان مستلزم تقنین دانسته شد .بنگریدبه( :مجموعه نظریات شورای-
نگهبان)247 :1382 ،
 .2در وادی عمل آییننامهها و نیز بخشنامههای صادره از رئیس قوه قضاییه از اعتبار متن تقنینی کاسته
و هدف مقنن را به حاشیه رانده است .یکی از مهترین جلوههای این موازی سازی تقنینی و تنزل اعتبار
قانون را در رابطه با مقررهای تحت عنوان استجازه یا استیذان میتوان مشاهده کرد .بدین سان ،درخواست
رئیس قوه قضاییه از رهبری جهت برخورد سریع و قاطع در مقابله با اخاللگران و مفسدان اقتصادی در
تاریخ  97/5/19تحت عنوان«استجازه از رهبری» ،بسیاری از مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری و
تامین حقوق دفاعی متهم را بی اعتبار نمود.
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 .)66-67 :1395محیط فیزیکی و ساختمان مجلس و سالن جلسات علنی به دقت بنا شده است
و کمیسیونهای متعدد و متنوعی را دربرمیگیرد .درحالیکه نیز ماهیت وجودی کار مقامات اداری
از اساس برای تصدی وظایف قوۀ مقننه نامناسب است .قوای اجرایی در راستای به اجرا درآوردن
قوانین به کار گماشته میشوند و توان علمی و اجرایی تقنین را ندارند و همین امر میتواند خدشۀ
جدی به حاکمیت قانون وارد نماید.
 .۳-۲-۲فرا رفتن از اختیارات و نقض حقوق و آزادیهای فردی

انعطاف پذیری رکن قانونی و واگذاری تعیین جزئیات و مصادیق جرایم به نهادها ،کمیتهها و
آییننامهها ،میتواند حاکمیت قانون را به انحراف کشانده و امکان سوءاستفاده از اختیار را باال ببرد.
بهعنواننمونه ،مطابق مادۀ  31آییننامۀ اجرایی قانون مدیریت پسماند ،شاهد تشدید مجازات توسط
آییننامه هستیم که بر اساس آن ،تخلیهکنندگان پسماندهای ویژه در اماکن غیرمجاز و همچنین
خودروهای تخلیهکنندۀ پسماندهای ویژه ،به حداکثر مجازاتهای تعیینشده در قانون محکوم
خواهند شد .در این موارد آییننامه بهجای تعیین سازوکار اجرایی قانون ،از تعیین مؤلفههای عنصر
مادی که توسط مقنن مورد تفویض قرار گرفته است فراتر رفته و با ورود به قلمرو کیفرگذاری ،ضوابط
ناظر به تعیین کیفر را تغییر داده است.
همچنین در قانون جرایم رایانهای ،ارجاع امر تعیین مصادیق به کمیتۀ 1تعیین مصادیق مجرمانه
نیز یکی از چالشهای اساسی احتمال سوءاستفاده از اختیارات اعطایی به کمیته است .ارجاع مندرج
در مادۀ  22قانون مذکور بهدلیل عدمتعیین خطمشی کمیته دارای تالیفاسد است .کمیتۀ تعیین
مصادیق بهدلیل سیاستی که در برخورد با فضای مجازی وجود دارد و ویژگیهای این فضا که میتواند
هر روزه شاهد زایش میلیونها مصداق مجرمانه باشد ،انجام گرفتهاست .اگرچه کارکرد کمیتۀ تعیین
مصادیق ،جزئینگری و تعیین دقیق محتوای مجرمانه است؛ اما در لیست ارائه شده از سوی کارگروه
ً
در سال  ،1390مفاهیم کلی و انتزاعی بهعنوان محتوای مجرمانه ذکرگردیده است که اساسا فاقد
ویژگی بیانگری است و ارائهدهندۀ خدمات دسترسی ،خود باید اقدام به تطبیق محتوا با مفهوم
ارائهشده توسط کمیته نمایند .بهعنوان مثال در بند (ب) مواردی چون محتوای الحادی! و مخالف
موازین اسالمی ،تبلیغ تشریفات و تجمالت نامشروع و غیرقانونی ،بهعنوان مصداق محتوای
مجرمانه و مستلزم پاالیش ،ذکر شده است .ابهامگویی توسط مرجعی که مکلف است مصداقیابی

 .1کمیته مکلف است بهطور دوره ای تشکیل و مصادیق سایتها و دادههای مجرمانه را تعیین و به سرورها برای فیلتر
کردن اعالم کند.
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نماید ،نهتنها ارائهکنندگان خدمات دسترسی را همواره بهجهت عدم پاالیش محتوای مجرمانه در
معرض بزهکاری قرار میدهد ،بلکه با اعطای اختیار عمل به ارائهکنندگان خدمات دسترسی در
شناسایی محتوای الحادی و خالف موازین شرع ،تضییع حقوق و آزادیهای شهروندان ،امری بدیهی
است .با این وجود ،بخشی از اختیار گستردۀ این کمیته در تعیین مصادیق مجرمانه و لزوم پاالیش
آن توسط خدمات میزبانی ،به عناوین و مفاهیم انتزاعی مجرمانهای بازمیگردد که در متن قوانین
کیفری پیشبینی شده است و ید مبسوطی برای مصداقزایی توسط کمیته ایجاد نموده است که
موجبات نادیده گرفتن حقوق و آزادی افراد را فراهم آورده است.
نتیجه

اهمیت انسجام در نظام جزایی ،عدمپراکندگی رکن قانونی جرم و کیفر ،تعیین دقیق رفتارهای
مجرمانه در متن قانون و بهطور کلی کیفی بودن قانون ،از بایستههای قانونگذاری و قانوننویسی
است .با اینوجود ،جرمانگاریهای بازبافت وباتالقی و اعطای اختیار تعریف جرم و مؤلفههای آن
به مقامات اداری-اجرایی در نظامهای حقوقی مختلف از جمله ایران ،داللت بر کنارگذاری اصل
قانونمندی و تفکیک قوا است .با بررسی زمینههای دو مقولۀ انعطافپذیری رکن قانونی و آییننامهای
شدن آن در دوبستر نظری و عملی دریافتیم که ظهور دیدگاههای نظری و پیشآمدهای نوین در پرتو
تحوالت ناشی از پویایی حقوق کیفری ،بستر تنزل جایگاه اصول حقوق کیفری بهویژه اصل
قانونمندی و تفکیک قوا را فراهم نموده است .در بعد نظری ،انگارههای فرانوگرایانه و عملگرا بهعنوان
تفکری چارچوبستیز و نسبیگرا در عرصۀ حقوق کیفری ،مسیر ترقیق اصول را هموار ساخته است.
بدیهیات عقلی مانند اصل قانونمندی که منشأ تنظیم و تفسیر قوانین کیفری است و نیز رویکرد مطلق
و افراطگونه به حاکمیت قانون به تدریج تعدیل گشته است و «کارآیی» بیش از اصلگرایی مورد توجه
قرار گرفته است.
همگام با رویدادهای نظری ،نوآوری در جرمانگاری و کیفریسازی رفتارهای مختلف ،منتج به
پدیدۀ «گسترش قلمرو حقوق کیفری» شده است .اقتضائات و ماهیت ویژۀ جرایم نوین مانند جرایم
مخاطرهآمیز و فناورانه ،گونههای پیچیده و متنوعی از جرایم را رقم زدهاند که با پایبندی مطلق به
اصولی نظیر قانونمندی و تفکیک قوا ،قابلپاسخگو یی نمیباشد .عدم قطعیت ،فنی شدن و تخصصی
شدن ویژگیهای نوینی برای جرایم به شمار میآید و با تخصصی شدن قانونگذاری از گذر اعطای
جایگاه ویژه به آییننامهها و مصوبات اداری ،ورود متخصصان به مقولۀ تبیین مصادیق جرایم را
نظارهگر هستیم.
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جرمانگاریهای افراطی و اعطای ضمانتاجرای کیفری برای تضمین دستاوردهای رشتههای
گوناگون ،موجب شده است از لحاظ وسعت و عمق به میزان قابل مالحظهای از حقوق کیفری دچار
شویم .افزون بر افزایش تعداد قوانین کیفری (وسیع شدن حقوق کیفری) ،تعاریف قانونی به شکل
انعطافپذیر و بازبافت ،عمق یا باتالق قانون را ایجاد نمودهاند .در نتیجه ،افزایش کمیت (در وسعت
و عمق) حقوق کیفری ،کیفیت قانون را تخدیش نموده است .پیامد نامطلوب باتالق قانون کیفری،
کاهش پیشبینیپذیری آثار قانون و ناتوانی قانون کیفری در هدایت رفتارهای شهروندان و هشدار
منصفانه به آنها در پیشبینی محدودههای غیرمجاز رفتاری است .همچنین پراکندگی متن
جرمانگار ،موازیسازی تقنینی و افزایش نقض حقوق و آزادیهای فردی از گذر فرا رفتن از حدود
اختیارات مقامات اداری و اقدام به جرمانگاری و کیفرگذاری در آییننامهها ،از پیامدهای آییننامهای
شدن حقوق کیفری است.
با امعان نظر به زمینههای انعطافپذیری و آییننامهای شدن حقوق کیفری ،راهبرد اساسی توجه
به ضرورتهای جرمانگاری اعمال و کیفریسازی حداقلی رفتارها است.
همچنین ضروری است هنگام تهیۀ پیشنویس هر جرم ،قانونگذاران تعادل قابل دفاعی بین
مشخص و جزئی بودن تعریف جرم موضوع قانون و کلی و عمومیت داشتن قانون ایجاد کنند.
توصیف جرایم و تهیۀ پیشنویس مربوط به قانون باید به اندازۀ کافی مفصل و حاوی جزئیات باشد.
به بیان روشنتر ،الزم است قانونگذار در مراحل تصویب قانون با استخدام مستشاران متخصص و
فنی ،جزئیات عنصر مادی هر جرم را معین نماید تا نیازی به مصوبات اداری مانند آییننامه نباشد.
با این حال ،در موارد خاص مانند حوزۀ جرایم فناورانه ـ تخصصی و پیشگیری از مخاطره ،که تعیین
جزئیات در قانون میسر یا همسو با اهداف جرمانگاری آن جرایم نباشد ،قاعدهمندسازی تعریف این
جرایم ضروری است تا مقامات اداری که تبیین جزئیات و مؤلفههای بزه به آنان واگذار شده است،
از قلمرو قانون خارج نشوند .در این خصوص ،تأکید بر استانداردهایی در قالب آییننامه که توسط
کارشناسان و متخصصان مربوطه تنظیم گردد ،خود نوعی قاعدهگذاری است .در گامی اساسیتر،
در قانون باید مقرر شود که این مقررات اداری بهنحو مطلوب اطالعرسانی گشته و بهنحو مقتضی در
دسترس شهروندان قرار گیرد.
برای اعطای قانونگذاری به نهاد غیرتقنینی ،بایسته است که خطمشی آییننامهها و حوزۀ اختیار
تقنین به شکل موردی و مشخص تعیین شود .بهعنوان مثال ،میزان آالیندۀ غیرمجاز ،زمان و محل و
گونههای صید غیرمجاز و ...تعیین شود .استفاده از تعابیر در متون قانونی و تعریف اصطالحات
(ترمینولوژی تقنینی) یکی از روشهای تعیین خطمشی مقامات اداری در تعیین جزئیات عنصر
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مادی است .بنابراین الزم است مؤلفههای عنصر مادی ،در چهارچوب تعاریف قانونی ارائه گردد به
نوعی که با توضیح عبارات در متن قانون ،سازوکار آزادی عمل مقامات اداری در گفتمان تقنینی،
پیشبینی و مشخص شود.
تعیین مدت اعتبار ارجاع تعریف جرم به متون اداری ـ اجرایی و امکان ابطال آییننامه و
ِ
مصوبههای اداری در صورت عبور از حدود اختیارات ،ضابطههای دیگری است که میتواند
ً
چالشهای موجود را کاهش دهد .با این توضیح که یک مدت معموال چندساله ( 5یا  7سال) بهعنوان
ً
مدت زمان قانونی تفویض اختیار با قابلیت تمدید در نظر گرفته شود .در قوانین ایران غالبا مدت
تصویب آییننامه (شش ماه) تعیین میگردد؛ اما مدت تفویض ،مغفول باقی میماند و سالها ،مرجع
اداری به تعیین مؤلفههای جرم میپردازد .همچنین آییننامهها و مصوبات کمیتههایی مانند کمیته
تعیین مصادیق مجرمانه (مادۀ  750قانون مجازات اسالمی) ،به جهات مختلفی مانند کلیگویی،
ابهام ،عدمشفافیت ،خروج از هدف قانونگذار ،جانبدارانه بودن و غیره ،قابلابطال باشند .اگرچه
طبق اصل  170قانون اساسی ،آییننامههای دولتی که خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه باشد،
قابلابطال است؛ اما مصوبات کمیتۀ تعیین مصادیق و کارگروههای تخصصی ،فاقد چنین
ضمانتاجرای صریحی هستند1.

در نهایت الزم به ذکر است که کمیسیونهای اصلی و فرعی و نیز مرکز پژوهشهای مجلس که
طبق مادۀ  141آییننامۀ داخلی مجلس مصوب مهرماه  1397موظف هستند درخصوص طرحها و
لوایح ،اظهارنظر کارشناسی نمایند ،نسبت به گستره و عمق تعریف جرایم و نیز ضرورت ارجاع تعیین
مؤلفههای عناصر متشکلۀ جرم به نهادهای غیرتقنینی اعم از آییننامهها ،کمیتهها و نیز منابع فقهی،
دغدغهمندی حداکثری داشته باشند.

 .1اگرچه طبق بند یک مادۀ  12قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از وظایف دیوان «رسیدگی به
شکایات ،تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و
ً
شهرداریها و  »...است؛ اما به نظر می رسد مصوبات کمیتۀ تعیین مصادیق به دلیل اینکه اساسا آییننامه نبوده و توسط
هیئت وزیران به تصویب نمیرسد ،بلکه به ریاست دادستانی کل و طبق مادۀ  750قانون مجازات اسالمی(جرایم
رایانهای) «قوۀ قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای
مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد» ،از وظایف قوۀ قضاییه است ،تحت شمول عنوان «نظامات و
مقررات دولتی» قرار نمیگیرد .ضروری است امکان ابطال مصوبات چنین کمیته و کارگروههایی به صراحت پیشبینی
گردد.
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بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت
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ِ
مریمالسادات محقق
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چکیده

َّ
«الط َال ُق بید َم ْن َأ َخ َذ ب َّ
الساق» ،که در پژوهشهای حقوق اسالمی ،از آن بهعنوان «حدیث
روایت
ِ ِ
ِ

نبوی»« ،ضابط فقهی» و «قاعدۀ فقهی» بحث شده است ،یکی از مهمترین مستندات مدعیان حق

انحصاری مردان در انحالل نکاح به شمار میآید .همچنین رویۀ قضایی ایران که متأثر از فقه اسالمی
و اندیشۀ فقهای امامیه است ،نیز از آن متأثر بوده و در آرای محاکم تالی و عالی ایران ،فراوان بدان
استناد میشود .ازاینرو  ،پرسش اصلی ما این است که آیا روایت مذکور از مبانی و پیشتوانۀ محکم
سندی و محتوایی برخوردار است؟ بررسی به روش تاریخی نشان میدهد که نزد فقهای متقدم شیعه
نزدیک به عصر تشریع (ابنبابویه ،شیخصدوق و ّ
سیدمرتضی) ،انحالل نکاح حق انحصاری مردان
نبوده است .همچنین از بازپژوهی روایت الطالق با استفاده از روشهای حدیثشناسی،
َّ
«الط َال ُق بید َم ْن َأ َخ َذ ب َّ
الساق» ،از
معناشناسی ،اصولی و فقهی این نتیجه حاصل میشود که روایت
ِ ِ
ِ
اعتبار الزم سندی برخوردار نبوده و محتوای آن نیز نمیتواند بهعنوان حق انحصاری مردان در انحالل
نکاح مورد استناد محاکم قضایی ایران و کشورهای اسالمی قرار بگیرد ،مگر آنکه مدعای انحصاریون
از طریق ادلۀ دیگر ثابت باشد.
واژگان کلیدی :حدیث نبوی ،ضابط فقهی ،قاعدۀ فقهی ،حدیث الطالق و ضعف سند حدیث
 .1این مقاله برگرفته از رسالۀ دورۀ دکتری تخصصی نو یسنده ،تحت عنوان «نظریۀ خلع یکجانبه در فقه با مطالعۀ
تطبیقی در حقوق کشورهای اسالمی» با راهنمایی آقای دکتر سیدحسین صفایی و مشاورۀ آقایان دکتر نجادعلی الماسی
و دکتر سیدابوالقاسم نقیبی در دانشگاه شهید مطهری(ره) است.
 استادیار گروه حقوق ،پردیس خواهران ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران

m.mohaghegh@isu.ac.ir
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مقدمه

یکی از ّادلهای که فقها بر اساس آن در فتاوای خود ،اختیار طالق را بهطور انحصاری از ناحیۀ
َّ
الط اال ُق بید ام ْن أ ا اخ اذ ب َّ
الساق» است؛ بر اساس دیدگاه فقهای امامیه که در
مرد فهمیدهاند ،روایت «
ِ ِ
ِ
قانون مدنی و کتب حقوقی هم بازتاب یافته (برای نمونه ،نک :نجفی5 :32/1362 ،؛ صافی

گلپایگانی :1387 ،ش1166؛ امامی8 :5/1368 ،؛ قانون مدنی ایران :مادۀ 1133؛ موحدی محب،
177 :1393؛ صالحی و بچاری ،)1398 ،برای انحالل عقد نکاح ،تنها اراده و انشای یکجانبۀ زوج
کافی است.
دین اسالم نیز خود مبدأ نظام حقوق خانواده نیست .پیش از ظهور اسالم نیز قواعدی بر روابط
خانوادگی حاکم بوده است (وحیدی فردوسی و نعیمی .)270 :1399 ،بررسیهای تاریخی حاکی
از آن است که در عربستان عصر جاهلیت ،گونههای مختلفی از جدایی زوجین چون« :سهطالقه»،
«ظهار»« ،ایالء»« ،خلع معوض» (توافقی) و ،...وجود داشته است؛ همچنین رسوم جاهلیای چون
«عضل» و «طالقهای نامحدود و پیدرپی» متداول بوده است (جوادعلی 548 :5/1314 ،به بعد)
که با ظهور اسالم به تدریج از میان برداشته شد .در بین اقوام جاهلی ،بهطور غالب اختیار طالق به
دست زوج بود (جوادعلی .)554 :5/1413 ،شاید نتوان بر پایۀ برخی از گزارشها مثل آنچه
ّ
ّ
نعمتالله بن عبدالله جزایری در کتاب زهر الربیع (بیتا 1)145 :در داستان جدایی همسر حاتم
طایی آورده ،به انحالل نکاح به ارادۀ زوجه در عصر جاهلی نظر داد ،ولیکن جدایی به درخواست زن
در شرایط خاص و در بعضی قبایل امکان داشته است (جوادعلی .)552 :5/1413 ،بعد از اسالم،
برخی از فقهای متقدم شیعه نزدیک به عصر تشریع همچون ابن بابویه ،شیخ صدوق و ّ
سیدمرتضی،
خلع را یک ایقاع از ناحیۀ زوجه و آن را برای جدایی و بینونت کافی میدانستند که این دیدگاه به
تدریج در ادوار بعد ،دستخوش تغییر اساسی شد و از ماهیت آن چیزی باقی نماند.
َ
َ
َ
َّ
َّ
از سویی دیگر ،روایتی از خلیفۀ دوم عمربن خطاب با این عبارت کهَ ...« :و َع ْن ُع َم َر أن ُه قال :إن َما
َّ
ّ
ُّ َ ْ َ
َّ َ ُ
الطالق ِبی ِد ال ِذی ی ِحل ل ُه الف ْر ُج» که ابومحمد موفقالدین عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه در
المغنی ( ،)355 :7/1388و برادرزادهاش شمسالدین ابوالفرج عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن
محمد بن قدامه که قاضیالقضات حنبلیان دمشق بوده ،در شرح الکبیر (بیتا ،)180 :8 /که به دنبال
ّ ّ
الطالق فی الجاهلیة کان إلی ّ
ّ
طالقهن ّ
للرجال أن یغیرن أبواب البیوت من المشرق إلی
النساء و کان
« .1و روی إن
ّ
ّ
المغرب ،فقال ابن عم لزوجة حاتم طلقی حاتما فانه یترک اوالدک عالة فقراء فغیرت باب الخباء و ّلما أتی حاتم علم
أنها طلقته .»...

َّ
الط اال ُق بید ام ْن اأ اخ اذ ب َّ
الساق»  /محقق
بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «
ِ ِ
ِ

۱۹۱

حدیث الطالق نقل کردهاند ،و شباهت سیاق هر دو روایت به یکدیگر که از کانون توجه اهل فن
ِ
تاکنون مغفول مانده و معلوم نیست با وجود شهرتی که برای حدیث نبوی الطالق گفتهاند ،بیان روایتی
مشابه با همان مضمون از سوی خلیفۀ دوم چه وجهی داشته ،حساسیت و تردید نگارنده را به موضوع
دوچندان ساخت و مصمم نمود تا روایت الطالق را با روشهای حدیثشناسی ،معناشناسی ،اصولی
و فقهی مورد بررسی و بازپژوهی قرار داده و در چند محور اعتبار روایت مذکور را از حیث سند و نیز
داللت آن بر حق انحصاری مردان در انحالل نکاح بکاود و در خاتمه ،برایندی از این پژوهش را به
َّ
الط اال ُق بید ام ْن أ ا اخ اذ ب َّ
الساق» ،از اعتبار الزم سندی برخوردار
دست دهد و ثابت نماید که روایت «
ِ ِ
ِ
نبوده و محتوای آن نیز نمیتواند بهعنوان حق انحصاری مردان در انحالل نکاح مورد استناد محاکم
قضایی ایران و کشورهای اسالمی قرار بگیرد ،مگر آنکه مدعای انحصاریون از طریق ادلۀ دیگر ثابت
باشد! (برای دیدن روایاتی نزدیک به مضمون حدیث الطالق ،نک :کلینی403 ،404 :5/1367 ،؛
شیخ صدوق425 :3/1405 ،؛ شیخ طوسی.)369-370 :7/1958 ،
 .۱مفاهیم تحقیق

پیش از ورود به موضوع اصلی ،نخست بایسته است معنای لغوی و اصطالحی واژگانی که ارتباط
موضوعی با بحث مورد نظر ما دارند ،روشن و واضح گردد تا زمینۀ ورود به مباحث بعدی فراهم آید.
 .۱-۱حدیث

ً
واژۀ حدیث صفت مشبهه و برگرفته از مادۀ «ح د ث» که در لغت عربی اصال به معنای «جدید»

است .مادۀ «حدث» با نظیرهای آن ،ریشهای مشترک با زبانهای سامی ،به معنای نوی و تازگی دارد
و نظیرهای آن در زبانهای سامی شمال حاشیهای چون اکدی و آشوری ،شمال مرکزی چون
اوگاریتی ،عبری و آرامی و جنوب حاشیهای چون سبایی و گعزی دیده میشود (پاکتچی:20/1391 ،
 )234و معنای این حد از اشتراک آن است که هزاران سال قبل از اسالم این ماده بدین معنا کاربرد
داشته و این واژۀ به معنای جدید کاربرد خود را تا امروز در زبان عربی حفظ کرده است .حدیث در
اصطالح فرهنگ اسالمی و علوم دینی ،ناظر به سخنان منقول از زبان پیامبر (ص) و دیگر معصومین
(ع) یا حاکی از رفتار و سلوک ایشان است« .حدیث» که گاه «روایت» یا «خبر» نیز بدان گفته
میشود ،در کنار قرآن ،در طی یک و نیم هزارۀ تاریخ اسالم ،نقشی محوری در برداشت شریعت
توسط فقیهان ایفا کرده و ضبط احادیث معصومین ،ارزیابی اعتبار آنها و کوشش برای فهم آنها در
طول تاریخ زمینۀ شکلگیری طیفی از علوم دینی را فراهم آورده که «علوم حدیث» نام گرفته است
(پاکتچی .)234 :20/1391 ،بنابر عقیدۀ مسلمانان ،قرآن بهمثابۀ قانون اساسی اسالم ،بیشتر کلیات
را بیان نموده و توضیح و تبیین جزئیات را به احادیث واگذار کرده است ،لذا احادیث ( ّ
سنت) پس از
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قرآن (کتاب) مهمترین منبع شناخت احکام اسالمی و نزد شیعیان احادیث نبوی و علوی دومین منبع
استخراج فقه اسالمی است (محقق داماد .)45 :2/1383 ،در تقسیمی کلی ،حدیث به آحاد (واحد)
و متواتر تقسیم میشود (حسنی.)33 :1978 ،
حدیث متواتر :حدیثی است که عدۀ بسیار زیادی از محدثان آن را نقل کردهاند ،بهگونهای که
ً
معموال هماهنگی پیشین راویان بر دروغگویی محال است (حسنی33 :1978 ،؛ صدوق:1/1405 ،
ّ
82؛ مظفر453 :1403 ،؛ محقق داماد .)63 :2/1383 ،حدیث آحاد (واحد) :حدیثی است که به
ّ
حد تواتر نرسیده است؛ چه راویان بسیاری آن را نقل کرده باشند و چه تنها یک نفر آن را نقل کرده
ّ
باشد (حسنی40 :1978 ،؛ مظفر453-454 :1403 ،؛ محققداماد.)63 :2/1383 ،
از دیگر تقسیمات حدیث میتوان به تقسیم آن به حسن ،صحیح ،مؤثق و ضعیف اشاره کرد:
خبر صحیح عبارت است از خبری که سندش به معصوم متصل بوده و همۀ راویان آن در سلسلۀ
ّ
سند ،عادل ،ضابط و امامیاند و به عدالت آنان تصریح شده باشد (حسنی44 :1978 ،؛ محققداماد،
 .)63 :2/1383خبر حسن خبری است که سندش به معصوم متصل بوده و همۀ راویان آن امامی و
ممدوح باشند ،ولی به عدالت همه یا برخی از ایشان تصریح نشده باشد (حسنی45 :1978 ،؛
ّ
محققداماد .)64 :2/1383 ،خبر مؤثق خبری است که در عین اتصال سلسلۀ سند به معصوم ،برخی
ّ
از راویان آن امامی نیستند ،ولی توثیق شدهاند (حسنی46-45 :1978 ،؛ محققداماد:2/1383 ،
 .)64خبر ضعیف خبری است که با فسق یا سایر اوصاف ناپسند ،راوی مورد مذمت قرار گرفته یا
ّ
مجهولالحال باشد (حسنی46 :1978 ،؛ محققداماد.)62 :2/1383 ،
َّ
الط اال ُق بید ام ْن أ ا اخ اذ ب َّ
الساق» ،از دیرباز مورد توجه و پژوهش فقها و نویسندگان بوده
روایت «
ِ ِ
ِ
است؛ برای نمونه ،مالمحمد اسماعیل بن محمد حسین خاجوئی مازندرانی ،حکیم ،فقیه و متکلم
شیعی قرن دوازدهم ،رسالهای موجز تحت عنوان «رسالة فی شرح حدیث الطالق بید من أخذ
بالساق» دارد که در سلسله آثار محقق خاجوئی با عنوان الرسائل الفقهیة به کوشش سیدمهدی رجایی
به چاپ رسیده است.
 .۱-۲قاعدۀ فقهی

قاعدۀ فقهی که بهطور جمع ،به آن قواعد فقهی گفته میشود ،فرمولهای بسیار کلی هستند که
منشأ استنباط قوانین محدودتر میشوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند ،بلکه مبنای قوانین
مختلف و متعدد قرار میگیرند .به یک اعتبار ،قواعد فقه بخشی از مسائل فقه و به اعتباری دیگر ،از
مسائل علم اص ول فقه هستند که با یکدیگر وجوه اشتراک و افتراق دارند .برای نمونه ،قواعد فقهی
چنان نیستند که فقط واسطه و وسیلۀ استنباط و کشف احکام گردند ،چراکه قواعد فقهی به یک اعتبار

َّ
الط اال ُق بید ام ْن اأ اخ اذ ب َّ
الساق»  /محقق
بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «
ِ ِ
ِ

۱۹۳

خودشان «احکام» هستند ،نه واسطهای برای کشف ،در حالی که مسائل علم اصول چنین وصفی
دارند .از طرفی ،قواعد فقه با مسائل فقه این تفاوت را دارند که عام و شامل هستند ،نه خاص و موردی
(محقق داماد.)2-3 :1/1385 ،
هرچند که اندک نویسندگانی از روایت الطالق تحت عنوان قاعدۀ فقهی بحث کردهاند (بکر
اسماعیل ،بیتا ،)232-233 :با این حال در شماری از آراء محاکم قضایی بهعنوان قاعدۀ فقهی
مورد استناد قرار میگیرد (برای نمونه ،نک :رأی شمارۀ  ،9209970906801054مورخ
 ،1392/7/27شعبۀ  8دیوانعالی کشور؛ رأی شمارۀ  ،9309970222601090مورخ 1393/7/5
شعبۀ  26دادگاه تجدیدنظر استان تهران).
 .۱-۳ضابط فقهی

در برخی کتب قواعد فقهی ،هنگام بحث از قاعدۀ فقهی از عنوانی دیگر با نام «ضابط فقهی» نام
برده شده است .در تفاوت دو عنوان یاد شده گفتهاند :قاعدۀ فقهی از نظر گستره اعم از ضابط فقهی
است؛ بدین معنا که ضابط فقهی اختصاص به یک باب دارد ،اما قاعدۀ فقهی ابواب متعدد را پوشش
میدهد (ابن نجیم1137 :1419 ،؛ سیوطی ،بیتا13 :1/؛ تهانوی ،بیتا1110 :2/؛ محقق داماد،
 .)23 :2/1385برخی دیگر ضابط فقهی را اینگونه تعریف کردهاند :قضیهای است که مالک و
صحت شرط ضمن عقد گفتهاند :ضابطۀ ّ
شرایط موضوع را بیان میکند ،مانند آنکه در ّ
صحت شرط،
عدم مخالفت آن با کتاب و ّ
سنت است (فاضل)10 :1383 ،؛ مقصود از ضابط در این مثال ،معیار

و مالک است نه قاعدۀ فقهی (فاضل .)10 :1383 ،برخی از پژوهندگان روایت الطالق ،را بهعنوان
ضابط فقهی در نظر گرفتهاند (نقیبی.)1 :1383 ،
 .۱-۴مفهوم دو اصطالح «طالق» و «خلع»

از آنجا که در ادامۀ بحث با دو اصطالح «طالق» و «خلع» سر و کار خواهیم داشت ،ضروری
ً
است مفهوم این دو اصطالح را ابتدا روشن سازیم« .طالق» در لغت در دو معنا به کار رفته است؛
در معنای حقیقی ،ترککردن ،جدایی و آزادی است (ابن منظور .)226 :10/1405 ،در معنای
مجازی ،به انحالل عقد نکاح توسط زوج ،بدون دریافت عوض بهکار رفته است« :طلق الرجل
إمراته» :مرد زن خود را طالق داد (طریحی57 :2/1416 ،؛ جوهری)1519 :4/1956 ،؛ همچنین
در معنای مجازی دیگری نیز آمده است« :طلقت إلمرأة من زوجها» :زن از همسر خود طالق گرفت
َ
َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ
َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ً
وعا م ْن َأ ْب َو َ َّ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ
اب َو ِاح ٍدَ ،هذا ُه َو
« َ .1والفرق بین الض ِاب ِط والق ِاعد ِة أن الق ِاعدة تجمع فر ِ
اب شتی ،والض ِابط یجمعها ِمن ب ٍ
ٍ
ْ ْ ُ
اْلصل».
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و جدا شد (زبیدی ،بیتا)301 :13/؛ در این معنا ،عمل طالق برای زن هم بهطور مجاز استفاده شده،
یعنی گسست پیوند زناشویی توسط زوج بهطور مجازی به زوجه نیز نسبت داده شده است.
واژۀ «طالق» در اصطالح ،گاه به معنای مطلق و گاه به معنای خاص استعمال شده است .در
متون فقهی مستند به احادیث ،انواع جدایی ،با سه عنوان زیر از یکدیگر متمایز شدهاند:
الف) در موردی که مرد فقط پایان عقد نکاح را بخواهد ،عنوان «طالق» آمده است؛ ب) در
موردی که زن خواهان جدایی باشد ،از عنوان «خلع» استفاده شده است؛ ج) هنگامیکه هر دو نفر
ّ
جدایی را بخواهند ،عنوان «مبارات» بهکار رفته است (محقق« .)6-9 :1392 ،طالق» ،بهمعنای
عام ،یعنی جدایی ،در هر سه مورد یاد شده است؛ طالق در معنای خاص «جدا شدن یکجانبۀ مرد
ّ
از همسر دایمی خویش» است (محقق.)6-9 :1392 ،
«خلع» در لغت در معنای حقیقی به ،درآوردن و بیرون انداختن لباس یا هر پوشیدنی دیگر
ازجمله کفش و رداء آمده است .خلع در کتب لغت ،در معنای مجازی هم با عبارت «خلعت إمراته
و خالعها» آمده (ابن منظور76 :8 /1405 ،؛ طریحی684-682 :1/1416 ،؛ زبیدی ،بیتا:11/
 )99-100و هم با عبارت «خالعت إلمرأة بعلها» (جوهری )1205-1206 :3/1956 ،آمده است.
بنابراین خلع هم به مرد نسبت داده شده است و هم به زن؛ بدینمعنا که خلع ،عمل طرفینی بوده و
وقتی انجام میشود ،هم زن خالع است و هم مرد.
فقها تعریف اصطالحی روشنی از خلع ارائه ندادهاند؛ برخی از فقهای متقدم شیعه نزدیک به
عصر تشریع همچون ابن بابویه در فقهالرضا ( ،1)244 :1406شیخ صدوق در المقنع (:1415
 )348و ّ
سیدمرتضی در المسائل الناصریات ( ،)351 :1417خلع را یک ایقاع از ناحیۀ زوجه و آن
را برای جدایی و بینونت کافی میدانستند و بدان به دیدۀ یک «مصطلح شرعی» یا «حقیقت شرعیه»2

مینگریستند که این دیدگاه به تدریج در ادوار بعد ،دستخوش تغییر اساسی شد و تغییر ماهیت داد و

« .1وأما الخلع :فال یکون إال من قبل المرأة ،وهو أن تقول لزوجها :ال أبر لک قسما ،وال أطیع لک أمرا ،وْلوطئن فراشک
ما تکرهه ،فإذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما یأخذ منها وإن کان أکثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه،
وحلت لألزواج بعد انقضاء عدتها منه ،فحل له أن یتزوج أختها من ساعة» (ابن بابویه.)244 :1406 ،
 .2شارع مقدس بعد از اسالم ،بعضی از الفاظ را برای مقاصد خاص شرعی خود ،در غیر آنچه که تا آن موقع استعمال
ّ
میشده ،بهکارگرفته است که به آن «مصطلح شرعی» یا «حقیقت شرعیه» اطالق میشود (نک :محققداماد:1/1383 ،
 .)50-49کاربرد خلع برای عمل انحالل نکاح ،برگرفته از آیۀ  187سورۀ بقره است و نشان میدهد که قبل از اسالم
در این معنا بهکار نمیرفته است.

َّ
الط اال ُق بید ام ْن اأ اخ اذ ب َّ
الساق»  /محقق
بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «
ِ ِ
ِ
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نزد فقهای بعدی خلع نوعی طالق شمرده شد (شیخ طوسی 421 :4/1407 ،به بعد؛ خمینی،
بیتا349 :2/؛ محقق160 :1395 ،به بعد).
 .۲بررسی سند حدیث الطالق

چنانکه بیان شد روایت الطالق بهعنوان حدیث نبوی یا قاعدۀ فقهی و یا ضابط فقهی ،همواره
مورد توجه و استناد محافل فقهی ،حقوقی و قضایی بوده است .لذا در این بخش به بررسی و نقد
سند این حدیث میپردازیم.
 .۲-۱سابقه و روش نقل حدیث الطالق در کتب اهل سنت

محدثان اهل سنت ،به چهار روش حدیث فوق را نقل کردهاند:
ِ
نقل نخست از کتاب سنن ابن ماجه 1بوده که تاکنون کهنترین منبع شناسایی شده از اهل سنت
ّ
ّ
در جستوجوهای نگارنده است .ابوعبدالله محمد بن یزید َر َبعی قزوینی ،از محدثان بزرگ اهل
ّ
سنت ایرانی و گردآورندۀ سنن ،ششمین کتاب از صحاح سته در حدیث است .در مقایسۀ محتوایی
بین سنن ابن ماجه ،با دیگر صحاح ،همواره این کتاب از نظر اعتبار احادیث در رتبۀ ششم قرار داشته
و بیش از دیگران احادیث آن مورد نقد قرار گرفته است .ابوزرعۀ رازی از محدثان بزرگ ری ،ضمن
ستودن کتاب ،یادآور شده که در آن شماری احادیث ضعیف یافته است (ابن قیسرانی21 :1408 ،؛
ابن عساکر ،بیتا125-126 :16/؛ ابن حجر.)532 :9/1326 ،
َ
ُ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
نقل حدیث الطالق در سنن ابن ماجه (بیتا )672 :1/این چنین است« :حدثنا ُمح َّمد ب ُن یحیی
َ َ َ َّ َ َ ْ ْ ُ َ ْ َّ
َ
وسی ْبن َأ َ
یوب ْال َغافقیَ ،ع ْ
الله ْبن ُبکیر َق َالَ :ح َّد َث َنا ْاب ُن َله َیع َةَ ،ع ْن ُم َ
کر َمة،
ع
ن
ِِ
قال :حدثنا یحیی بن عب ِد ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ُ َ
َّ
ٌ ََ َ
َ َ ََ
َ َّ َّ
الله َعل ِیه َو َسل َم َر ُجل ،فقال :یا َر ُسول الل ِهِ ،إن َس ِیدی َز َّو َج ِنی
اس ،قال :أتی َّالن ِبی َصلی
َعن ْابن َع َّب
ٍ
َ َ َ ِ ُ َ ِ ُ َ ُ َ ْ َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ
ُ َ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ َ َ
أمته ،وهو ِیرید أن یفرق ب ِینی و بینها ،قال :فص ِعد رسول الل ِه صلی الله عل ِیه وسلم ال ِمنبر ،فقال« :یا
َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ِّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ ِّ َ َ َ ُ َ َّ َ َّ
الط َال ُق ل َم ْن َأ َخ َذ ب َّ
الس ِاق».
أیها الناس ،ما بال أح ِدکم یزوج عبده أمته ،ثم ِیرید أن یفرق بینهماِ ،إنما
ِ
ِ
َُ
سه نقل دیگر از کتاب سنن دارقطنی است .ابوالحسن علی بن عمر دارقطنی ،محدث بزرگ
بغدادی و از آخرین نویسندگان سنن است .سنن دارقطنی بهرغم تأخیر آن در تدوین ،در طول تاریخ
بهعنوان یکی از مهمترین کتب حدیثی اهل سنت ،مورد توجه بوده است؛ برای نمونه ،ابن حجر در
بلوغ المرام ( 89 ،84 :1424و جاهای مختلف) ،در ابواب و مسائل فقهی از این کتاب بهعنوان یکی
از منابع اصلی خود بهره جسته است .با این حال کتابهایی در نقد سنن دارقطنی نوشته شده است.
ً
 .1بهرغم اینکه برخی نویسندگان ادعا کردهاند که این روایت ،در صحاح سته اهل سنت نیامده و صرفا در کتاب مجمع
ِ
الزوائد هیثمی ذکرشده است (ربانی.)298 :1387 ،
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ناصرالدین ابن ُزریق اثری با عنوان من تکلم فیه الدارقطنی فی کتاب السنن من الضعفاء و المتروکین
و المجهولین دارد که در آن ،سنن دارقطنی را بهلحاظ گزینش احادیث ضعیف ،متروک و مجهول
مورد نقد و بررسی قرار داده است (ابنزریق 173 :1425 ،به بعد) .همچنین جمالالدین ابومحمد
غسانی هم کتابی با عنوان تخریج االحادیث الضعاف من سنن الدارقطنی نوشته است .هم اینک به
سه نقل دیگر از حدیث الطالق در این کتاب میپردازیم:
َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ
َ َّ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َ َ
ُّ
ْ
َ
نقل دوم« :حدثنا الحسین بن ِإسم ِاعیل ،ومحمد بن سلیمان النعم ِانی ،قاال :حدثنا أبو عتبة أحمد
ْ
َّ َ َ ْ
ْ
َْ
ُ
َّ َ
َ ْ ُ َ ْ َ َ َْ
یوب الغ ِاف ِقیَ ،ع ْن
ْب ُن الف َرجَ ،حدث َنا َب ِقیة ْب ُن ال َو ِل ِیدَ ،حدث َنا أ ُبو ال َح َّجاج ال َم ْه ِری ،عن موسی بن أ
ِ
عکر َم َةَ ِ ،عن ْابن َع َّباسَ ،ق َالَ :ج َاء َر ُج ٌل إ َلی َّالنبی َصِ َّلی ُ
الله َع َلیه َو َس َّل َم ْیشکوا َأ َّن َم ْوَال ُه َز َّو َج ُه َو ُهوَ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ُ َ ْ َ ِّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ ٌ َ ِّ ُ َ
ون َعب َید ُهمْ
ِیرید أن یفرق بینه َو بین امرأ ِت ِه ،فح ِمَ َد الله تعالی وأثنی عل ِیه ث َم ق َال« :ما بال قوم یزوج ِ
َّ
َ َ ُ ْ ُ َّ ُ َ
الط َال َق َم ْن أ َخذ ب َّ
ون أ ْن َیف ِّر ُقوا َب َین ُه ْم ،أال إ َّن َما ْ
الس ِاق» (دارقطنی:5/1424 ،
ک
ل
یم
ِإماءهم ثم ِیرید
ِ
ِ
ِ
.)67
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
نقل سومَ :
یوس ُف ْب ُن َسعیدَ ،ح َّدث َنا ُم َ
«ح َّدث َنا أ ُبو َبکر َّالن َیس ُابوریَ ،ح َّدث َنا ُ
وسی ْب ُن َد ُاو َدَ ،حدث َنا ْاب ُن
ِ ٍ
ِ
ٍ
َّ
ََ َ
َ َ َّ ُ َ َ
ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ
وسی ْبن َأ َ
یوبَ ،ع ْ
َله َیع َةَ ،ع ْن ُم َ
کر ن ْح َو ُه ،فقال
کر َمة أن َم ْملوکا أتی َّالن ِبی َصلی الله عل ِیه وسلم فذ
ع
ن
ِ
َ ِ ُ ُ َّ َ َّ
ُِ َ َ َ َ َّ َ َّ ِ َ َّ
الط َال ُق ل َم ْن َأ َخ َذ ب َّ
الساق» َو َل ْم ْیذکر ْاب َن َع َّ
اس» (دارقطنی،
ب
ا
م
ن
«إ
:
م
ل
س
و
یه
ل
ع
الله
ی
ل
رسول الل ِه ص
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
.)67 :5/1424
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ َّ َ َ َ ُ
َّ
ُ
َّ
نقل چهارمَ :
«حدث َنا ُم َح َّمد ْب ُن َمخل ٍدَ ،حدث َنا ِإ ْس َحاق ْب ُن َد ُاو َد ْبن ِع َیسی ال َم ْر َو ِزی ،حدثنا خ ِالد
ِ
َّ
ْ ْ
َ
ْ ُ َ ْ َّ َ
َّ َ ْ َ ْ ُ
َّ َ
الصد ِفیَ ،حدث َنا الفضل ْب ُن ال ُمخ َت ِارَ ،ع ْن َع ْب ِد الل ِه ْبن َم ْو َه ٍبَ ،ع ْن ِع ْص َمة ْبن َم ِالک،
السال ِم
بن عب ِد
ُ َ َِ
َ ِ
َ
َ
َّ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َّ
ُ
َق َالَ :ج َاء َم ْملوک إلی النبی َصلی ُ
الله عل ِیه َو َسل َم فقالِ :إن َم ْوالی َز َّو َج ِنی َوه َو ِیرید أن یف ِّرق َب ِینی
ِ
َ َ َّ ُ َّ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِ َّ َ َّ
ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
و بین امرأ ِتی ،قال :فص ِعد الن ِبی صلی الله عل ِیه وسلم فقال« :یا أیها الناس ِإنما الطالق ِلمن أخذ
ب َّ
الس ِاق» (دارقطنی.)68 :5/1424 ،
ِ
نقد سند حدیث :در روش اول و سوم ،ابنلهیعه در سند آن حضور دارد .وی به تصریح ابنماجه

در ادامۀ نقل روایت ،ضعیف است« :فی الزوائد :فی إسناده ابنلهیعة و هو ضعیف» .سایر علمای
رجال ،همچون ابانی در کتاب ضعیف سنن الترمذی ( ،)2 :1411ابنلهیعه را ازجمله راویان ضعیف
بهشمار آوردهاند؛ در کتاب طبقات الکبری نیز آمده که ابنلهیعه ضعیف است (ابن سعد ،بیتا:7/
.1)516

ّ
عبدالله بن عقبة بن لهیعة و ّ
یکنی ابا عبدالرحمان و کان ضعیفا».
« .1

َّ
الط اال ُق بید ام ْن اأ اخ اذ ب َّ
الساق»  /محقق
بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «
ِ ِ
ِ
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در روش چهارم نیز نام فضل ابنمختار در سلسلۀ روایت دیده میشود که در کتاب میزان االعتدال
ضمن نقل همین حدیث بهعنوان حدیثی ضعیف ،در مورد فضل آمده است« :ابوحاتم در مورد وی
میگوید که احادیثی که وی نقل میکند غیرصحیح بوده و احادیث باطلی را نقل کرده است .ازدی
نیز در موردش آورده که احادیث او به شدت ضعیف هستند .ابنعدی نیز چنین نظری را در مورد وی
قائل است و احادیثش را انکار میکند» (ذهبی )358 :3/1382 ،و در ادامه نیز همین حدیث نبوی
بهعنوان نمونهای از احادیث ضعیف منقول از وی ،بیان شده است (ذهبی.)358 :3/1382 ،
در شیوۀ دوم حدیث ،أبوالحجاج المهری حضور دارد که در کتب رجالی به نام «رشدین بن سعد
المهری المصری» شناخته میشود .نظرات در مورد وی مختلف است که آیا فرد درستکاری بوده یا
ازجمله راویان فاسق بهشمار میآید؛ ولی آن گونه که در میزاناالعتدال نقل شده ،ابوزرعة او را ضعیف
شمرده و جورجانی احادیث او را غیرقابلاعتماد دانسته است (ذهبی .)49 :2/1382 ،ذهبی نیز وی
را شخصی صالح دانسته ،لکن حفظ وی در حدیث را مخدوش دانسته و احادیث او را غیرقابلاستناد
شمرده است (ذهبی .)49 :2/1382 ،نسائی نیز احادیثی را که او در سلسله آنها حضور دارد متروک
میشمارد (ذهبی .)49 :2/1382 ،لذا سند این نقل از روایت مخدوش و غیرقابلاعتماد است.
 .۲-۲سابقه و روش نقل حدیث الطالق در کتب امامیه

حدیث امامیه که دربردارند ۀ حجم وسیعی از احادیث نبوی و علوی بود ،پس از گذر از دورۀ
حدیثی متقدمان امامیه ،در سدۀ  4قمری به بعد ،به تدوین آثار عظیمی انجامید که به کتب اربعۀ
امامیه مشهور شد؛ مجموعۀ مهم الکافی از محمد بن یعقوب کلینی ،کتاب من الیحضره الففیه از
ابوجعفر محمد بن محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی ،معروف به «شیخ صدوق» ،تهذیب
االحکام و االستبصار هر دو اثر از ابوجعفر محمد بن حسن طوسی معروف به «شیخالطائفه» یا
«شیخ طوسی» ،جملگی کتب اربعۀ امامیه محسوب میشوند .نگارنده پس از جستوجوی حدیث
الطالق در کتب اربعه که مهمترین و معتبرترین منابع حدیثی امامیهاند ،به این نتیجه رسید که حدیث
مذکور در هیچیک از کتب اربعه مزبور نیامده است .همچنین کهنترین ردی که از حدیث مذکور
در جستوجوهای این نوشتار در کتب امامیه یافت میشود ،کتاب الخالف شیخ طوسی است .از
ّ
آنجا که شیخ طوسی خود از محدثان بزرگ و صاحب دو اثر از کتب اربعه است ،لذا باید با تدقیق
بیشتری به این موضوع نگریست.
شیخ طوسی در کتاب الخالف ( )516 :4/1407این طور بیان کرده است« :و روی عن النبی
ّ
(صلی الله علیه و آل) أنه قال« :الطالق لمن أخذ بالساق» و علیه إجماع الفرقة و أخبارهم» .کتاب
الخالف  ،اثری فقهی و در مسائل اختالفی و فقه مقارن بین مذاهب اسالمی است .شیخ طوسی در
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این اثر ،آراء فقهی مذاهب مختلف اسالمی را مطرح و سپس با استدالل به نقد آراء مخالف و بیان
نظر صحیح پرداخته است .از تاریخ تألیف الخالف اطالع دقیقی در دست نیست .لیکن بنابر قول
خود مؤلف این اثر بعد از دو کتاب التهذیب االحکام و االستبصار نوشته شده است (طوسی،
.)46-45 :1/1407
ً
در اینجا چند نکته قابل مالحظه است :اوال ،با توجه به اینکه دو کتاب التهذیب االحکام و
االستبصار پیش از الخالف تألیف شدهاند ،چرا حدیث الطالق در زمرۀ احادیث مورد وثوق امامیه
ً
در این دو کتاب گردآوری نشده است؟! ثانیا ،سلسله راویان حدیث الطالق در کتاب الخالف
ً
مشخص نیست که بتوان سند آن را بررسی کرد! ثالثا ،در بین آثار محدثان متقدم شیعی پیش از شیخ
طوسی ،یعنی در فاصله زمانی بین حیات پیامبر (ص) تا تألیف الخالف شیخ طوسی ،ردی از حدیث
الطالق در زمرۀ احادیث شیعی دیده نمیشود .بنابراین با توجه بهعنوان و محتوای کتاب الخالف که
درخصوص مسائل اختالفی و فقه مقارن بین مذاهب اسالمی است و مقایسۀ سیاق حدیث الطالق
در این کتاب با چهار روش ذکر شده در کتب اهل سنت ،که قدر مشترک همۀ آنها است ،احتمال
ً
راهیابی این حدیث از مصادر اهل سنت به امامیه از طریق کتاب الخالف قوت گرفته و احتماال از
آنجا به دیگر آثار متأخر شیعی چون ،عوالی الآللی ابن ابی جمهور احسائی ( )234 :1/1403و از
ّ
کتاب درر الآللی همین نویسنده به مستدرک الوسائل محدث نوری (بیتا 1)306 :15/منتقل شده
است .همچنین متعلق اجماع شیخ طوسی ،حکم فقهی مسئله است نه سندیت روایت الطالق!
بنابراین از مجموع آنچه بیان شد روشن میگردد که این روایت در هیچکدام از کتب معتبر 2روایی
شیعی وجود ندارد و نقل آن تنها در کتب عامه بوده و از طریق ایشان بیان شده است .حتی اگر نگاهی
به این مسئله که نقل این حدیث به طریق عامه است ،نداشته باشیم ،این حدیث در میان عامه نیز
سندی مخدوش داشته و از درجۀ اعتبار ساقط است که آن را فاقد قابلیت برای استناد حکم فقهی
میکند .ازاینرو ،این حدیث ازجمله احادیث ضعیف بهشمار میرود (برای دیدن ضعفهای این
حدیث ،نک :معرفت.)1380 ،
ّ
« .1ابن أبی جمهور فی درر الآللی :عن النبی(صلی الله علیه وآله) ،أنه قال :الطالق بید من أخذ بالساق».
 .2به جز کتب اربعۀ شیعه ،در دیگر کتب حدیثی چون وافی مالفیض کاشانی ،وسایل الشیعه حرعاملی و بحاراالنوار
ّ
مجلسی نیز این روایت وجود ندارد .محدث نوری هم از قول ابن ابی جمهور احسایی در کتاب درر الآللی این حدیث
را نقل کرده است .محمدبن ابی جمهور احسایی ،از علمای قرن نهم است و از آنجا که وی از احادیث اهل سنت بسیار
ِ
نقل کرده و محدث ص وفی بوده ،مورد انتقاد برخی فقهای شیعه ،از جمله بحرانی قرار داشته است و کتاب روایی او
معتبر شناخته نمیشود (موحد.)635 :2/1374 ،

َّ
الط اال ُق بید ام ْن اأ اخ اذ ب َّ
الساق»  /محقق
بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «
ِ ِ
ِ
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 .۳بررسی داللت حدیث الطالق

اکنون پس از بررسی سند حدیث و بیان ضعف آن ،به بررسی مفاد و مضمون آن و داللتش بر
حق انحصاری مردان در انحالل نکاح میپردازیم .در این آزمون ،ما فرض را بر سالمت سند حدیث
گذاشته ،آن را صحیح قلمداد میکنیم .بر داللت این حدیث مبنی بر حصر ّ
حق طالق برای زوج
نکتهای وارد است که آن را متذکر میشویم:
احتمال دارد حصر موجود در حدیث ،حصری حقیقی نبوده ،بلکه حصری اضافی باشد .برای
روشن شدن بحث به توضیحی مختصر در مورد مفهوم حصر و اقسام آن میپردازیم.
 .۳-۱مفهوم حصر

حصر بر دو گونه است« :بالمعنی االعم» و «بالمعنی االخص» .حصر بالمعنی االخص عبارت
است از قصر که در لغت به معنای حبس است؛ همچون سخن پروردگار که میفرمایدُ « :ح ٌ
ور
ْ
َّ ْ ُ ا ٌ
ورات ِفی ال ِخ ِیام» (الرحمن ( ،)72 /)55و در اصطالح عبارت است از اینکه چیزی را به شی
مقص
دومی به وسیلۀ کالم خاصی اختصاص دهیم .حصر بالمعنی االعم عبارت است از اموری که مستقیم
یا غیرمستقیم (بالمالزمه یا بالمفهوم) داللت بر اختصاص و حصر میکنند (مظفر.)136 :1403 ،
حصر را میتوان به حصر اضافی و حقیقی نیز تقسیم کرد:
حص ر اضافی در جایی است که حکمی خاص از بعضی از امور دیگر نفی میگردد؛ بدین معنا
ً
که صرفا نفی حکم مورد نظر در حصر واقع میشود و حصر نسبت به سایر احکام واقع نمیشود.
ٌ َّ
َ ْ ُّ ُ
ً
ٌ َْ َ َ ْ
الر ُسل »...که مربوط
مثال خدا در آیۀ  144سورۀ آلعمران«َ :و َما ُم َح َّمد ِإال َر ُسول قد خلت ِمن قب ِل ِه
به اعتقاد مؤمنان دربارۀ پیامبر (ص) مبنی بر جاودانگی ایشان است ،میفرماید« :پیامبر جز رسول
نیست ،»...و او نیز همچون تمامی رسوالن پیش از خود خواهد مرد .در این آیه ،نفی حکم تنها از
خلود و جاودانگی شده است ،نه نفی سایر صفات؛ یعنی پیامبر (ص) ممکن است صفات بسیار
دیگری هم داشته باشد ،نه اینکه فقط مخلد نیست.
حصر حقیقی در جایی است که نفی حکم از تمامی امور دیگر میگردد ،مثل «ما واجب الوجود
ا ا
لذاته اال الله تبارک و تعالی» که حکم وجوب وجود از تمامی امور دیگر و سایر موجودات بهصورت
کامل نفی گردیده و این حکم منحصر در پروردگار گشته است (مظفر.)271-272 :1403 ،
 .۳-۲مفهوم حصر در حدیث الساق

ّ
در حدیث الساق ،از کلمۀ «انما» استفاده شده که به تصریح مشهور علمای علم اصول ،به لزوم

ّبین بالمعنی االخص ،داللت بر حصر حکم بر آن موضوع دارد (مظفر)138 :1403 ،؛ که در مورد

این بحث ،داللت بر انحصار حق طالق برای زوج دارد و چنین حقی را از غیر منتفی میکند .اقوال
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ّ
دیگری نیز در مورد «انما» وجود دارد که حصر آن را به اختالف موارد دانستهاند و ظهور حصر را
قطعی قلمداد نشمردهاند (مظفر.)138 :1403 ،
در صورت پذیرش قول مشهور هم میتوان در حدیث مذکور احتمال داد که حصر مورد ،بیان
حصری حقیقی نبوده ،بلکه اضافی است؛ یعنی حق طالق در مورد خاصی ،حقی انحصاری در
دست زوج است که باعث نفی این حکم از غیر زوج که زوجه باشد ،نمیشود.
قراینی برای احتمال فوق ذکر میگردد:
 )1قرینۀ اول :ظهور حدیث در حصر اضافی به قرینۀ کالم پیامبر (ص) درخصوص ازدواج عبد
و توصیۀ ایشان مبنی بر اینکه مبادا کسی بنده خود را به ازدواج زنی درآورد ،سپس قصد جدایی ایشان
َ ُ َ
َ َ ُ
ُ َْ
«ما َبال أ َح ِدک ْم ی َز ِّو ُج َع ْبد ُه أ َم َت ُه ،ث َّم ی ِرید أن
را بنماید ،واضح و آشکار است و به خوبی از عبارات:
ا ا ُ ا ْ ٌ ا ِّ ُ ا ا ا ُ ْ ا ا ُ ْ ُ َّ ُ ا ْا
َ َ
یف ِّرق َبی َن ُه َما» (ابنماجه ،سنن ،بیتا )672 :1/و «ما بال قوم یزوجون ع ِبیدهم ِإماءهم ثم ِیریدون أن
اا ا
ا ُ
َّ ا ُ
ا
یف ِّرقوا اب این ُه ْم» (دارقطنی )67 :5/1424 ،فهمیده میشود؛ چون جملۀ «انما الطالق ِب ِید ام ْن أخذ
ب َّ
الساق» در تمامی نقلها یا بهصورت خبر صرف از ابنعباس نقل گردیده و یا بعد از تحذیر پیامبر
ِ

(ص) آمده که چنین بیانی از پیامبر (ص) و شأن بیان حدیث ،بهخصوص تحذیرهای پیش از بیان

قاعدۀ مذکور ،همگی بیانگر این هستند که با این جمله نمیتوان بر حقیقی بودن حصر موجود در
حدیث تمسک جست و حتی اگر آن را حصری اضافی قلمداد نکنیم ،بروز احتمال اضافی بودن
حصر در ناتمام گذاشتن استدالل مخالفان بر حقیقی بودن آن ،کفایت میکند (صانعی:8/1386 ،
.)51-49
 ) 2قرینۀ دوم ،بیشتر بر پاسخی مبنایی استوار است؛ بدین شکل که اگر خلع را از اقسام طالق
قلمداد نکنیم و قسمی از جدایی در برابر طالق بدانیم ،با توجه به اینکه برخی از علما برای جدایی
بین زوج و زوجه نیازی برای بیان صیغۀ طالق ندانستهاند (نجفی ،)33 :4/1362 ،حدیث فوق
داللت بر حصر اضافی مبنی بر ّ
حق انحصاری جدایی در دست زوج دارد؛ زیرا با این بیان شیوهای
از جدایی وجود دارد که در دست زوج نبوده و حتی نیازی به صیغۀ طالق هم ندارد .ناگفته نماند که
ّ
این پاسخ فقط بر اساس مبنای کسانی است که خلع را غیر از طالق میدانند ،واال بر اساس نظر
شیخ طوسی ،ابنزهره و ابن ادریس مبنی بر لزوم تبعیت صیغۀ طالق توسط زوج پس از بیان خلع از
جانب زوجه (نجفی ،)33 :6/1362 ،این پاسخ ،احتمالی را در حدیث فوق داخل نکرده ،حصر آن
همچنان حقیقی باقی میماند.
 )3قرینۀ سوم :این حدیث در سنن ابنماجه در باب «طالق عبد» ،ولی در سنن دارقطنی در باب
«الطالق و الخلع و االیالء و غیره» آورده شده است .لذا حتی میتوان به استناد سنن ابنماجه ،این

َّ
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احتمال را وارد دانست که حتی خود عامه نیز مفاد این حدیث را در زمرۀ احادیث باب عبد و موال
دانستهاند ،نه عموم باب طالق.
 )4قرینۀ چهارم :حتی اگر باب روایت را بر اساس مبنای سنن ترمذی بپذیریم و باب آن را مطلق
طالق بدانیم ،نه خصوص طالق عبد ،باز هم نص روایت داللت بر آن دارد که این حدیث
درخصوص طالق عبد توسط موالیش است؛ زیرا بیان روایت و مورد آن به وضوح گویای این مطلب
ً
است .احتماال دلیل آن ،وجود برخی اختیارات زندگی عبد در دست موال بوده که در آن زمان صاحب
آن عبد چنین میپنداشته است که حتی طالق عبدش نیز به دست و در گرو اراده و اختیار اوست و
این روایت سلبکنندۀ این اراده از موال است ،نه اینکه بخواهد قاعدهای کلی در باب طالق به دست
دهد ،بلکه قاعدهای است کلی در باب طالق عبد توسط موال .ازاینرو ،حصر آن ،حتی اگر بخواهد
حصری حقیقی دانسته شود ،حصری در باب طالق عبد توسط موالیش است و مضمون حصر ،نفی
حکم اختیار طالق عبد توسط موال و انحصار حق طالق عبد در دستان خود اوست ،نه اینکه بخواهد
حق طالق را منحصر در زمرۀ اختیارات زوج سازد.
 .۴متفرعات بحث

َّ
الط اال ُق بید ام ْن أ ا اخ اذ ب َّ
الساق» و بیان ضعف سند و عدم
بعد از بررسی سند و داللت حدیث «
ِ ِ
ِ
داللت حدیث بر مطلوب انحصاریون ،ممکن است شبههای در ذهن شکل بگیرد که میتوان ضعف
سند حدیث مزبور را به وسیلۀ شهرت از بین برد 1و حجیت آن را بدین وسیله تقویت کنیم.
در پاسخ به این شبهه ،الزم است در آغاز بیان مختصری درخصوص شهرت و اقسام آن داشته
باشیم و سپس به بررسی این ادعا بپردازیم.

 .۴-۱مفهوم شهرت

واژۀ «شهرت» در لغت ،عبارت است از باز شدن ،شایع شدن و ظاهر شدن شیئی (معلوف،
بیتا :ذیل واژه؛ مظفر .)557 :1403 ،کلمۀ شهرت و در اصطالح محدثان ،عبارت است از هر
خبری که تعداد راویان آن زیاد است ،ولی این تعداد به حدی نیست که خبر را متواتر بدانیم .واژۀ
شهرت در اصطالح فقها ،عبارت است از هر فتوایی که مدعیان فراوانی دارد ،ولی تعدادشان به حدی
نیست که آن قول را مورد اجماع فقها بهشمار بیاوریم ،که در این هنگام فتوای مقابل قول مشهور را
نادر یا شاذ نامند (محقق داماد.)145-146 :2/1383 ،

 .1برخی از نویسندگان این حدیث را مرسل دانسته ،ولی ادعا نمودهاند که با شهرت و اجماع عملی قابل جبران است
(ربانی.)298 :1387 ،
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۲۰۲

 .۴-۲اقسام شهرت

ّ
 )1شهرت در روایت :نقل روایتی از عدۀ زیادی از راویان به حدی که به تواتر نرسد.
ّ
 )2شهرت در فتوا :فتوا به حکمی شرعی توسط عدۀ کثیری از فقها به حدی که به اجماع نرسد.

شهرت در فتوا بر دوگونه است )1 :شهرت عملی :مستند فتوا (روایت) در دست بوده و ضمن فتوا
بیان گردیده است )2 .شهرت فتوایی :فتوا بهصورت مشهور رایج گشته و مستند فتوا مشخص نیست،
ّ
همانند شهرت در روایت (مظفر557-558 :1403 ،؛ محققداماد.)145-146 :2/1383 ،
برای نیل به دفع اشکال فوق ،بهتر است چند پرسش را طرح کنیم و ضمن پاسخ آنها به نتیجۀ
مطلوب برسیم.
 .۴-۳پرسش اول :آیا این روایت شهرت عملی دارد؟

در این قسمت ،بر آن خواهیم بود ضمن جستوجو در آراء برخی فقهای بزرگوار ،نشان دهیم که
ایشان در چه موارد و ابوابی از فقه اقدام به استناد به متن این روایت و نقل آن در کتب خود کردهاند.
در ادامه و پایان نقل قولها ،نتیجهای که از استنباط آنها بهدست میآید را به داوری خواهیم گذاشت.
ّ

 .۴-۳-۱نظر عالمه حلی در تذکرة الفقها
ایشان ،ضمن بحث تزویج و طالق عبد ،از ابنادریس نقل میفرماید :اگر موال ،عبد و امه خود
ً
را به تزویج یکدیگر درآورد و عبد نیز بدین کار راضی باشد ،این ازدواج مجازا ازدواج نامیده خواهد

شد .همچنین است اگر موال با رضایت عبد میان ایشان فراق افکند که باز هم طالق حقیقی نبوده،
ً
بلکه مجازا طالق خوانده میشود ،چون طالق حقیقی دارای شرایط و لواحقی است و جز با لفظ
ً
خاص حاصل نمیشود ،و این لفظ نیز حتما باید توسط خود زوج ادا گردد .وی مستند سخن ابن
ّ
ادریس را همین حدیث نبوی میشمارد (عالمه حلی ،بیتا.)590 :2/
ّ

 .۴-۳-۲نظر عالمه حلی در مختلف الشیعة
در چند مکان مختلف به این حدیث تمسک جسته است .وی نخست در بحث ازدواج عبد ،نقل
ً
پیشین از ابنادریس را مجددا تکرار کرده ،ولی سخن ابنادریس در باب مجاز بودن نکاح فوق را
ّ
صحیح ندانسته و نظر به حقیقی بودن نکاح دارند (عالمه حلی.)258 :7/1411 ،

وی در ادامه از شیخ طوسی نقل میکند که ایشان در الخالف میگوید :ولی بههیچوجه نمیتواند
از جانب مولیعلیه خود طالق دهد ،چه با عوض و چه بدون عوض .دالیل وی عبارت است از:
اجماع فرقه ،اصل بقاء عقد ،حدیث نبوی مذکور و اینکه صحت طالق ولی محتاج دلیل است و در
ّ
این مورد دلیلی وجود ندارد (عالمه حلی331 :7/1411 ،؛ طوسی .)442 :4/1407 ،ابنادریس نیز

َّ
الط اال ُق بید ام ْن اأ اخ اذ ب َّ
الساق»  /محقق
بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «
ِ ِ
ِ

۲۰۳

بر همین عقیده بوده و این حدیث نبوی را مستند قول خود دانسته است (ابن ادریس حلی:2/1410 ،
.)600
عالمه در باب طالق عبد نیز با تمسک به این حدیث معتقد است که طالق عبد ،بدون شک در
ّ
اختیار وی بوده و موال حق دخالت و اجرای طالق از سوی عبد را ندارد (عالمه حلی:7/1411 ،
.)378

ّ
 .۴-۳-۳نظر مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد االذهان

مقدس اردبیلی نیز با تمسک به این روایتّ ،
حق طالق را تنها از ِآن عبد دانسته و مولی را در این

مسئله ذیحق ندانسته است (مقدس اردبیلی.)493 :9/1412 ،

 .۴-۳-۴نظر شهید ثانی در شرح لمعه
شهید ثانی نیز در شرح لمعه با تمسک به همین روایت بر این قول است که عبد در طالق حره یا

امهای که متعلق به موالیش نیست ،اختیار تام دارد (شهید ثانی ،بیتا .)332 :5/او در ادامه در بحث
شرایط مطلق میفرماید :زن مجاز است با اخذ وکالت از سوی زوج ،خود را مطلقه کند .شهید ثانی
تمسک به روایت مزبور را برای دفع چنین حقی از زن ،تمام ندانسته و معتقد است که روایت منافاتی
با وکالت زن ندارد؛ چون مرد چنین حقی را از خود به زن منتقل میکند « :ا
ألن یدها مستفادة من
یده» .وی داللت روایت بر حصری که باعث این باشد که وکالت مرد به زن در مطلقه ساختن خود
را مخدوش کند ،ناتمام میانگارد (شهید ثانی ،بیتا.)24 :6/

 .۴-۳-۵نظر شهید ثانی در مسالک االفهام
وی نیز ضمن بحث اختیارات عبد ،با تمسک به روایت ،به اختیار او در طالق بهرغم عدم رضایت

مولی اشاره دارد (شهید ثانی .)155 :4/1413 ،او در ادامه در بحث طالق عبد نیز ،با تمسک به
روایت ،قایل به اختیار عبد در طالق خویش است (شهید ثانی.)63 :8/1413 ،
شهید ثانی در بحث نشوز دو طرفۀ زن و شوهر نیز ،پس از بررسی حاالت مختلف از حضور
وکالی طرفین یا دو حکم ،بیان میدارد که وکال میتوانند در صورت توافق بر طالق ،آن را اجرا کنند،
ّاما حکمها قادر به این کار نیستند و دلیلش ،روایت مزبور است و طالق در دست زوج است (شهید
ثانی.)368 :6/1413 ،
وی در بحث وکالت زن برای مطلقه ساختن خود نیز ،ضمن بیان نظر مخالف شیخ طوسی مبنی
بر بطالن چنین طالقی و تمسک شیخ طوسی به این حدیث ،داللت حدیث را بر مراد شیخ طوسی
ضعیف دانسته و تغایر اعتباری قابل و فاعل را در صحت طالق کافی میشمرد و افزون بر آن حدیث
را ،حتی با پذیرشش ،مستلزم حصر نمیداند (شهید ثانی.)29 :9/1413 ،

۲۰۴
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 .۴-۳-۶نظر محمدحسن نجفی در جواهر الکالم
صاحب جواهر ابتدا در باب وکالت ،ضمن بحث از وکالت برای طالق ،آن را جایز شمرده و حتی

از قول ابنادریس ،ادعای عدم وجود حکم مخالف میان مسلمانان کرده است؛ اما در ادامه ،از شیخ
طوسی ،حکم خالف و عدم جواز وکالت در طالق را نقل و یکی از مستندات وی را همین حدیث
نبوی ذکر میکند .صاحب جواهر نیز با مشهور همراه شده و معتقد است که وکالت در طالق جایز
است (نجفی.)390-391 :7/1362 ،
او در ادامه ،ضمن بحث طالق عبد ،میفرماید :عبدی که با اجازۀ موالی خود با حره یا امه
ً
غیرموالیش ازدواج کرده است ،در طالق خود کامال آزاد بوده و موال حق جلوگیری از اجرا یا اجبار
اا ا
َّ ا ُ
وی به طالق را ندارد .مستند این قول ،احادیث بسیاری ازجمله :حدیث «الطالق ِب ِید ام ْن أخذ
ّ
ب َّ
الساق» ،خبر لیث المرادی ،خبر کنانی ،خبر عبدالله بن سنان و خبر ابیبصیر است (نجفی،
ِ
.)275 :30/1362

وی در بحث شروط ضمن عقد در نکاح و اینکه آیا میتوان عدم نزدیکی را ضمن عقد نکاح دائم
یا موقت شرط نمود ،معتقد است که اگر کسی بخواهد به عدم امکان واگذاری ّ
حق نزدیکی یا طالق،
را به زن ،مستمسک قول به یکسانی این مسئله با شرط عدم نزدیکی کند ،دچار خطا گشته است؛
چون تفاوت آشکاری میان وکالت در طالق و ّ
حق نزدیکی ،با شرطکردن عدم نزدیکی ضمن عقد

وجود دارد .ایشان در این قسمت ،دلیل قول مخالفان مبنی بر عدم امکان واگذاری ّ
حق طالق و
اا ا
ِّ ُ َ َ َ
َّ ا ُ
«الر َجال ق َّو ُامون َعلی ِّالن َس ِاء» و حدیث نبوی «الطالق ِب ِید ام ْن أخذ
نزدیکی به زن در نکاح را آیۀ
ب َّ
الساق» ،عنوان میدارد و در ادامه به تفاوت آشکار این دو مسئله با شرط عدم نزدیکی ضمن عقد
ِ
اشاره میکند (نجفی.)99-100 :31/1362 ،

وی در باب طالق و بحث شرایط مطلق میگوید :طالق ولی از جانب ّ
صبی صحیح نیست و
َّ
الط اال ُق بید ام ْن أ ا اخ اذ ب َّ
الساق» است .ایشان در ادامه نیز وکالت
مستند این قول ،حدیث مقبول نبوی «
ِ ِ
ِ
در طالق را غیر از والیت ولی دانسته و آن را از دایرۀ عموم این حدیث خارج میداند (نجفی،
)6 :32/1362؛ ّاما در ادامۀ بحث ،معتقد است که طالق ّ
ولی زائلالعقل بهدلیل اخباری که در این
باب وارد گشته ،بالمانع است و طالق واقع میگردد .ایشان قول شیخ طوسی و ابنادریس مبنی بر
َ َ َّ َ َ َ َ ُّ َ
عدم جواز اینگونه از طالق را که به آیۀ «ف ِإن طلق َها فال ت ِحل ل ُه» (بقره ( ،)232/)2اجماع و این
حدیث نبوی تمسک جسته اند ،ناتمام دانسته و داللت خبر را ،حتی در صورت پذیرش آن ،بر مراد
شیخ ضعیف دانسته و داللت آیه را نیز از خبر ضعیفتر شمرده است .به نظر وی ،احادیث صحیحه
در این باب ،همچون صحیحۀ ابیالخالد القماط ،مبنی بر صحت طالق ّ
ولی در این موارد ،حاکم

َّ
الط اال ُق بید ام ْن اأ اخ اذ ب َّ
الساق»  /محقق
بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «
ِ ِ
ِ

۲۰۵

بر حدیث فوق است و جواز آن را اثبات میکند (نجفی .)6-8 :32/1362 ،نحوۀ استدالل صاحب
ً
جواهر در این مورد ،شباهت بسیاری دارد با آنچه بعدا توسط نگارندۀ این کتاب در بحث حکومت
احادیث باب خلع بر احادیث باب طالق ،بهخصوص حدیث نبوی ،بیان میگردد.
ایشان د ر ادامه ،ضمن بحث جواز وکالت زن در مطلقه ساختن خویش ،قول شیخ طوسی مبنی
بر عدم جواز و تمسک او به این حدیث نبوی و همچنین لزوم تغایر فاعل و قابل در عقود ،ابتدا داللت
حدیث را مخدوش شمرده و آن را قابلسرایت به وکیل ندانسته است و از سوی دیگر ،تغایر اعتباری
در عقود را برای صحت آن کافی میشمارد ،چه رسد به اینکه طالق یک ایقاع بوده و تنها احتیاج به
یک طرف دارد (نجفی.)24 :32/1362 ،
وی در بحث تفویض ّ
حق طالق به زوجه ،پس از ذکر احادیثی ،برای جمع میان آنها و احادیثی
همچون همین حدیث نبوی ،با ایجاد تمایز میان تخییر وکالتی و غیر آن ،قائل به جواز در تخییر
وکالتی میشود (نجفی.)74 :32/1362 ،
صاحب جواهر در بحث ایالء ،مینویسد :بعد از انقضای چهار ماه از ایراد ایالء از سوی زوج،
حاکم نمیتواند از سوی زوج طالق دهد؛ بلکه تنها میتواند او را مجبور به طالق یا الفت با زوجهاش
سازد .یکی از مستندات وی ،حدیث نبوی مزبور است (نجفی.)314 :33/1362 ،
بنابراین غالب فقهای بزرگوار ،ظهور حدیث فوق را در حصر طالق از سوی مرد ،مخدوش
میدانند و معتقدند که این ّ
حق قابلواگذاری به غیر نیز هست .همچنین عمدۀ استناد فقها به این
حدیث ،در همان مورد خاصی است که مورد پرسش قرار گرفته ،یعنی «طالق عبد» و موارد دیگر؛
در بحث جواز وکالت در طالق و طالق ولی به این حدیث اشاره شده که جز اندکی از فقها ،ازجمله
شیخ طوسی ،بقیه به دید انتقادی به این استناد نگریستهاند.
ا ا ا
َّ ا ُ
 .۴-۴پرسش دوم :آیا روایت «الطالق بِی ِد ام ْن أخذ بِا َّلساق» با روایات دیگر تعارض دارد؟
پاسخ این پرسش را از سه زاویه بیان میکنیم:
ا
ا
ا
َّ
الط اال ُق بید ام ْن أخذ ب َّ
الساق» ،دیگر محلی برای تعارض دو
 )1با توجه به ضعف سند روایت «
ِ ِ
ِ
روایت نیست.
اینک برای رفع شبهۀ تعارض و ترجیح حدیث مذکور بر روایت باب خلع ،باید گفت :بر اساس
معیار مورد اتفاقنظر اصولیان در مبحث تعادل و تراجیح (مظفر ،)235 :2/1403 ،آنچه باعث
ترجیح یکی از دو روایت متعارض میگردد ،شهرت روایی است ،نه شهرت عملی و فتوایی؛ زیرا ـ
چنانچه اشاره گردید ـ موضوع شهرت فتوایی ،روایتی است که دچار ضعف سند شده است؛ در حالی
که موضوع شهرت روایی چنین نیست .از سوی دیگر ،طبق ضوابط مطرح در باب تعارض ادله
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۲۰۶

(هاشمی شاهرودی ،بیتا )351 :میبایست دو روایت متعارض از نظر سند دچار مشکل نباشند،
وگرنه نوبت به مرحلۀ تعارض نخواهد رسید؛ چون روایت ضعیف قابلیت رویارویی و تعارض با
روایت صحیح را ندارد تا تعارضی بهوجود آید!
 ) 2طبق مرجحات باب تعارض ،هنگامی که دو روایت از جهت سند و داللت ،از همه جهت
غیرقابلخدشه باشند ( در حالی که روایت مورد بحث چنین نیست) ،یکی از مرجحات که باعث
ترجیح یکی از دو روایت متعارض میگردد ،نقل روایت از طریق امامیه است و روایتی که از طرق
عامه و اهل سنت نقل گردید مرجوح قرار میگیرد و روایت منقول امامیه بر آن ترجیح مییابد.1
ِ
حدیث الطالق ـ که به تفصیل گذشت ـ در کتب روایی عامه و اهل سنت مطرح گردیده است و
ِ
از منظر سندی نیز مورد خدشه قرار گرفته است ،بنابراین جایی برای عرض وجود نخواهد داشت.
 ) 3حتی اگر حدیث مزبور ،توان معارضه با روایات دیگر داشته باشد ،در مورد ادعای بیان شده
از سوی مخالفان مبنی بر جبران ضعف سند به وسیلۀ شهرت ،اگر بپذیریم که حدیث فوق به حد
شهرت رسیده است ،از نمونههای شهرت عملی محسوب میگردد که از منظر فقها ،باعث جبران
ضعف سند این روایت میشود و حجیت آن تنها در باب تعادل و تراجیح بین خبرین متعارضین
کاربرد دارد .باید دقت داشت که بین حدیث فوق و احادیث صحیح شیعی تعارض وجود ندارد.
در اینجا نیز الزم است تا مختصری درخصوص تعارض اخبار توضیح داده شود تا مدعای ذکر
شده به روشنی دریافت گردد.
ّ
مفهوم تعارض ادله :واژۀ «تعارض» در لغت ،عبارت است از :اظهار و ابراز است (معلوف ،بیتا:
ذیل واژه) .برخی از علمای علم اصول ،تعاریف دیگری جز تعریف مشهور دربارۀ تعارض را انتخاب
نکردهاند؛ همچون شیخ انصاری که در رسائل ،تعارض را ناسازگاری دو دلیل و جلوگیری هر کدام
از ادله نسبت به دیگری به اعتبار مدلول دو دلیل دانسته است (انصاری .)11 :4/1419 ،یا آخوند
خراسانی که در کفایة االصول مینویسد :تعارض ،ناسازگاری دو دلیل یا بیش از دو دلیل با یکدیگر،
بهخاطر داللتشان و در مقام اثبات (نه ثبوت) است و این ناسازگاری به شکل تناقض یا تضاد حقیقی
ً
یا عرضی است؛ به شکلی که اجماال علم به کذب یکی وجود دارد و در ضمن ،جمع دو دلیل نیز
امکان ندارد (آخوند خراسانی ،بیتا )496 :تعریف مشهور نیز به خوبی بیانگر اصطالح تعارض

« .1فانظروا الی ما یخاف منهما العامه فخذوه ،و انظروا الی مایوافق اخبارهم فدعوه» (حرعاملی،
.)85 :18/1376

َّ
الط اال ُق بید ام ْن اأ اخ اذ ب َّ
الساق»  /محقق
بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «
ِ ِ
ِ

۲۰۷

میباشد که عبارت است از ناسازگاری مدلول دو دلیل به شکل تناقض یا تضاد (انصاری:4/1419 ،
.)11
آنچه عالمه مظفر در اصول فقه خود عنوان داشته است ،شاید بهنحو دقیقتری این اصطالح را
روشن سازد :معنای معارضه چنین است که هر کدام از دو دلیل ـ اگر ّ
مقومات حجیتشان کامل باشد
و هر دو خبر حجت بهشمار آیند ـ دیگری را باطل و تکذیب میکند .این ابطال و تکذیب یا در تمام
مدلول دو دلیل و اموری است که آنها داللت دارند یا در برخی از قسمتهای مورد داللت دو خبر
است؛ اما بهگونهای است که نمیتوانیم هیچکدام از دو خبر را با فرض حجیت دیگری ،حجت فرض
کنیم یا اینکه به هر دو خبر عمل کنیم .پس مرجع تعارض بین دو خبر ،بازگشت به این نکته دارد که
هر کدام دیگری را نفی میکنند و اجتماع آنها بر صدق ،امکانناپذیر است (مظفر:2/1403 ،
.)604
شرایط تحقق تعارض عبارتند از .1 :هیچکدام از دو دلیل متعارض ،قطعی نباشند؛  .2ظن فعلی
در ّ
حجیت آن دو معتبر نباشد؛  .3بین مدلول و معنای آن دو ،گرچه بهصورت عرضی و در بعضی از
نواحی ،تنافی وجود داشته باشد؛  .4هر کدام از دو دلیل ،واجد شرایط حجیت باشند؛  .5دو دلیل
متزاحم یکدیگر نباشند؛  .6یکی از دو دلیل حاکم بر دیگری نباشد؛  .7رابطۀ بین آنها ،ورود نباشد
ّ
(مظفر604-607 :1403 ،؛ محققداماد.)125-132 :3/1383 ،
از آنجا که مدعای نگارنده در ارتباط با مفاهیم حکومت و تخصیص است ،الزم است اندکی
درخصوص این دو مفهوم توضیح داده شود.
مفهوم حکومت :حکومت ،عبارت است از تصرف یکی از دو دلیل در موضوع یا محمول دیگر
بهنحو توسعه و تعمیم یا تضییق و تخصیص .به عبارت دیگر ،حکومت یعنی یکی از دو دلیل بهنحوی
متعرض جهتی از جهات دلیل دیگر شود (محقق داماد.)129 :3 /1383 ،
مفهوم تخصیص :تخصیص ،عبارت است از خارج ساختن بعضی از افراد موضوع از شمول
حکم با حفظ موضوع (محقق داماد .)131 :3/1383 ،در جایی که دلیل حاکم ،دایرۀ دلیل محکوم
را محدود میسازد ،شباهت بسیاری به تخصیص دارد ،اما تفاوت اصلی آن دو در نحوۀ بیان دلیل یا
ً
اصطالحا لسان دلیل است که در حکومت بهنحو تفسیری است ،ولی در تخصیص موردی از شمول
حکم عام خارج میشود.
اکنون احادیث صحیحی که شاید در ظاهر با روایت فوق در تعارض باشند ،ذکر میگردد تا وجه
تعارض آنها مورد بررسی قرار گیرد:
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« )1حمید بن زیاد ،عن الحسن بن محمد بن سماعة ،عن جعفر بن سماعة أن جمیال شهد بعض
أص حابنا و قد أراد أن یخلع ابنته من بعض أصحابنا فقال جمیل للرجل :ما تقول رضیت بهذا الذی
أخذت و ترکتها؟ فقال :نعم ،فقال لهم جمیل :قوموا فقالوا :یا أبا علی لیس ترید یتبعها الطالق؟ قال:
ال» (کلینی.)141 :6/1367 ،
ّ
« )2و عن علی ،عن أبیه ،عن ابنأبیعمیر ،عن أبیأیوب ،عن محمد بن مسلم ،عن أبیعبدالله
(ع) فی حدیث قال :فإذا قالت ذلک من غیر أن یعلمها حل له ما اخذ منها ،و کانت تطلیقة بغیر طالق
یتبعها ،و کانت بائنا بذلک ،و کان خاطبا من الخطاب» (حرعاملی.)284 :22/1376 ،
« )3محمد بن علی بن الحسین باسناده عن حماد ،عن الحلبی ،عن أبیعبدالله (ع) قال :عدة
المختلعة عدة المطلقة ،و خلعها طالقها من غیر أن یسمی طالقا .الحدیث» (حرعاملی:22/1376 ،
.)285
« )4و باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی ،عن ابنأبیعمیر ،عن سلیمان ابنخالد قال :قلت:
أرأیت إن هو طلقها بعد ما خلعها أیجوز علیها؟ قال :و لم یطلقها و قد کفاه الخلع ،و لو کان االمر
إلینا لم نجز طالقا» (حرعاملی.)286 :22/1376 ،
« ) 5و عنه ،عن محمد بن إسماعیل بن بزیع قال :سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة تباری
زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدین علی طهر من غیر جماع هل تبین منه بذلک( ،أو تکون) امرأته
ما لم یتبعها بطالق؟ فقال :تبین منه و إن شاءت أن یرد إلیها ما أخذ منها و تکون امرأته فعلت ،فقلت:
فإنه قد روی لنا آنها ال تبین منه حتی یتبعها بطالق ،قال :لیس ذلک إذا خلع ،فقلت :تبین منه؟ قال:
نعم» (حرعاملی.)286 :22/1376 ،
 )6و عنه ،عن محمد بن إسماعیل ،عن صفوان ،عن موسی بن بکر ،عن زرارة ،عن أبیجعفر (ع)
قال :ال یکون الخلع حتی تقول :ال أطیع لک أمرا ـ إلی أن قال :ـ و ال یکون ذلک إال عند سلطان ،فإذا
فعلت ذلک فهی أملک بنفسها من غیر أن یسمی طالقا (حرعاملی.)286-287 :22/1376 ،
نمونههای دیگری از این احادیث با اسناد صحیح وجود دارد که در همگی عنوان شده است که
پس از اینکه زن از شوهر خود اظهار نفرت کرد (چه در حضور قاضی و چه میان خود زوجین) ،زوج
میتواند مال مورد توافقش با زوجه را دریافت کند و زوجه تنها با بیان پیشنهاد خلع و بیان نفرت خود
از زوج ،مطلقه محسوب میشود و دیگر احتیاجی به ایراد صیغۀ طالق پس از خلع نیست .در این
زمینه حتی مرحوم صاحب جواهر نیز در تفسیر روایت صحیحۀ ابنبزیع قایل به این است که به دنبال
طالق
آمدن صیغه طالق پس از خلع ،منافات با خلع دارد؛ چون خلع خود گونهای از جدایی است و ِ
پس از خلع ،لغو است (نجفی.)33 :6/1362 ،

َّ
الط اال ُق بید ام ْن اأ اخ اذ ب َّ
الساق»  /محقق
بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «
ِ ِ
ِ

۲۰۹

آنچه از ظاهر این روایات بهدست میآید ،این است که در اسالم جدایی بر گونههای مختلفی
است که یکی از اقسام آن طالقی است که در دست مرد است .که این نوع در طالق در جایی است
که مرد خواهان جدایی و زن خواستار ادامۀ زندگی است .گونۀ دیگری از طالق نیز وجود دارد که در
جایی جریان دارد که زن خواستار پایان بخشیدن به زندگی است ،ولی مرد همچنان خواهان ادامۀ آن
ً
است که آن را اصطالحا خلع مینامند.
َّ
الط اال ُق بید ام ْن أ ا اخ اذ ب َّ
الساق» حتی اگر از وجه داللت آن
ازاینرو ،میان احادیث فوق و حدیث «
ِ ِ
ِ
چشم بپوشیم و عمومیت آن را مسلم فرض کنیم ،با کنار هم قرار دادن این دو دسته از ادله ،میتوان
به این رهیافت رسید که شاید در اولین نگاه میان ادله تعارض وجود دارد؛ ولی پس از اندک تأملی،
به رابطۀ حکومت میان آنها پیخواهیم برد؛ بدین شکل که ادلۀ خلع مبنی بر اینکه گونهای از جدایی
است و احتیاجی به صیغۀ طالق ندارد ،حاکم بر حدیث الطالق است که بیانگر عمومیت و انحصار
حق جدایی برای مردان است .بنابراین ،وقتی رابطۀ ادله با یکدیگر ،حکومت باشد ،دو دلیل نمیتوانند
شرایط تعارض را استیفا کنند؛ چون همان گونه که در شرط ششم گذشت ـ نباید رابطۀ دو دلیل با
یکدیگر بهنحو حکومت باشد.
ا
ا
ا
ُ
ا
َّ
الطالق بید ام ْن أخذ ب َّ
الساق» دارای عمومیت
وجه رابطۀ حکومت نیز چنین است که حدیث «
ِ ِ
ِ
است و احادیث صحیح دیگر محدودکنندۀ چنین عمومیتی هستند؛ چون برای زن نیز شرایطی جهت

جدایی ،آن هم بدون ایراد صیغۀ طالق قائل شدهاند .با توجه بهنحوۀ بیان دلیل مبنی بر شیوۀ تفسیری
آن ،رابطه ،حکومت خواهد بود ،نه تخصیص .لذا وقتی که تعارضی میان ادله وجود نداشته باشد،
دیگر نمیتوان به شهرت عملی جهت جبران ضعف سند تمسک نمود؛ چون شهرت عملی تنها در
باب تعارض ادله میتواند یکی از مرجحات واقع شود و به وسیلۀ آن ضعف سند را جبران کرد.
نتیجه

بررسیهای تاریخی حاکی از آن است که در بین اقوام جاهلی ،گونههای مختلف جدایی مرسوم
و بهطور غالب اختیار طالق به دست زوج بوده و بعد از اسالم ،برخی از فقهای متقدم شیعه نزدیک
به عصر تشریع همچون ابن بابویه ،شیخ صدوق و ّ
سیدمرتضی ،خلع را یک ایقاع از ناحیۀ زوجه و
آن را برای جدایی و بینونت کافی میدانستند که این دیدگاه به تدریج در ادوار بعد ،دستخوش تغییر
اساسی شد و از ماهیت آن چیزی باقی نماند.
َّ
الط اال ُق بید ام ْن أ ا اخ اذ ب َّ
الساق» ،که در محافل فقهی ،حقوقی و قضایی تحت عناوین
روایت «
ِ ِ
ِ
«حدیث نبوی» یا «قاعدۀ فقهی» یا «ضابط فقهی» بحث میشود ،نمیتواند بهعنوان حق انحصاری
مردان در انحالل نکاح مورد استناد محاکم قضایی ایران و کشورهای اسالمی قرار بگیرد ،زیرا روایت
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َّ
الط اال ُق بید ام ْن أ ا اخ اذ ب َّ
الساق» برخالف شهرتش از ضعف سندی و محتوایی جدی برخوردار است؛
«
ِ ِ
ِ
بهویژه ،روایت دی گری با سیاق مشابه به نقل از خلیفۀ دوم ،ضرورت بازپژوهی و مداقه در روایت
الطالق را ایجاب میکند!
روایت الطالق از نظر سند ،مخدوش است؛ زیرا روایت مذکور در هیچکدام از کتب اربعۀ شیعی
وجود ندارد ،ازاینرو نقل آن تنها در کتب عامه بوده و از طریق ایشان بیان شده است و به احتمال
ً
زیاد از مصادر اهل سنت به کتب امامیه و احتماال از کتاب الخالف شیخ طوسی و سپس از آنجا به
دیگر آثار متأخر شیعی چون ،عوالی الآللی و درر الآللی هر دو از ابن ابی جمهور احسائی و مستدرک
ّ
الوسائل محدث نوری راه یافته باشد .حتی اگر نگاهی به این مسئله که نقل این حدیث به طریق عامه
است ،نداشته باشیم ،این حدیث در میان عامه نیز سندی مخدوش داشته و از درجۀ اعتبار ساقط
است که آن را فاقد قابلیت برای استناد حکم فقهی میکند .در نتیجه ،این حدیث از جمله احادیث
ضعیف بهشمار میرود.

ّ
اما از حیث داللت؛ از یک دیدگاه ،کلمۀ «انما» استفاده شده که به تصریح مشهور علمای علم
اصول ،به لزوم ّبین بالمعنی االخص ،داللت بر حصر حکم بر آن موضوع دارد که در مورد این بحث،

داللت بر انحصار حق طالق برای زوج دارد و چنین حقی را از غیر منتفی میکند و از دیدگاهی
ّ
دیگر ،در مورد «انما» حصر آن را به اختالف موارد دانستهاند و ظهور حصر را قطعی قلمداد
نشمردهاند .در صورت پذیرش قول مشهور هم میتوان در حدیث مذکور احتمال داد که حصر مورد،
بیان حصری حقیقی نبوده ،بلکه اضافی است؛ یعنی حق طالق در مورد خاصی ،حقی انحصاری در
دست زوج است که باعث نفی این حکم از غیر زوج که زوجه باشد ،نمیشود .به عبارت دیگر،
حدیث الطالق ،حق طالق اصطالحی ،یعنی طالق به معنی اخص را برای زوج اثبات میکنند ،نه
اینکه بهطور عام و مطلق حق جدایی را برای شوهر به اثبات برسانند .به دیگر سخن ،این روایت ناظر
به موارد طالق به اختیار زوج است.
نیز نمیتوان ضعف سند روایت الطالق را با شهرت جبران کرد ،زیرا شهرت عملی تنها در باب
تعارض ادله میتواند یکی از مرجحات واقع شود و به وسیلۀ آن ضعف سند را جبران کرد.

َّ
الط اال ُق بید ام ْن اأ اخ اذ ب َّ
الساق»  /محقق
بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «
ِ ِ
ِ
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▪ محقق ،مریمالسادات (1392ش) ،نظریۀ خلع یکجانبه (افتدائی) در فقه با مطالعۀ تطبیقی درحقوق
کشورهای اسالمی ،پایاننامۀ دکتری رشتۀ فقه و حقوق خصوصی ،تهران :دانشگاه شهید مطهری ،تهران.
ّ
▪ محقق ،مریمالسادات (« ،)1395سیر تکوین نظریۀ خلع در فقه امامیه» ،مجلۀ مطالعات اسالمی :فقه و
اصول ،سال  ،48شماره پیاپی .104
ّ
محققدامادّ ،
سیدمصطفی ( ،)1383مباحثی از :اصول فقه ،جلد دوم ،تهران :مرکز نشر علوم اسالمی.
▪
ّ
▪ محققدامادّ ،
سیدمصطفی ( ،)1385قواعد فقه بخش مدنی ،جلد اول و دوم ،تهران :مرکز نشر علوم اسالمی.
▪ معرفت ،محمدهادی (1380ش)« ،زن در نگاه قرآن و در فرهنگ زمان نزول( »2ترجمۀ حسن حکیمباشی)،
فصلنامۀ پژوهشهای قرآنی ،شمارۀ 27و( 28ویژۀ زن در قرآن).
▪ موحدی محب ،مهدی (« ،)1393تبیین استقالل مرد در طالق بر اساس ماهیت تملیکی عقد نکاح» ،مطالعات
اسالمی :فقه و اصول ،سال  ،46شماره .99
▪ نقیبی ،ابوالقاسم (1383ش)« ،قواعد عام فقه و کاربرد آن در حقوق خانواده» ،فقه و حقوق خانواده (ندای
صادق) ،سال  ،15شمارۀ .53
▪ وحیدی فردوسی ،عبدالهادی و زکیه نعیمی (« ،)1399نقدی بر سیر تکوین حقوق خانوادۀ ایران در دوران
معاصر» ،مجلۀ حقوقی دادگستری ،دورۀ  ،84شماره .110

عربی
▪ آخوند خراسانی ،محمدکاظم (بیتا) ،کفایة االصول ،بیروت :مؤسسه آلالبیت (ع) إلحیاء التراث.
▪ ابانی ،محمدناصر (1411ق) ،ضعیف سنن الترمذی ،بیروت :المکتب االسالمی.
▪ ابن ابی جمهور ،محمد (1403ق) ،عوالی اللئالی ،جلد اول ،قم :مطبعۀ سیدالشهدا.
▪ ابن ادریس حلی ،محمد (1410ق) ،السرائر الحاوی التحریر الفتاوی ،جلد دوم ،قم :مؤسسة النشر االسالمی
التابعة لجماعة المدرسین.
▪ ابن بابو یه قمی ،علی (1406ق) ،فقه الرضا ،مشهد :المؤتمر العالمی لإلمام الرضا (ع).
▪ ابن زریق ،محمد (1425ق)« ،من تکلم فیه الدارقطنی فی کتاب السنن من الضعفاء و المتروکین و المجهولین»،
ضمن ثالث رسائل فی علم الجرح و التعدیل ،به کوشش عامر حسن صبری ،بیروت.
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▪ ابن سعد ،محمد (بیتا) ،طبقات الکبیر ،ترجمۀ دامغانی ،جلد هفتم ،تهران :فرهنگ و اندیشه.
▪ ابن حجرعسقالنی ،احمد (1424ق) ،بلوغ المرام من أدلة األحکام ،به کوشش سمیر بن أمین الزهری ،ریاض.
▪ ابن حجرعسقالنی ،احمد (1326ق) ،تهذیب التهذیب ،جلد نهم ،حیدرآباد دکن.
▪ ابن قدامه ،عبدالله (1388ق) ،المغنی ،جلد هفتم ،قاهره :مکتبة القاهره.
▪ ابن قدامه ،عبدالرحمن (بیتا) ،الشرح الکبیر ،جلد هشتم ،بیجا :دارالکتب العربی
▪ ابن قیسرانی ،محمدبن طاهر مقدسی (1408ق1998/م) ،شروط األئمة الستة ،به کوشش طارق سعود ،بیروت.
▪ ابن عساکر ،علی (بیتا) ،تاریخ مدینة دمشق ،جلد شانزدهم ،عمان :دارالبشیر.
▪ ابن ماجه ،محمد (بیتا) ،سنن ،به کوشش عیسی البابی الحلبی و فؤاد عبدالباقی ،جلد اول ،بیجا.
▪ ابن منظور ،محمد ( ،)1405لسان العرب ،جلد هشتم و دهم ،قم :نشر ادب الحوزه.
▪ ابن نجیم ،زینالدین (1419ق1999/م) ،االشباه و النظائر علی مذهب أبی حنیفة النعمان ،بیروت :دارالکتب
العلمیه.
▪ انصاری ،مرتضی (1419ق) ،فرائد االصول ،جلد چهارم ،قم :مجمع الفکر االسالمی.
▪ بکراسماعیل ،محمد (بیتا) ،القواعد الفقهیة بین االصالة و التوجیه ،دارالمنار.
▪ تهانوی ،محمدعلی (بیتا) ،کشاف اصطالحات الفنون و العلوم ،جلد دوم ،لبنان :مکتبة لبنان ناشرون.
ّ
ّ
▪ جزایری ،نعمت الله بن عبدالله (بیتا) ،زهر الربیع ،بیروت :مؤسسة العالمیة للتجلید.
▪ جوادعلی (1413ق1993/م) ،المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم ،جلد پنجم ،بیروت.
▪ جوهری ،اسماعیل (1956م) ،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة ،جلد سوم و چهارم ،بیروت :دارالعلم
للمالیین.
▪ حرعاملی ،محمد (1376ق) ،وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،جلد هجدهم و بیست و دوم،
بیروت :دار احیاء التراث العربی.
▪ حسنی ،هاشم معروف (1978م) ،دراسات فی الحدیث و المحدثین ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات.
ّ
▪ خمینی ،روح الله (بیتا) ،تحریر الوسیله ،جلد دوم ،قم :مؤسسۀ دارالعلم.
▪ خواجوئی مازندرانی ،محمد اسماعیل (1411ق)« ،رسالة فی شرح حدیث الطالق بید من أخذ بالساق» ،الرسائل
الفقهیة ،به کوشش سید مهدی رجایی ،دار الکتاب اإلسالمی.
▪ دارقطنی ،علی بن عمر (1424ق) ،سنن ،جلد پنجم و شصت و هفتم ،بیروت :مؤسسة الرسالة.
▪ ذهبی ،محمد (1382ق) ،میزان االعتدال فی نقد الرجال ،جلد دوم و سوم ،به کوشش علیمحمد بجاوی،
بیروت.
▪ زبیدی ،مرتضی (بیتا) ،تاج العروس من جواهر القاموس،جلد یازدهم و سیزدهم ،بیروت ،دارالفکر.
▪ ّ
سیدمرتضی (1417ق) ،المسائل الناصریات ،تهران :مرکز پژوهش و تحقیقات علمی.
▪ سیوطی ،عبدالرحمن (بیتا) ،االشباه و النظائر فی النحو ،جلد اول ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
▪ شهیدثانی ،زینالدین (1413ق) ،مسالک االفهام ،جلد چهارم ،ششم ،هشتم و نهم ،قم :بهمن.
▪ شهیدثانی ،زینالدین (بیتا) ،شرح لمعه ،جلد پنجم و ششم ،نجف :منشورات جامعة النجف الدینیة.
▪ شیخ صدوق ،محمد (1415ش) ،المقنع ،مؤسسة االمام الهادی علیه السالم.

َّ
الط اال ُق بید ام ْن اأ اخ اذ ب َّ
الساق»  /محقق
بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «
ِ ِ
ِ
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▪ شیخ صدوق ،محمد (1405ش) ،من الیحضره الفقیه ،جلد اول و سوم ،بیروت :داراالذباء.
▪ شیخ طوسی ،محمد (1363ش) ،االستبصار فیما اختلف من االخبار ،قم :دارالکتب االسالمیه.
▪ شیخ طوسی ،محمد (1407ق) ،الخالف ،جلد اول و چهارم ،قم :مطبعه مؤسسه نشر اسالمی وابسته به جامعۀ
مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
▪ شیخ طوسی ،محمد (1958م) ،تهذیب االحکام ،به تصحیح حسن موسوی خراسان ،جلد هفتم ،نجف.
▪
▪
▪
▪

طریحی ،فخرالدین (1416ق) ،مجمعالبحرین ،جلد اول و دوم ،قم :مؤسسۀ تحقیقات و نشر معارف اهل بیت.
ّ ّ
عالمه حلی ،حسن (بیتا) ،تذکرة الفقها ،جلد دوم ،قم :چاپ سنگی.
ّ ّ
عالمه حلی ،حسن (1411ق) ،مختلف الشیعة فی احکام الشریعة ،جلد هفتم ،مرکز احیاء التراث االسالمی.
ّ
غسانی ،عبدالله (1411ق1991/م) ،تخریج االحادیث الضعاف من سنن الدارقطنی ،ریاض.

▪ فاضل موحدی لنکرانی ،محمد (1383ش) ،القواعد الفقهیة ،قم ،مرکز فقه اْلئمة اْلطهار (ع).
▪ قانون مدنی ایران.
▪ کلینی ،محمد ( ،)1367الفروع من الکافی ،جلد پنجم و ششم ،تهران :دارالکتاب االسالمیه.
▪ محدث نوری ،حسین (بیتا) ،مستدرک الوسائل ،جلد پانزدهم ،قم :مؤسسة آل البیت علیهم السالم إلحیاء
التراث.
▪ مظفر ،محمدرضا (1403ق) ،اصول الفقه ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات.
▪ مقدس اردبیلی ،احمد (1412ق) ،مجمع الفایدة و البرهان فی شرح إرشاد االذهان ،جلد نهم ،قم :مؤسسۀ
نشر اسالمی.
▪ معلوف ،لوئیس (بیتا) ،المنجد فی اللغة ،بیروت :الطبعة الجدیدة.
▪ موحد ،صمد (1374ش)« ،ابن ابی جمهور» ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،جلد دوم ،تهران.
▪ نجفی ،محمدحسن (1362ش) ،جواهر الکالم ،جلد چهارم ،ششم ،هفتم ،سیام ،سی و یکم ،سی و دوم و سی
و سوم ،به کوشش محمود قوچانی ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
▪ هاشمی شاهرودیّ ،
ّ
سید محمود (بیتا) ،تعارض األدلة الشرعیة (تقریرات درس سید محمدباقر صدر)،
نجف :المکتبة االسالمیة الکبری.
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ضرورت تأسیس دادگاه زیستمحیطی با نگاهی به وضعیت ایران


زهرا محمودی کردی ،زهراسادات شارق ،حسین رضازاده
چکیده

بر اساس اسناد بینالمللی تحقق دموکراسی زیستمحیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطالعات،
مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبهقضایی در موضوعات زیستمحیطی است.
با توجه به اینکه خسارات زیستمحیطی آسیبهای انسانی را نیز به دنبال دارد ،بسیاری از دولتها در
نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبهقضایی زیستمحیطی نمودهاند تا از این طریق،
حق دسترسی به مراجع مذکور در موضوعات زیستمحیطی را تضمین نمایند .با توجه به تنوع زیستی
باال اما شکننده در کشور ایران و تهدیدات زیستمحیطی ازجمله وجود گونههای گیاهی و جانوری در
معرض انقراض ،آلودگیهای زیستمحیطی ،ریزگردها ،بیابانزایی و ...خأل چنین نهادی در نظام
حقوقی کشور محسوس است .مقالۀ حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی ،به بررسی اسناد ،رویۀ قضایی
بینالمللی و مراجع موجود در حقوق داخلی برخی دولتها پرداخته و سپس وضعیت نظام حقوقی
ایران را ارزیابی مینماید و در پاسخ به این سؤال که کدام مدل از دادگاههای زیستمحیطی برای ایران
مناسبتر است به این نتیجه میرسد که با توجه به پیشینۀ وجود دادگاههای اختصاصی در نظام حقوقی
ایران ،تاسیس یک دادگاه اختصاصی زیستمحیطی در نظام حقوقی ایران میتواند زمینههای تحقق
ً
دموکراسی زیستمحیطی و متعاقبا توسعۀ پایدار را فراهم سازد.
واژگان کلیدی :محیطزیست ،دموکراسی زیستمحیطی ،دادگاه زیستمحیطی ،رویۀ قضایی
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مقدمه

بر اساس دکترین حقوقی و رو یۀ قضایی بینالمللی ،حقوقی که به محیط زیست مربوط میشود
را میتوان به دو دسته تقسیم نمود :دستۀ اول حقوق ماهوی هستند که تخریب محیطزیست بهرهمندی
از آنها را بهطور مستقیم تحتالشعاع قرار میدهد ،مانند حق حیات ،حق بر سالمت و...؛ دستۀ
دوم حقوق آیینی است که شامل حق دسترسی به اطالعات ،مشارکت در تصمیمگیریها و دسترسی
به مراجع قضایی میشود )Dinah Shelton, 2010: 90; IACHR, 2017: 2-3( .دستۀ اخیر در
چهارچوب دموکراسی زیستمحیطی مورد توجه قرار میگیرد.
دموکراسی زیستمحیطی ،مفهومی فراتر از رابطۀ فرد با دولت است .این مفهوم به نیازهای بشری
در مشترکات زیستمحیطی 1اشاره دارد .منظور از مشترکات ،خیر و نفع عامه در موضوعات
زیستمحیطی است که فقط محدود به سهم افراد در مواد و کاالها نمیشود بلکه رویکردی اجتماعی
است که ایجاد ،استفاده و حفاظت از منابع طبیعی را سازماندهی میکند؛ در این معنی تنوع زیستی،
آب ،هوا ،معادن ،اقلیم ،نظامهای بومشناسی و ...همگی از مشترکات زیستمحیطی محسوب
میشوند )The Australian Panel of Experts on Environmental Law, 2017: 10( .برای
بهرهمندی از مشترکات مذکور ،حقوق آیینی زیستمحیطی 2شامل حق دسترسی به اطالعات،
مشارکت در تصمیمگیریها و دسترسی به مراجع قضایی به شهروندان اعطا میگردد تا در برابر
پروژههای صنعتی یا آثار سیاستها و تصمیمگیریهای زیستمحیطی بر جامعه اقدامات مناسبی را
اتخاذ نمایند .حقوق آیینی زیستمحیطی به دنبال توانمندسازی شهروندان در واکنش به پروژهها و
فعالیتهای زیستمحیطی است.
از اسناد مهمی که در این زمینه میتوان به آن اشاره کرد ،کنوانسیون منطقهای آرهوس 3است.
کنوانسیون آرهوس که نماد یا سمبل دموکراسی زیست محیطی محسوب میشود دربردارندۀ حقوقی
آیینی است که به افراد در موضوعات زیستمحیطی اعطا میگردد .مادۀ  1کنوانسیون آرهوس 4مقرر

1. the Environmental commons
2. Environmental procedural rights
3. Convention on access to information, public participation in decision-making and access
)to justice in environmental matters (1998

 .4کنوانسیون آرهوس در  25ژوئن  1998توسط کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا امضا شده و در  30اکتبر
 2001الزماالجرا گردید .از جهتی ممکن است کنوانسیون آرهوس را بتوان کنوانسیونی جهانی دانست زیرا طبق بند 3
مادۀ  19کنوانسیون عضو یت نه تنها به روی دولتهای عضو کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا باز میباشد بلکه
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میدارد« :بهمنظور حمایت از حق هر فرد از نسل حاضر و نسلهای آینده برای زندگی در محیطی که
متناسب با سالمت و رفاهشان باشد هر دولت عضو میبایست حق دسترسی به اطالعات ،مشارکت
عمومی در تصمیمگیری و دسترسی به مراجع قضایی در موضوعات زیستمحیطی را تضمین
تحقق دموکراسی زیستمحیطی است.
ستون
نماید ».از این ماده به روشنی مبین سه ِ
ِ

بر اساس آنچه بیان شد ،سومین حقی که پازل دموکراسی زیستمحیطی را کامل میکند ،حق

دسترسی به مرجع قضایی صالح در مسائل زیستمحیطی است که از سه جهت حائز اهمیت
ً
ً
میباشد :اوال منجر به افزایش حمایت از منافع زیستمحیطی میشود ،ثانیا قوانین زیستمحیطی
ً
موجود با کارآمدی بیشتری اعمال میشوند و ثالثا با به چالش کشیدن تصمیمات زیستمحیطی نزد
مراجع قضایی و شبهقضائی ،عالوه بر پذیرش عمومی ،مشروعیت آن تصمیمات را افزایش میدهد
( .)Hjalmarsson, 2014: 8به تعبیری ،مشروعیت قانون بستگی به رویه و دخالت عموم در انطباق
و نیز کاربرد هنجارهای قانونی دارد (.)Ebbesson, 2002: 7
ضرورت تشکیل دادگاه زیستمحیطی بهصراحت در اسناد بینالمللی دیگر نیز بیان شده و رویۀ
قضایی نیز با تفسیر این اسناد آن را تأیید نموده است .با این حال ،تشکیل دادگاه مذکور در یک کشور
ممکن است با چالشهایی مواجه باشد .با توجه به اینکه رسیدگی به پروندهها در دادگاههای عمومی
ً
معموال طوالنی و با بوروکراسی اداری همراه است ،دولتها در حوزۀ محیط زیست به دنبال ایجاد
مراجعی (اعم از قضایی و شبهقضایی) هستند که معایب مذکور را نداشته و در عین حال با اقتضائات
مسائل زیستمحیطی نیز همگام باشد .در همین راستا دولتها با توجه به نظام حقوقی خود ،که
متأثر از نظام سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...آنهاست ،از بین گونههای مختلف مراجع قضایی و
شبهقضایی زیستمحیطی ،مدلی را که مناسب ساختار خود میدانند را اجرایی میکنند .مقالۀ
حاضر ،ضمن بررسی جایگاه دسترسی به دادگاه زیستمحیطی بهعنوان یک حق بشری در نظام
بینالمللی به دنبال پاسخ به این سؤال است که در نظام حقوقی ایران ،کدام مدل از دادگاههای
زیستمحیطی مناسبتر است .بهمنظور پاسخ به این سؤال ،مقاله در چهار بخش تنظیم گردیده ،در
بخشهای اول و دوم ،حق دسترسی به دادگاههای زیستمحیطی در اسناد و رویۀ قضایی بینالمللی
مرتبط بررسی شده ،سپس در بخش سوم رایجترین مدلهای مراجع قضایی و شبهقضایی در نظامهای

هر دولتی که عضو سازمان ملل متحد باشد به شرط تصو یب مجمع اعضا ِی کنوانسیون ،میتواند به عضو یت کنوانسیون
ِ
آرهوس درآید.
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داخلی مطالعه و در نهایت در بخش چهارم ،وضعیت نظام حقوقی کشورمان مطمح نظر قرار گرفته
است.
 .۱حق دسترسی به دادگاه زیستمحیطی در اسناد بینالمللی

دسترسی مؤثر به مراجع قضایی صالح از جمله حقوقی است که در اسناد متعدد حقوق بشری
مورد توجه قرار گرفته است .مادۀ  8اعالمیه جهانی حقوق بشر ،مادۀ  14میثاق حقوق مدنی و سیاسی
و مادۀ  6کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ازجمله اسنادی هستند که
دسترسی به دادگاه صالح را حق هر انسان میدانند .از این گذشته ،دسترسی به دادگاههای
زیستمحیطی نیز در برخی اسناد بینالمللی ذکر شده است .بیست سال پس از صدور اعالمیۀ
استکهلم ،کنفرانس محیطزیست و توسعۀ مللمتحد موسوم به اجالس زمین در سال  1992در
ریودوژانیرو برگزار شده و یکی از نتایج آن اعالمیۀ ریو در مورد محیطزیست و توسعه 1است .مادۀ
 10این اعالمیه مقرر میدارد« :مسائل مربوط به محیطزیست هنگامی به بهترین نحو حلوفصل
میشوند که کلیۀ شهروندان در سطوح مناسب در آن مشارکت نمایند ...دسترسی مؤثر به
رسیدگیهای اداری و قضایی ،ازجمله تصمیمات مربوط به اصالح و جبران خسارت ،باید تأمین
گردد».
بند  3مادۀ  9کنوانسیون آرهوس نیز مقرر میدارد ...« :هر طرف معاهده تضمین مینماید که
اعضای جامعه بتوانند با دسترسی به مراجع قضایی و شبهقضایی ،فعل و ترک فعلهایی که برخالف
قوانین ملی ،توسط اشخاص خصوصی و مراجع عمومی و علیه محیطزیست انجام شده است را به
چالش بکشند».
مادۀ 11پیشنویس طرح میثاق بینالمللی حقوق بشر بر محیط زیست ( 2)2015نیز با عباراتی
مشابه ،مراجعه به مراجع قضایی صالح و نهادهای اداری مستقل و بیطرف را ،نسبت به اقداماتی که
منجر به نقض حقوق داخلی و بینالمللی محیطزیست شده را حق هر فرد میداند.
از دیگر اسناد منطقهای که مبین حق دسترسی به دادگاه زیست محیطی است« ،موافقتنامۀ
دسترسی به اطالعات ،مشارکت عمومی و دسترسی به عدالت در موضوعات زیستمحیطی در

)1. The RIO declaration on environment and development (1992
)2. Draft of the International Covenant on the Human Right to the Environment (2015
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آمریکای التین و منطقه کارائیب» 1معروف به کنوانسیون اسکازو  2018است 2.مادۀ اول این
موافقتنامه مانند کنوانسیون آرهوس هدف انعقاد آن را تضمین دسترسی به اطالعات ،مشارکت عامه
و دسترسی دادگاه میداند .البته این کنوانسیون با جزئیات بیشتری دسترسی به دادگاه در موضوعات
زیستمحیطی را مورد توجه قرار داده است .طبق مادۀ  8دسترسی مؤثر ،بهموقع ،شفاف ،بیطرفانه
و بدون هزینۀ گزاف به دادگاه در موضوعات زیستمحیطی میبایست تضمین گردد.

( Giada

.)Ferrucci, 2019: 12
 .۲انعکاس حق دسترسی به دادگاه زیستمحیطی در رویه قضایی

حق دسترسی به مراجع قضایی در نتیجۀ مخاطرات زیستمحیطی در رویۀ قضایی تأکید قرار
گرفته است ضمن آنکه نقش رویه در شفافسازی این حق و تبیین ابعاد آن نیز قابلتوجه است.
ازاینرو در مطالب پیش رو ضمن بررسی چند پروندۀ مهم ،رویکرد مراجع قضایی نسبت به حق
دسترسی به دادگاه زیست محیطی نیز بیان خواهد شد.
از جمله پروندههای مطروح در این زمینه ،دعوای ریموند دال پرادل علیه فرانسه در دیوان اروپایی
حقوق بشر است .خواهان ،مالک زمینی به مساحت  250هکتار بود که وزارت محیطزیست و
کیفیت زندگی فرانسه ،با یک دستور اجرایی زمینهای منطقهای که زمینهای خواهان هم بخشی از
آن بود را بهعنوان زمینهای برخوردار از زیباییهای شاخص و مناسب برای منافع عامه در نظر
میگیرد ( .)ECtHR, 1992: para.7خواهان ،پس از گذشت دو ماه از تصمیم وزارت محیط زیست
و کیفیت زندگی فرانسه به آن اعتراض میکند 3.اما دادگاه فرانسه با استناد به دستورالعمل مصوب
جوالی  41945ارائۀ دادخواست را خارج از موعد زمانی اعالم و به نفع خوانده رأی میدهد .در پی
1. Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in
Environmental Matters in Latin America and the Caribbean

 .2موافقتنامۀ اسکازو در  4مارس بعد از  6هفته مذاکرات مداوم توسط  24دولت منعقد گردید .طبق بند اول مادۀ
 22آن ،نوزده روز پس از تقدیم یازدهمین سند تصویب الزماالجرا میگردد .که این شرایط تاکنون محقق نشده است.
تاکنون  24دولت این موافقتنامه را امضا و  9دولت بدان ملحق شدهاند.

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII18&chapter=27&clang=_en

 .3خواهان معتقد بود چگونه در دعاوی اشخاص حقیقی در نظام فرانسه خوانده دو ماه از تاریخ اطالع حق اعتراض
دارد اما در زمانیکه تصمیم از طرف مراجع دولتی باشد شخص دو ماه از زمان انتشار از چنین حقی برخوردار است،
این موضوع با اصل برابری مغایرت دارد.
 .4طبق مادۀ  49دستورالعمل مصوب جوالی 1945زمانیکه تصمیمی توسط مراجع دولتی اتخاذ میشود مراجع
قضایی تا دو ماه از زمان انتشار تصمیم ،از صالحیت قضایی برای رسیدگی به آن تصمیم برخوردارند.
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آن ،خواهان با استناد به مادۀ  6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به این دلیل که از دسترسی به یک
دادگاه منصفانه محروم شده در دیوان اروپایی حقوق بشر اقامۀ دعوی میکند .استدالل خواهان این
بود که افراد مستحق دسترسی به یک نظام منسجم هستند که میان منافع دولتی و منافع آنها تعادلی
منصفانه ایجاد نماید .بهخصوص وی میبایست از فرصت مؤثر و عملی برخوردار باشد تا بتواند
دستورالعملی که در حق مالکیت وی مداخله نموده را به چالش بکشد .دیوان ،با مالحظۀ شرایط فوق
اعالم داشت که خواهان بهصورت عملی و مؤثر از حق دسترسی به دادگاه برخوردار نبوده لذا دولت
فرانسه بند اول مادۀ  6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض نموده است.

( ECtHR, 1993:

.)paras.8-35
از موارد قابلتوجه دیگر در دیوان اروپایی حقوق بشر میتوان به اختالف یک سازمان مردم نهاد
علیه دولت بلژیک اشاره نمود .خواهان یک مؤسسۀ غیرانتفاعی 1بوده که هدفش حمایت از
محیطزیست منطقۀ مارکه-ناسون 2بلژیک است .محدودۀ کاری مؤسسه ،شامل هر فعالیتی میشود
که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به کیفیت و تنوع زیستبوم ،چشماندازهای طبیعی یا نیمهطبیعی،
زمین ،آب ،هوا و سایر عناصر حیاتی برای انسان مربوط باشد .این مؤسسه نسبت به اعطای مجوز
برای گسترش یک سایت جمع آوری زباله به شورای دولتی بلژیک شکایت نمود .اما شکایت با این
استدالل که فاقد بیان واقعیتهایی (فکتهایی) است که زمینۀ اختالف را شرح دهد ،رد شد.
خواهان با این ادعا که عدم پذیرش دعوا توسط شورای دولتی بلژیک ،منجر به نقض حق دسترسی
به دادگاه شده است و با استناد به بند  1مادۀ  6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در دیوان اقامۀ دعوی
نمود ( .)ECtHR, 2009: paras.5-16دیوان در این رأی ابتدا شرایط استناد به مادۀ  6کنوانسیون را
تبیین مینماید ازجمله اینکه« ،اختالف» باید در مورد «حقی» باشد که در قانون داخلی شناسایی
شده است .اختالف ،باید واقعی و جدی باشد؛ این مسئله نهتنها نسبت به وجود حق ،بلکه به دامنه
ً
و نوع اعمال آن نیز مربوط میشود .همچنین ،نتیجۀ رسیدگی باید مستقیما برای حق مورد نظر
تعیینکننده باشد .به بیان دیگر ،ارتباط ضعیف و بعید برای استناد به مادۀ  6کفایت نمیکند.
( .)ECtHR, 2009: para.24بنابراین ،صرف وجود قانون یا تأثیر حکم دادگاه بر شخص ثالث ،طرح
دعوا از طرف وی را توجیه نمیکند 3.سپس به انطباق شرایط گفته شده به خواهان پرداخته و اعالم
میدارد ،خواهان (مؤسسۀ غیرانتفاعی) عالوه بر دفاع از منافع عامه ،بهطور خاص مدافع منافع
1. L’Erablière A.S.B.L.
2. Marche-Nassogne
3. Actio Popularis
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اعضای مؤسسه نیز میباشد و در این پرونده ،افزایش ظرفیت سایت جمعآوری زباله ،بهطور مستقیم
زندگی شخصی اعضا را تحت تأثیر قرار داده است .دیوان در نهایت با توجه به احراز ارتباط میان
اختالف مطروحه با حق مورد استناد ،نقض بند  1مادۀ  6را میپذیرد (ECtHR, 2009: paras.25-

.)30
ُ
از جمله پروندههای جدید مطروحه در دیوان آفریقایی حقوق بشر و خلقها پرونده اگیک 1است
که در سال  2017طرح گردید .بعد از طرح دعوا در کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلقها ،بهدلیل
نقضهای شدید و گستردۀ حقوق بشر و عدمتبعیت دولت کنیا از اقدامات موقت ،کمیسیون پرونده
را به دیوان مزبور ارجاع داد .)John H. knox, Ramin Pejan, 2018: 78( .این پرونده مربوط به
قومی بومی ساکن در جنگل مائو کنیا است .دولت کنیا با استناد به اینکه جنگل مائو
اقلیتهای ِ

(حوزۀ آبریز منطقۀ حفاظت شده) محسوب و متعلق به این دولت است ،بدون مشورت قبلی و لحاظ
اهمیت جنگل مائو برای اقلیت مذکور ،اقدام به اخراج آنها نمود.)ACtHPR, 2017: para.3( .

خواهان با استناد به قانون اساسی کنیا بیان میدارد که اقلیت بومی بودن نباید مانع بهرهمندی از حقوق
مذکور گردد .دیوان ابتدا با بررسی عوامل متعدد ازجمله ارتباط گروه اگیک با طبیعت ،زمین و
محیطزیست طبیعی تصدیق میکند که این گروه یک جمعیت بومی است که بقایش بستگی به
دسترسی پیوسته و استفاده از زمین و منابع طبیعی منطقه دارد)ACtHPR, 2017: para.105-112( .
و در این راستا از حق تصرف ،استفاده و بهرهمندی از سرزمین اجدادیشان برخوردارند ( ACtHPR,

ُ
 )2017: para.128و لذا دولت کنیا در برابر تخریب جنگل مسئول بوده و اخراج اقلیت بومی اگیک

اقدامی مناسب برای حفظ محیطزیست جنگل محسوب نمیشودACtHPR, 2017: para.130-( .

 )131نکتۀ مهم در رأی دیوان ،تأیید ادعای خواعان مبنی بر حق دسترسی به دادگاه است .بنا بر نظر
دیوان ،همۀ کنیاییها میبایست در بهرهمندی از حقوق ازجمله دسترسی به عدالت از فرصتهای
برابر برخوردار باشند و از این حیث نباید هیچگونه تبعیضی میان شهروندان و قبایل مختلف ،ازجمله
ُ
اگیک وجود داشته باشد (.)ACtHPR, 2017: para.143
دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز در پی سؤال دولت کلمبیا در مورد تعهدات زیستمحیطی
دولتهای آمریکایی ،نظریهای مشورتی صادر نمود که در این رابطه قابلاستناد است .در این نظریۀ
مشورتی دیوان آمریکایی برای اولینبار حق بر محیطزیستسالم را بهعنوان یک حق مستقل شناسایی
کرده و آن را مبنا و اساس بقای بشریت توصیف مینماید ( .)IACHR, 2017: 2-3دیوان ضمن اشاره

1. Ogiek case
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به تقسیمبندی حقوق زیستمحیطی به ماهوی (حقوقی که تخریب محیطزیست بهطور مستقیم
بهرهمندی از آنها را تحتالشعاع قرار میدهد مانند حق حیات ،حق بر سالمت و )...و حقوق آیینی
(که به سیاستهای زیستمحیطی مربوط بوده و شامل حق دسترسی به اطالعات ،مشارکت در
تصمیمگیریها و دسترسی به مراجع قضایی در موضوعات زیستمحیطی میشود) .اعالم میدارد
که تأمین حقوق زیستمحیطی جز با فراهم ساختن بسترهای الزم برای دسترسی به دادگاه صالح
امکانپذیر نیست1.

دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا نیز ،در پروندههای متعددی بر بند  3مادۀ  9کنوانسیون آرهوس در
مورد دسترسی به دادگاه در موضوعات زیستمحیطی صحه گذاشته است .بند  3مادۀ  9کنوانسیون
ً
آرهوس ،صراحتا به «مالکهای مقرر در قوانین ملی» اشاره دارد و طرح دعوا را منوط به احراز شرایط
مزبور میداند .به عبارت دیگر ،امکان قانونگذاری و تعیین شرایط طرح دعوا در موضوعات
زیستمحیطی برای دولتهای عضو فراهم شده است .مسئلۀ مهم این است که آیا دولتهای عضو
میتوانند در حقوق داخلی خود محدودیتهایی بر بند  3مادۀ  9وارد نمایند و در صورتی که پاسخ
مثبت باشد ،اعمال محدودیتها تا کجا میتواند ادامه داشته باشد .این موضوع در پروندۀ اختالف
میان سازمان مردم نهاد دورگاردن لیالوارتانس 2علیه سوئد مطرح گردید.
قوانین داخلی دولت سوئد به آن دسته از سازمانهای مردم نهاد اجازۀ طرح دعوا در موضوعات
زیستمحیطی را میدهد که تعداد اعضای آنها از  2000نفر بیشتر باشد .بر اساس همین مقرره و
عدم احراز شرط مندرج در قانون سوئد ،دعوای سازمان مردم نهاد دورگاردن لیالوارتانس در مرحلۀ
بدوی و مرحلۀ تجدیدنظر رد شد .لذا سازمان مذکور مسئله را نزد دیوان عالی سوئد طرح نمود و
دیوان عالی برای رسیدگی ،موضوع انطباق یا عدم انطباق قانون سوئد با کنوانسیون آرهوس را از دیوان
ً
دادگستری اتحادیۀ اروپا استفسار نمود .دیوان در پاسخ ،ابتدا اذعان میدارد که اوال با توجه به اینکه
قوانین با مشارکت (مستقیم یا غیرمستقیم) مردم وضع میشود ،بالطبع دسترسی به مراجع قضایی و
ً
احقاق حق مردم ،نباید مشروط به شرایط خاصی باشد )CJEU, 2009: para.39( .ثانیا ،قوانین

 .1باید توجه داشت که نظر مشورتی دیوان آمریکایی حقوق بشر برای تمام دولتهایی که صالحیت آن را پذیرفتند
الزماالتباع میباشد.

Felix Pinto-Bazurco, “The inter-american court of human rights recognizes a right to a
healthy environment in recent advisory opinion”, 2018, available at:
http://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2018/02/23/the-inter-american-court-ofhuman-rights-recognizes-a-right-to-a-healthy-environment-in-recent-advisory-opinion/
2. The NGO Djurgården-Lilla Värtans Miljöförening
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داخلی دولتهای عضو باید در راستای قوانین اتحادیه و کنوانسیون آرهوس ،بیشترین دسترسی به
مراجع قضایی و شبهقضایی را در موضوعات زیستمحیطی تضمین نمایند و قوانین داخلی دولتها
نباید مبطل مقررات اتحادیه در مورد دسترسی افراد واجد صالحیت به این مراجع باشدCJEU, ( .

ً
 .)2009: para.45ثالثا ،با توجه به اینکه تنها دو سازمان غیردولتی زیستمحیطی در سوئد جمعیتی

بالغ بر  2000نفر عضو دارند ،لذا قانون این کشور در عمل کلیۀ سازمانهای غیردولتی کوچک و
محلی را از دسترسی به دادگاه ،محروم نموده است )CJEU, 2009: para.50( .دیوان در نهایت اعالم
میکند که قانون داخلی سوئد در مغایرت با موضوع و هدف کنوانسیون آرهوس است.
دیوان دادگستری اتحادیه در پروندۀ سازمان غیردولتی دوستان زمین1علیه آلمان ،مقررۀ داخلی
دولت آلمان را به چالش میکشد .این دولت طی مقررهای اجازۀ تأسیس و بهرهبرداری از نیروگاه زغال
سنگ را در  8کیلومتری مناطق حافظت شده صادر میکند .سازمان غیردولتی دوستان زمین برای
ابطال مجوز مذکور اقامه دعوا میکند اما دادگاه آلمان اعالم میدارد «تا زمانیکه حقوق افراد بهطور
مستقیم نقض نشده باشد هیچ فرد یا سازمانی نمیتواند درخواست ابطال مجوز را داشته باشد».
دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا با رد این نظر عنوان میدارد که «در پرتو اهداف کنوانسیون آرهوس،
سازمانهای غیردولتی زیستمحیطی برای حراست از اعمال مؤثر قوانین زیستمحیطی ،میبایست
حق گستردهای در زمینه طرح دعوا داشته باشند»

(2011: paras.41-48

 .)CJEU,بنابراین ،در

پروژههایی که ممکن است اثرات مهمی بر محیطزیست داشته باشند سازمانهای غیردولتی
زیستمحیطی میبایست این حق را داشته باشند تا تصمیمات دولتی را نزد مراجع قضایی و
شبهقضایی به چالش بکشند .ازاینرو قانون آلمان بسیار مضیق بوده و با اهداف کنوانسیون آرهوس
انطباق ندارد.
همچنین در پروندۀ معروف به خرسهای قهوهای اسلواک 2که توسط سازمان غیردولتی 3علیه
دولت اسلواکی طرح گردید دیوان دادگستری اتحادیه اروپا عنوان میدارد تا جاییکه بهگونههای مورد
حمایت مربوط میشود دادگاههای دولتهای عضو متعهدند برای تضمین حمایت قضایی مؤثر در
چهارچوب قوانین زیستمحیطی اتحادیه ،قوانین ملی خود را تا جای ممکن بهگونهای تفسیر نمایند
تا با اهداف مقرر در بند  3مادۀ  9کنوانسیون آرهوس و بیشترین دسترسی به دادگاه ،انطباق داشته
باشد)CJEU, 2011: para.50( .
1. The NGO Friends of the Earth
)2. Slovak Brown Bears (2011
3. Lesoochranárske zoskupenie VLK
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کلیۀ پروندههای یادشده نشان میدهد که دسترسی به مراجع قضایی و شبهقضایی برای احقاق
حق در مسائل زیستمحیطی چه بهعنوان یک حق بشری و چه در قالب دموکراسی زیستمحیطی،
مورد تأیید رویۀ قضایی قرار گرفته است.
 .۳مدلهای مختلف مراجع زیستمحیطی موفق در نظامهای داخلی

آمارها نشان میدهد که در سالهای اخیر در حوزۀ ایجاد مراجع قضایی زیستمحیطی،
نظامهای داخلی شاهد فعالیتهای مهمی بودهاند .برنامۀ محیط زیست ملل متحد (یونپ) در
گزارشی تحت عنوان «دادگاهها و دیوانهای زیستمحیطی :راهنمایی برای سیاستگذاران» به
تفصیل این موضوع را بررسی نموده است .طبق این گزارش ،بررسیهای صورت گرفته در  44کشور
نشان میدهد بیش از  1200مراجع قضایی و شبهقضایی زیست محیطی در سراسر جهان مشغول
فعالیتاند .همچنین ،تأسیس دادگاههای اختصاصی پاسخی مناسب به هدف شانزدهم توسعۀ پایدار
مندرج در سند «تحول دنیای ما :دستور کار  2030برای اقدام جهانی» است ( Pring, Pring, 2016:

 .)1در واقع تعدد مراجع قضایی و شبهقضایی زیستمحیطی از تحوالت قرن  21عنوان شده است
(.)Smith, 2018: 138
های عمومی متفاوت و مجزا هستند زیرا نهتنها بهطور
مراجع زیستمحیطی از جهاتی از دادگاه ِ

خاص بر موضوعات زیستمحیطی متمرکز هستند ،بلکه قضات و دادرسان و حتی در مواردی وکال
و کارشناسان این مراجع ،افرادی هستند که بهطور خاص در حقوق محیطزیست آموزش دیده و
متبحر هستند ( .)Pring, Pring, 2016: IV, Vدر واقع بدون یک نظام قضایی مستقل ،قدرتمند و
متخصص امکان پیگیری منافع عامه غیرممکن است

(2012: 379

 .)Robinson,همان طور که

آنتونیو بنجامین قاضی دیوان عالی برزیل عنوان میدارد« :چالشهای زیستمحیطی مستلزم پاسخ
ُ
و واکنش سریع است که با فرایند کند نظام قضایی ،بهدلیل بوروکراسی اداری و سایر تشریفات،
سازگار نبوده و حتی در نهایت خود مانعی برای حمایت مؤثر از محیط زیست است»

( Pring,

.)2016: 1
در مورد نمونههای مراجع قضایی و شبهقضایی زیستمحیطی در ابتدا باید عنوان داشت که
مناسبترین روش حلوفصل اختالفات بهنحوی که برای تمام افراد ذینفع حق دسترسی به دادگاه
وجود داشته باشد بستگی به مؤلفههای گوناگونی دارد .هر نمونه از این مراجع در نظامهای داخلی،
به نوعی منعکسکنندۀ نظام حقوقی و فرهنگی دولت متبوع آن دادگاه میباشد .به این معنا که یک
مرجع قضایی یا شبهقضایی زیستمحیطی در یک دولت میبایست با توجه به تاریخ ،نظام حقوقی،
نظام قضایی ،اقتصاد ،فرهنگ ،مذهب و سیاستهای زیستمحیطی آن دولت باشد .با این توضیح،
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در ادامه انواع مراجع قضایی و شبهقضایی زیستمحیطی در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار
میگیرند ( .)Pring, 2016: 1در کل ،مراجع زیستمحیطی یا در ساختار قضایی یا در ساختار
نهادهای شبهقضایی مانند نهادهای اداری ،آمبودزمان و ...تعبیه شدهاند.
 .۳-۱مراجع قضایی زیستمحیطی

مراجع قضایی زیستمحیطی به پنج دسته قابلتقسیم بندی هستند:
های عمومی تاسیس
طبق الگوی نخست ،دادگاه اختصاصی محیطزیست مستقل از دادگاه ِ
میشود .این مدل دادگاهها که عالیترین نمونه از روشهای حلوفصل قضایی موضوعات
ً
زیستمحیطی محسوب میشوند دارای صالحیت گستردهای بوده و عموما بهترین رویههای
زیستمحیطی از آنها نشئت میگیرد .از نمونههای عملی میتوان به دادگاه موضوعات ارضی و
طی برزیل و دادگاه محیطزیست نیوزیلند اشاره نمود.
زیستمحی ِ

دستۀ دوم ،دادگاههای تخصصی زیستمحیطی بخشی از بدنۀ دادگاه عمومی را تشکیل میدهد.

به این معنی که از حیث بودجه ،کارکنان و مدیریت زیر نظر دادگاه عمومی بوده اما از حیث قواعد
شکلی و ماهوی در تصمیمگیری مستقل عمل میکنند .دادگاه ایالت کوئینزلند استرالیا ،شعبۀ
محیطزیست دادگاه عالی ایالت ورمونت آمریکا ازجمله دادگاههای زیستمحیطی هستند که در این
دسته جای میگیرند.
دستۀ سوم ،شامل مراجع قضایی زیستمحیطی است که نهتنها مسائل زیستمحیطی توسط
قضات متخصص و متبحر در حقوق محیطزیست در آنها بررسی میشود ،بلکه بهموازات
رسیدگیهای حقوقی ،متخصصان علمی و فنی نیز پرونده را مورد بررسی قرار میدهند تا ابعاد
مختلف قضیه آشکار شده و حکم صادره عادالنهتر باشد .مشخصۀ اصلی این قسم از مراجع
زیستمحیطی ،همکاری میان زمانی محقق میگردد که در دادگاه اختصاصی یا تخصصی در کنار
قضات حقوقدان ،متخصصین علمی قضات (حقوقدان) با متخصصین علمی و فنی زیستمحیطی
است واال همکاری متخصصین فنیوعلمی در دستۀ اول (دادگاهی مجزای از دادگاه عمومی) و دستۀ
ً
دوم (شعبهای در بدنۀ دادگاه عمومی) نیز متصور است .به بیان دیگره در دستۀ اول و دوم لزوما از
متخصصین علمیوفنی استفاده نمیشود ،درحالی که دستۀ سوم و فنی نیز مشارکت داشته باشند.
برای مثال ،طبق قانون محیطزیست سوئد ،دادگاه ارضی و زیستمحیطی این کشور ،هیئتی متشکل
از یک قاضی (حقوقدان) ،یک کارشناس فنی و دو کارشناس علمی است .همچنین دادگاه
محیط زیست شیلی نیز بر اساس همین الگو از سه عضو اصلی شامل دو قاضی (حقوقدان) و یک
کارشناس علمی (که از میان مهندسین و اقتصاددانها انتخاب میشود) و دو عضو جایگزین (یک
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حقوقدان و یک کارشناس علمی) تشکیل شده است و حکم نهایی نیز میبایست محصول همکاری
حقوقی و فنی میان اعضای مذکور باشد.
الگوی چهارم از رسیدگیهای زیستمحیطی میتواند شامل حالتهای مختلفی باشد که در
سه الگوی پیشین قرار نمیگیرد اما به نوعی مبین توجه خاص به پروندههای زیستمحیطی است،
اقداماتی همچون اختصاص زمانهای مشخص برای رسیدگیهای زیستمحیطی یا تخصیص
شعبی از دادگاههای عمومی به این امر یا آموزش زیستمحیطی قضات دادگاه عمومی از مصادیق
شناخته شده این الگو است .برای روشن شدن بهتر شیوۀ کار این دسته ،دادگاه ایالت هاوایی در
آمریکا را مثال میزنیم .دادگاه مذکور روزهای مشخصی را در هر ماه به رسیدگی پروندههای
ً
زیستمحیطی اختصاص میدهد اگرچه قضات رسیدگیکننده لزوما افراد متخصص محیط زیست
نیستند .یا کشور فیلیپین که شعبی از دادگاههای عمومی را به رسیدگیهای زیستمحیطی اختصاص
داده است؛ به این معنا که شعب مذکور به پروندههای حقوقی ،کیفری و ...رسیدگی مینمایند ،در
کنار آنها تمام پروندههای زیستمحیطی نیز به این شعب انتقال داده میشود .مثال دیگر این الگو،
های
قضات منتخب دادگاه عمومی بهصورت ادواری
حالتی است که برخی
ِ
ِ
مورد آموزش ِ
زیستمحیطی قرار میگیرند .کشورهای اندونزی و آرژانتین این روش را برگزیدهاند .دیوان عالی
اندوزی دلیل انتخاب این روش را حفظ استقالل قوۀ قضائیه میداند .دیوان عالی آرژانتین نیز در
مراحل ابتدایی تأسیس دادگاه زیستمحیطی ،در سال  2014اقدام به تأسیس یک دفتر
زیستمحیطی 1نمود .گرچه دفتر مذکور حکم قضایی صادر نمیکند و ازاینرو نمیتوان آن را یک
دادگاه زیستمحیطی دانست اما یکی از فعالیتهای این دفتر ،ارائۀ آموزشهای زیستمحیطی به
کارکنان قوۀ قضائیه است (.)Pring, 2016: 22-32
 .۳-۲مراجع شبهقضایی زیستمحیطی

مراجع شبهقضایی زیستمحیطی را میتوان به سه دستۀ کلی تقسیم نمود .دستۀ اول شامل مراجع
شبهقضایی میشود که منفک از نهادهای عمومی کشور به فعالیت میپردازند ،به این ترتیب که در
ملی محیطزیست
تعیین قواعد حاکم بر رسیدگی از اختیار تام برخوردارند .مثال این مورد ،دیوان ِ

2
زیست کنیا
کنیا است .وظیفۀ این نهاد ،رسیدگی به اعتراضات وارده به تصمیمات آژانس ملی محیط ِ

است .ازجمله وظایف آژانس ملی محیطزیست کنیا ،صدور مجوز برای ساخت جاده ،تأسیس
کارخانه ،ارائۀ تسهیالت گردشگری و ...است .فعالیتهای یادشده نیازمند اخذ مجوز و ارزیابی آثار

1. Environmental Office
2. Kenya – National Environment Tribunal
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زیست کنیا قابل بررسی
محیط
ملی
ِ
ِ
زیستمحیطی است .اعتراض نسبت به مجوز مذکور در دیوان ِ
است و مدت زمان و هزینۀ رسیدگی در این دیوان بسیار کمتر از مراجع قضایی تعیین شده است.

کمیسیون هماهنگی اختالفات زیستمحیطی ژاپن 1نیز نمونۀ دیگری از این قبیل مراجع شبهقضایی
است .این کمیسیون ،نهاد تخصصی مستقلی است که از اختیار الزم برای بازنگری یا لغو تصمیمات
ً
دولتی برخوردار نبوده و صرفا نظرات مشورتی ارائه میدهد؛ بااینحال ،بهدلیل فرایند عادالنه ،سریع
و ارزانی که دارد ساالنه پروندههای زیادی را بررسی مینماید.)Pring, 2016: 32-34( .
و اما دستۀ دوم ،مراجعی هستند که بهعنوان جزیی از ساختار و بدنۀ سازمانهای دولتی عمل
سبز هند 2ازجمله
نموده و از حیث بودجه و فعالیتهای اداری تحت نظارت آنها هستند .دیوان ملی ِ

این مراجع است .دیوان مزبور بهعنوان بخشی از وزارت دادگستری کشور هندوستان و در استقالل

کامل از وزارت محیطزیست این کشور فعالیت میکند و همچون نهادهای قضایی از اختیارات
گستردهای مانند احضار شهود ،دستور موقت ،توقیف اموال و ...برخوردار است .مرجع بازنگری
تصمیمات این نهاد ،دیوان عالی کشور هندوستان است .دیوان ملی سبز هند تاکنون رسیدگی به
پروندههای بسیار مهم زیست محیطی مانند آلودگی رود گنگ ،آلودگی هوا در دهلی نو و ...را در
کارنامۀ خود دارد (.)Rengarajan and others, 2018: 11313-11318
و سومین دسته از نهادهای شبه قضایی ،نهادهایی هستند که از حیث مالی ،اداری و
سیاستگذاری تحت کنترل نهاد مافوق خود هستند که تصمیمات آنها را نیز مورد بازنگری قرار
میدهد و لذا فرض بر این است دستۀ اخیر برخالف مدل پیشگفته ،در تصمیمگیریها از استقالل
کافی برخوردار نیستند .با وجود این برخی از این نهادها توانستهاند با جلب اعتماد عمومی ،رویههای
خوبی از خود بهجای بگذارند .در این مورد میتوان سازمان حفاظت از محیطزیست ایاالت متحده3

اداری مرتبط با محیط زیست ،دفتر دادرسان
را مثال زد .در این سازمان ،مرجع رسیدگی به پروندههای ِ

حقوق اداری 4است .تصمیمات این دفتر توسط هیئت استیناف محیط زیست( 5با  4قاضی مجرب

و  8وکیل باتجربه بهعنوان مشاور) مورد بازنگری قرار میگیرد .بازنگری انجام شده بهعنوان یک
ً
گزارش مستقیما به دفتر دادرسان حقوق اداری ارسال میشود .تصمیمات هیئت استیناف برای

1. Environmental Dispute Coordination Commission of Japan
2. India – National Green Tribunal
3. U.S. Environmental Protection Agency
4. Office of Administrative Law Judges
5. The Environmental Appeals Board
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سازمان محیط زیست قطعی بوده و تنها در برخی موارد نزد دادگاه فدرال قابل اعتراض است.
(.)Pring, Pring, 2016: 38-39
 .۴دسترسی به مراجع قضایی و شبهقضایی زیستمحیطی در نظام حقوقی ایران

از بدو تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مسئلۀ محیط زیست مورد توجه قانونگذار
بوده است .اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر میدارد« :در جمهوری
اسالمی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد در آن حیات اجتماعی رو به رشدی
داشته باشند ،وظیفۀ عمومی تلقی میگردد .ازاینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی
محیط زیست یا تخریب غیرقابلجبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است» اصل مزبور که  6سال پس
از اعالمیۀ استکهلم ،در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران درج گردید نقطۀ عطفی در شکلگیری
مبانی حفاظت از محیطزیست در نظام حقوقی ایران محسوب میشود (رمضانی قوام آبادی:1392 ،
 .)94با وجود این مقررۀ اساسی و نیز وجود قوانینی هرچند پراکنده در نظام حقوقی ایران،
محیطزیست کشور بهویژه در دو دهۀ اخیر با چالشهای زیست محیطی فراوانی مواجه گردیده
مواردی همچون کمآبی و خشکسالی ،ریزگردها ،آلودگی هوای کالنشهرها ،باال بودن مصرف انرژی،
خشک شدن تاالبها ،فرسایش و فرونشست زمین ،از بین رفتن جنگلها ،بیابانزایی ،فرسایش
خاک ،آلودگی دریاها ،انقراض گونههای جانوری بومی ،شکار غیرقانونی ،از بین رفتن تنوع زیستی،
از عمدهترین مشکالت زیست محیطی ایران است که افزون بر به خطر انداختن جان انسانها ،محیط
زیست کشور را بهسوی شرایط بحرانی سوق داده است.

شدت دامنۀ آلودگی و تخریب محیط زیست در ایران به حدی است که دیگر نمیتوان بر آن
سرپوش نهاد ،به طوری که مقولۀ توسعه با تخریب محیط زیست همزاد شده است .برای مثال ،ایران
جزو  10کشور اول جهان در آلودگی هواست و در مسائلی همچون فرونشت زمین ،نابودی تاالبها
و بیابانزایی رتبۀ اول را به خود اختصاص داده است (کاویانیراد .)34-35 :1389 ،در مدیریت
بحرانهای زیستمحیطی و مقابله با آنها  ،عوامل مختلفی دخیل هستند از جدیت در اعمال قانون
و سازوکارهای حقوقی و قضایی و ضمانتاجراهای مؤثر ،برخورداری از قوانین همسو با زمان تا
نگرش عمومی نسبت به محیط زیست ،دخالت جامعۀ مدنی و مانند آن .از عوامل یادشده مقولۀ
مراجع قضایی و شبهقضایی زیستمحیطی بهعنوان بخشی از سازوکارهای حقوقی و قضایی مدنظر
این مقاله است .در مطالب پیشرو ابتدا وضعیت کنونی نظام حقوقی برای طرح دعاوی
زیستمحیطی و سپس آنچه بایسته است را بررسی خواهیم کرد.
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 .۴-۱طرح دعاوی زیستمحیطی در ساختار کنونی

هرچند قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اشارهای به مراجع قضایی و شبهقضایی
زیست محیطی ندارد اما در برخی از مقررات و قوانین عادی ،امکان طرح دعاوی و جبران خسارات
زیستمحیطی پیشبینی شده است .در حال حاضر برای رسیدگی به پارهای از اختالفات که جنبههای
زیستمحیطی نیز دارند ،مراجع شبهقضایی توسط برخی قوانین و آییننامههای اجرایی تشکیل شده
است .بر اساس مادۀ  3قانون توزیع عادالنۀ آب ،استفاده از منابع آب زیرزمینی (به استثنای موارد
مذکور در مادۀ  )5از طریق حفر هر نوع چاه ،قنات و چشمه میبایست با موافقت وزارت نیرو و
صدور پروانه حفر و بهرهبرداری توسط این وزارتخانه انجام گیرد .با توجه به مادۀ  1آییننامۀ اجرایی
فصل دوم قانون فوق ،مصوب  1363هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بخواهد از آبهای
زیرزمینی ...استفاده کنند باید تقاضای کتبی خود را به سازمان یا شرکتهای آب تابعه وزارت نیرو یا
شعب آنها تسلیم نمایند .در مواد  3و  4آییننامه مقرر شده پس از تکمیل پروندۀ متقاضی ،رسیدگی
به آن جهت صدور پروانه با (کمیسیون رسیدگی به امور پروانهها) خواهد بود .عالوه بر این مورد،
صدور پروانۀ مصرف بهینۀ آب برای مصرفکنندگان کشاورزی (طبق مادۀ  7آییننامۀ اجرائی
بهینهسازی مصرف آب کشاورزی مصوب  )1375و صدور پروانۀ کلیۀ چاههای آب کشاورزی فعال
فاقد پروانه (به استناد مادهواحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب
 )1389از اختیارات کمیسیون است (جعفری ندوشن و شیرزاد .)27-46 :1398 ،البته کمیسیون
صاحبان منابع
قنات جدیداالحداث با
در برخی مسائل مانند حل
اختالف فیمابین صاحبان چاه یا ِ
ِ
ِ

آبی مجاور (تبصرۀ  2مادۀ  5و تبصرۀ  1مادۀ  14و مادۀ  6آییننامۀ اجرایی) صالحیت حل اختالف
ِ
نیز دارد .بنابراین میتوان کمیسیون را مرجع شبهقضایی دانست که عالوه بر صدور مجوزهای الزم

برای حفر و بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی ،از صالحیت حل اختالف نیز برخوردار است.
همچنین ،بر اساس تبصرۀ  5مادهواحدۀ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری
مصوب  1389بهمنظور حل اختالفات ناشی از این قانون و نیز قانون توزیع عادالنۀ آب ،در هر
استانی ،کمیسیونی با عنوان کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی متشکل از یک نفر قاضی
(با حکم رئیس دادگستری) ،یک نفر نمایندۀ سازمان جهاد کشاورزی استان (با حکم رئیس سازمان)
و یک نفر نمایندۀ شرکت آب منطقهای استان (با حکم مدیرعامل شرکت) تشکیل و نسبت به بررسی
شکایات واصله اقدام میکند .البته رأی نهائی توسط قاضی صادر میگردد .طبق این قانون ،کلیۀ
دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در دادگاه عمومی ،برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون ارسال
خواهد شد.

۲۳۰

 /دورۀ هشتاد و پنجم  /شمارۀ یکصد و پانزدهم  /پاییز ۱۴۰۰

از دیگر مراجع شبهقضایی در حوزۀ محیط زیست باید به هیئت تعیین تکلیف اراضی موضوع
مادۀ  56قانون جنگلها و مراتع اشاره نمود .طبق مادهواحدۀ این قانون صاحبان اراضی زراعی ،باغات
و تأسیسات واقع در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و حریم روستاها ...که به اجرای مادۀ  56قانون
حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب  1346و اصالحیههای بعدی آن اعتراض
داشته باشند میتوانند به هیئتی مرکب از مسئول ادارۀ کشاورزی ،مسئول ادارۀ جنگلداری ،عضو
جهاد سازندگی ،عضو هیئت واگذا ری زمین ،یک نفر قاضی دادگستری و بر حسب مورد دو نفر از
اعضای شورای اسالمی روستا یا عشایر محل مربوطه ،مراجعه نمایند .این هیئت در هر شهرستان
زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل  5نفر (از هفت نفر) رسمیت یافته و پس از اعالم نظر
کارشناسی هیئت ،رأی قاضی الزماالجرا خواهد بود.
در مورد طرح دعاوی زیستمحیطی در نظام حقوقی ایران ،مادۀ  10قانون تشکیالت و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری ( )1392امکان اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و
مأموران آن را مقرر نموده است .همچنین تبصرۀ اول همین ماده ،بیان میدارد« :تعیین میزان خسارات
وارده ...پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف ،با دادگاه عمومی است» بنابراین بر اساس مادۀ
ً
 10قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،اشخاص حقیقی میتوانند رأسا علیه
تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی که به تخریب محیطزیست میانجامد و حقوق اشخاص
خصوصی را نیز تضییع میکند در دیوان طرح دعوا نموده و در صورت استحقاق ،حقوق زیاندیدگان
در دادگاههای عمومی قابلمطالبه خواهد بود (همتی .)242-243 :1397 ،بنابراین ،در صورتی که
خسارت به محیط زیست از جانب دستگاههای اجرایی به حقوق اشخاص خصوصی هم لطمه بزند
یا تصمیمات زیستمحیطی دستگاههای مذکور ،موجب ورود خسارت به اشخاص شود ،این
اشخاص میتوانند نزد دیوان طرح دعوی نمایند .همچنین ،طبق تبصرۀ  2مادۀ  2قانون تشکیل
سازمان بازرسی کل کشور گزارشهای بازرسی سازمان بازرسی در ارتباط با آییننامه و تصویبنامه
و بخشنامه و دستورالعملهای صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از
تشخیص تخلف در موارد فوقالذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال
میگردد .رسیدگی به اینگونه موارد بهطور فوقالعاده و خارج از نوبت خواهد بود .همچنین،
بهموجب مواد  11 ،9و 12قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست و بند ج مادۀ  12و بند الف مادۀ
 13قانون شکار و صید و اصالحیۀ آن ،سازمان محیط زیست دارای اختیارات الزم برای جلوگیری از
آلودگی است .از آنجایی که این سازمان ،زیر نظر قوۀ مجریه است ،دعاوی که از سوی آن طرح
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میشود ،دعوای دولت محسوب میگردد و اگر طرف دعوا نیز واحد دولتی باشد ،رسیدگی به پرونده
در صالحیت دادگاههای عمومی است (بهرامی احمدی و علم خانی.)91 :1392 ،
اگرچه قوانین و مقررات مصوب در حوزۀ محیط زیست از جمله قانون شکار و صید ،قانون
حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ،آییننامۀ اخذ ورودیه از پارکها و موزهها ،قانون حفاظت
و بهره برداری از منابع آبزی ،قانون مناطق دریایی ،قانون مجازات صید غیرمجاز در دریا و ...هیچ
اشارهای به حق اقامۀ دعوی توسط اشخاص خصوصی و یا سازمانهایی که متصدی امر حفاظت
محیط زیست هستند ،ننموده ،اما «آییننامه اجرایی هیئت وزیران درخصوص تأسیس و فعالیت
سازمانهای غیردولتی» مورخ  81/11/9و اصالحیه  82 /10/23به سازمانهای غیردولتی حق
میدهد تا متناسب با موضوع فعالیت خود با رعایت این آییننامه و سایر قوانین و مقرارت مربوطه
فعالیت نموده و از جمله نسبت به دادخواهی در مراجع قضایی و شبهقضایی اقدام نمایند.
از دیگر ظرفیتهای نظام حقوقی برای طرح دعاوی زیستمحیطی ،مادۀ  66قانون آیین دادرسی
کیفری ( )1394است .طبق این ماده «سازمانهای مردمنهادی که اساسنامۀ آنها در زمینۀ ...
محیطزیست است ،میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعالم جرم نموده و در تمام
مراحل دادرسی شرکت کنند ».مطرح نمودن سازمانهای مردم نهاد (سمن) در قانون آیین دادرسی
کیفری یکی از جلوههای سیاست جنایی مشارکتی است که نهتنها جنبۀ حمایتی از بزهدیده دارد بلکه
نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی و پیشگیری از بزهدیدگی ثانوی ایفا مینماید (وروایی،
 .)30-32 :1395در اغلب سیستمهای حقوقی ،چنانچه زیانی مستقیم به اشخاص وارد نشود و
فقط محیط زیست موضوع جرم قرار گیرد ،در نظر اول ،تنها فردی که میتواند اقامۀ دعوی کند
دادستان است (رمضانی قوام آبادی و جوادمنش .)987 :1395 ،بنابراین ،پیشبینی این ماده در
قوانین کیفری ما عالوه بر اینکه تضمین تحقق مبانی توسعۀ پایدار و مبین مسئولیت همگانی مندرج
در اصل  50قانون اساسی است ،سبب میگردد در حوزههایی که ورود و تعقیب مدعیالعموم با
مشکالتی مواجه باشد سازمانهای مردم نهاد ـ که امروزه برخی آنان را (دادستان خصوصی یا
شبهدادستان) مینامند ـ در تعامل با دادستان حامی حقوق افراد و جامعه باشند (چکنی:1397 ،
.)346
میتوان گفت ،تا قبل از تصویب مادۀ  66قانون آیین دادرسی کیفری ،فعالیت سازمانهای مردم
نهاد کنشی 1بوده اما پس از تصویب آن واکنشی 2شده است .به عبارتدیگر در حوزۀ سیاست جنایی
proactive1
reactive2
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ً
ایران ،نقش سازمانهای غیردولتی صرفا ،پیشگیرانه بوده حال آنکه امروزه آنها از نقشهای متعددی
در فرایند کیفری برخوردار هستند ازجمله حضور بهعنوان شاکی یا اعالمکنندۀ جرم ،یاور دادگاه و
مشاور قربانی (چکنی )349 :1397 ،البته الزم به ذکر است که سمنها قبل از اصالح نهایی قانون
آیین دادرسی کیفری از حقوق گستردهتری شامل حق اعالم جرم ،معرفی نماینده جهت حضور در
دادسرا ،دادگاه و دریافت احضارنامه ،اظهارنظر ،اقامۀ دلیل و اعتراض به رأی صادره برخوردار بودند.
اما در متن نهایی مداخلۀ آنها به اعالم جرم و مشارکت محدود گشت.
بنابراین ،مادۀ مذکور از کاستیهایی رنج میبرد و همین سبب شده تا مورد اقبال سازمانهای
مردم نهاد قرار نگیرد .ازجمله ایرادات مهم مادۀ  66این است که شرایط الزم برای احراز سمنهایی
ً
که میتوانند نسبت به جرایم زیستمحیطی اعالم جرم نمایند مشخص نشده است .طبعا ،این مسئله
حاکمیت قانون را به چالش کشیده و باب اعمال سلیقۀ احتمالی را باز میگذارد .البته ،قانون احکام
دائمی برنامههای توسعۀ کشور ( )1395به سمنهایی اجازۀ استفاده از حق مذکور در مادۀ  66را
میدهد که از مراجع قانونی ذیربط کسب مجوز نموده و اگر سه بار بهصورت متوالی اعالن جرم
یک سمن بهطور قطعی رد شود تا یکسال نمیتواند از حق خود برای اقامۀ دعوی استفاده نماید.
(چکنی )358 :1397 ،این قانون نهتنها به رفع ابهام کمکی نموده بلکه محدودیت مندرج در آن،
چنانچه اشاره شد حق دسترسی به دادگاه را بهعنوان یک حق بشری مخدوش مینماید .همچنین
منوط کردن اعالم اسامی سمنهای موضوع مادۀ  66از سوی وزرای دادگستری و کشور و تصویب
رئیس قوه قضائیه که همه از مسئوالن دولتی هستند ضمن آنکه با خصیصۀ غیردولتی بودن این نهادها
ً
در مغایرت است ،محدودیتی بر احقاق حق توسط آنها محسوب میشود 1.ضمنا با توجه به اینکه
مادۀ  66جنبۀ حمایتی دارد و به نظر ،با صرف اعالم جرم و شرکت در جلسات حمایت محقق
نمیگردد و بهتر آن بود که از حقوق گستردهتری برخوردار باشند (وروایی.)41 :1395 ،
به ظرفیتهای فوق میتوان معافیتهایی که در نظام حقوقی ایران برای طرح دعاوی
زیستمحیطی توسط برخی نهادها در نظر گرفته شده را اضافه کرد .در همین راستا ،ادارۀ حقوقی قوۀ
قضائیه در نظریۀ مشورتی شمارۀ  7/97/1158مورخ  1397/12/08عنوان داشته است« :با عنایت به
ماده  28قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب  1395/11/10که مقرر میدارد بهمنظور
رفع تصرف از اراضی دولتی ،ملی و وقفی ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،سازمان امور
 .1یادآور میشود که در زمینۀ دعاوی مدنی کماکان سازمانهای غیردولتی نمیتوانند به عنوان خواهان در دعاوی
زیستمحیطی طرح دعوی کنند.
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اراضی و سازمان حفاظت محیطزیست ....حسب مورد پس از تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی
مربوط ،از پرداخت هزینههای دادرسی معاف میباشند ».چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط بهمنظور
رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض نماید ،با رعایت مقررات
این ماده از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف است .اداره کل حقوقی در نظریۀ مشورتی شمارۀ
 7/97/3198مورخ  1398/01/28نیز اعالم نموده است «دعاوی که سازمان محیطزیست در اجرای
قانون حفاظت و احیاء و مدیریت تاالبهای کشور مصوب  1396اقامه مینماید (اعم از دعاوی
کیفری و یا حقوقی نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم) ـ با عنایت به اطالق تبصرۀ  2مادۀ  4این قانون ـ
از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف است ».نظرات اداره حقوقی ،نشاندهندۀ درک حساسیت
موضوعات زیستمحیطی و گامهای مثبت جهت تسهیل طرح دعاوی زیستمحیطی است.
 .۴-۲خألهای نظام حقوقی ایران

اقداماتی که در بند پیشین به آن اشاره شد ،بهطور قطع گامهای مهمی در جهت تحقق عدالت و
ضعف بیان شده در قوانین ،فقدان
دموکراسی زیستمحیطی به حساب میآید .بااینحال نکات
ِ

قانونی منسجم بهعنوان قانون محیط زیست و بهویژه خأل نهاد متمرکزی که در آن افراد متخصص به
دعاوی زیستمحیطی رسیدگی نمایند ،کماکان محسوس است .به بیان دیگر ،در وهله
نخست،اعطای سمت به شهروندان و بهویژه سازمانهای غیردولتی ،در طرح دعاوی زیستمحیطی
از جلوههای تحقق دموکراسی زیستمحیطی و یکی از کارآمدترین شیوههای مشارکت مردمی در
سطوح مختلف تصمیمگیری و اجرای کارآمد حقوق محیطزیست و تحقق محیطزیست سالم است.

ازاینرو ،بسیاری از کشورها ،با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای حقوقی ،اعم از قوانین موضوعه و تفسیر
قضایی مناسب ،راه را برای طرح این دعاوی هموار کردهاند (جم .)81 :1387 ،یکی از جدیدترین
ابتکارات موجود ،اعطای شخصیت حقوقی به عناصر طبیعی محیط زیست و تعیین قیم و نماینده
قانونی جهت اقامه دعاوی از سوی عنصر طبیعی است .برای مثال ،در قانون اساسی اکوادور ()2008
اعالم شده طبیعت به مثابه شخص حقوقی است .مواد  10و  71تا  74قانون اساسی این کشور حقوق
ذاتی اکوسیستم را شناسایی نموده و به افراد اجازه میدهد که در صورت وقوع خسارت ،از طرف
()2015: para.24

 Dinah Shelton,همچنین در سال  2014دولت

اکوسیستم اقامه دعوا کنند.
ُ
نیوزیلند برای پارک ملی تیا ِر ِورا 1که بخشی از جنگلهای طبیعی است قائل به شخصیت حقوقی

شد () Catherine J. Iorns Magallanes, 2015, para.34.و بار دیگر در سال  2017برای رودخانه

1 Te Urewera
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وانگانی 1این موضوع تکرار گردید .در این راستا ،قیمهایی 2برای رودخانه تعیین گردید تا در صورت
ایراد خسارت به رودخانه ،اقدام به طرح دعوا کرده و مطالبه جبران خسارت نمایند.

( Renata

).Colwell, Savannah Carr-Wilson, 2017: 5-6
در سال  2016نیز دادگاه قانون اساسی کلمبیا در مورد رودخانه آتراتو عنوان داشت این رودخانه
و حوزههای آبریز آن از حقوق حمایت ،حفاظت و بازسازی توسط دولت و گروههای قومی برخوردار
هستند ()Colombia Constitutional Court, 2018, p.159.در واقع به اعتقاد دادگاه ،میان منابع
طبیعی با فرهنگ گروههای محلی و مردمان بومی ارتباط متقابلوجود دارد ولذا بومیان منطقه بهلحاظ
حقوقی ،قیم رودخانه محسوب میشوند ABColombia, 2017)( .از موارد مشابه دیگر ،رود گنگ
و جنگل آمازون است .ورود زبالههای صنعتی و فاضالبهای تصفیه نشده موجبات آلودگی رود
گنگ شده و ازاینرو دادگاه عالی ایالت اوتاراکند 3در هندوستان در سال  2017و در راستای مبارزه
با آلودگی این رود ،شخصیت حقوقی مستقل آن را احراز مینماید .طبق نظر دادگاه ،مدیر پروژه
گنگ ،دبیرکل ایالت اوتاراکند و دادستان نمایندگان قانونی گنگ محسوب شده و میتوانند از طرف
آن ،به استیفای حقوقش ازجمله طرح دعوا در دادگاه بپردازند ( Trivedi and Jagati, 2017).در
رابطه با جنگل آمازون نیز در سال  2018یک سازمان مردم نهاد دعوایی را علیه دولت کلمبیا طرح
نمود .در این پرونده ،نماینده خواهان در لوایح خود به حق جنگل آمازون تأکید نمود .دادگاه با تأکید
بر اهمیت جنگلها در حفظ اکوسیستم از رئیس جمهور و وزرای محیطزیست و کشاورزی
میخواهد تا به طراحی یک برنامه اقدام که مستلزم همکاری با گروههای بومی است مبادرت نمایند.
دادن
() Stephen Schmidt, 2018بنابراین ،اعطای شخصیت حقوقی به عناصر طبیعی در کنار ِ
سمت به شهروندان و بهویژه نهادهای متشکل از آنها که سازمانهای غیردولتی نامیده میشوند
توانسته موجبات حفاظت از محیط زیست را بهطور کلی و عناصر طبیعی ارزشمند را بهطور خاص
فراهم سازد .مشارکت این سازمانها زمانی بیشتر آشکار میشود که به وجود جرایم بدون بزهدیده
عینی جهت تعقیب دعوای عمومی در حقوق کیفری کشور توجه نماییم .لذا صرف پیشبینی حضور
سازمانهای غیردولتی در فرایند کیفری در نظام حقوقی ایران که به آن اشاره شد ،کافی نبوده و ضروری
است برای این نهادها همانند بسیاری از کشورها حق حضور بهعنوان شاکی قائل گردید .ضمن آنکه
برای نهادینه شدن مشارکت سازمانهای غیردولتی باید مقررات مشخصی در باب اداره ،شرایط و
1 Whanganui River
2 Guardians

Uttarakhand High Court3
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نحوه حضور آنها در فرایند کیفری تنظیم شود .در کنار این با توجه به وجود مواهب طبیعی بینظیر
و کمنظیر در کشورمان مثل کوه دماوند ،جنگلهای هیرکانی ،کویر لوت ،زاینده رود و ....ایده اعطای
شخصیت حقوقی به این عناصر در کنار ایجاد حق دسترسی به محاکم برای سازمانهای غیردولتی
میتواند گامی مؤثر در حفاظت از این مواهب طبیعی باشد.
در وهله بعدی ،طرح دعاوی زیستمحیطی زمانی بهصورت کامل تحقق مییابد که مراجعی با
ماهیت قضایی یا شبه قضایی جهت رسیدگی به مسائل زیستمحیطی پیشبینی شود .وجود مراجع
قضایی خاص محیط زیست با صالحیت مدنی و کیفری ،بهمنظور تحقق دموکراسی زیستمحیطی
و پاسخ مؤثر به جرایم زیستمحیطی ضروری مینماید ،زیرا تعیین قربانی ،تحلیل مفهوم خسارت
به محیط زیستو ...وظایف پیچیده و بههمپیوستهای هستند که بهتر است به دادگاههای اختصاصی
یا تخصصی با دادرسان متخصص واگذار شوند( .همتی )241 :1397 ،بهعالوه ،اختالفات زیست
محیطی نیاز به اقدام متناسب وسریع دارد ،که با سرعت پایین حاکم بر دادگاههای عمومی سازگار
نیست ،زیرا تشریفات اداری ،مانعی برای حفاظت مؤثر از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار هستند
()Pring, Pring, 2016: 2

چنانچه بیان شد ،قوانینی که در راستای تحقق حق دسترسی به دادگاه برای موضوعات
زیستمحیطی در نظام حقوقی ایران وضع گردیده ،عالوه بر پراکندگی و تنوع زیاد ،نواقصی دارد که
احقاق حق را مشکل میسازد.
مراجع رسیدگی کننده به این قسم دعاوی در صورتی که خوانده ،نهاد دولتی یا شهرداریها یا
سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای وابسته به آنها و خواهان اشخاص خصوصی باشند ،دیوان عدالت
اداری و در صورتی که خواهان و خوانده ،اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشند دادگاههای
دادگستری مرجع صالح رسیدگی خواهند بود و مرجع صالح رسیدگی به جرایم زیستمحیطی نیز
دادگاههای کیفری است .این در حالی است که تشکیل دادگاههای اختصاصی و تخصصی در نظام
حقوقی ایران موضوع جدیدی نبوده و امری مسبوق به سابقه موفق است .برای نمونه دادگاه اطفال و
نوجوانان بهعنوان یکی از شعب دادگاه عمومی ،دادگاهی تخصصی و دادگاه خانواده بهعنوان یک
دادگاه اختصاصی در حال فعالیت هستند 1.و قانونگذار با توجه به صالحیتهای خاص آنها ،شرایط
 1البته در نظام حقوقی ایران دادگاه اختصاصی متفاوت از دادگاه تخصصی است .دادگاه اختصاصی دادگاهی
است که فقط صالحیت رسیدگی به جرایم خاصی را داشته و نمیتواند به جرایم دیگری خارج از چارچوب تعیین
شده در قانون رسیدگی نماید مانند دادگاه نظامی .اما دادگاه تخصصی در حقیقت یکی از شعب دادگاه عمومی



 /دورۀ هشتاد و پنجم  /شمارۀ یکصد و پانزدهم  /پاییز ۱۴۰۰

۲۳۶

خاصی را مقرر داشته است .در حوزه محیط زیست نیز میتوان از این الگوهای مطلوب که امتحان
خود را به خوبی پس دادهاند استفاده نمود و با تأسیس دادگاه زیستمحیطی ضمن تحقق یکی از
ارکان دموکراسی زیستمحیطی مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار را هموار و با تخریب و
آلودگیهای زیست محیطی مقابله جدی نموده و با استفاده از فناوریهای نوین و نهادینه ساختن
مدیریت سبز در راستای کاهش هزینههای سازمانی ،افزایش سرعت و کیفیت در رسیدگی گامهای
مثبتی بردارند( .باقری)48 :1399 ،
از طرفدیگر با توجه حساسیت مسائل زیستمحیطی در ایران و توجه به اینکه نهادهای قضایی
از حق صدور رأی و امکانات الزم برای اجرای آن (توسط اجرای احکام) بهرهمند هستند به نظر
میرسد ایجاد مراجع قضایی بهویژه الگوهای یک تا چهار گفته شده برای کشور ما مناسبتر از
ً
مدلهای شبهقضایی است .به نظر ،اوال دادگاه مذکور میبایست از صالحیت گسترده چه در حوزه
کیفری و چه حقوقی برخوردار باشد .به این صورت که نهتنها بتواند در راستای جبران خسارت حکم
صادر نماید بلکه با صدور احکام کیفری خاطیان را مجازات نموده و به این صورت جنبه پیشگیری
ً
از بروز آسیبهای بیشتر به محیط زیست را تقویت نماید .ثانیا همان طور که در نمونههای فوق اشاره
شد ترکیب این دادگاه میبایست متشکل از قضات حقوقدان (که البته در حوزه حقوق محیط زیست
آموزشهای الزم به آنها ارائه شده) و متخصصین علمی و فنی در حوزه محیط زیست باشد .در مورد
متخصصین نیز دو فرض قابلتصور است یا بتوانند نظرات خود را بهصورت مشورتی ارائه دهند و یا
بهعنوان کارشناس و عضو دادگاه دارای حق رأی باشند .البته از آنجایی که انشای رأی در تخصص
قضات حقوقدان است ،بهتر است رأی نهایی توسط آنها صادر شود اما در عین حال برای روشن
شدن ابعاد پرونده مورد بررسی ،ارائه نظر مشورتی توسط کارشناسان -با تعیین فرجه زمانی -الزامی
اقبال عمومی و از طرف دیگر بهجهت اقتضائات خسارات
باشد .ثالثا از طرفی بهجهت
جلب ِ
ِ
زیستمحیطی فرایند رسیدگی در این دادگاه باید سریع و هزینه دادرسی تا حد امکان کاهش یابد .با
توجه به نکات مذکور ،از میان مدلهای مطلوب مراجع قضایی به نظر ایجاد دادگاه اختصاصی
زیستمحیطی در نظام حقوقی ایران مناسبترین گزینه باشد.
نتیجه

است که به نوع خاصی از جرایم یا دعاوی رسیدگی میکند مانند دادگاه اطفال و نوجوانان .طبق تبصره ماده 315
قانون آیین دادرسی کیفری ( )1392تخصصی بودن این شعب ،مانع از ارجاع سایر پروندهها به آن نمیشود.
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امروزه با توجه به چندپارگی نظام حقوق بینالملل ،تالقی نظامهای مختلف حقوقی امری
اجتناب ناپذیراست .حقوق بشر و حقوق محیط زیست ازجمله نظامهای حقوقی هستند که با
یکدیگر ارتباط متقابلدارند و دموکراسی زیستمحیطی ازجمله نتایج همکنشی نظامهای حقوقی
مذکور میباشد .در واقع ،دموکراسی زیستمحیطی ازجمله حقوق آیینی زیستمحیطی و شامل حق
دسترسی به اطالعات زیستمحیطی ،مشارکت در تصمیمگیریهای زیستمحیطی و دسترسی به
نظام قضایی میشود .این حق به شهروندان اعطاء میگردد تا در برابر پروژههای صنعتی یا آثار
سیاستها و تصمیمگیریهای زیستمحیطی بر جامعه بتوانند اقدامات مناسبی را اتخاذ نمایند.حق
دسترسی به دادگاه اگرچه بهعنوان حق بشری در اسناد این حوزه و رویه قضایی مرتبط با آن منعکس
شده است اما با تصویب کنوانسیون هایی در سطوح منطقهای و در رأس آنها کنوانسیون آرهوس،
ابعاد تخصصی به خود گرفته است و رویه قضایی بهویژه رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ،از این
حق تفسیر حداکثری نموده و وجود هرگونه مانع در نظامهای داخلی را نقض شاخصه دسترسی به
دادگاه دموکراسی زیست محیطی اعالم داشته است .از سوی دیگر برخی دولتها با توجه به نظام
حقوقی خود ،اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبهقضایی برای رسیدگی به مسائل و پروندههای زیست
محیطی نمودهاند .این مراجع از دادگاههای اختصاصی زیستمحیطی بهعنوان عالیترین نمونه تا
ایجاد مراجع شبهقضایی در بدنه دستگاههای اجرایی متولی محیط زیست متغیر است .نکته مشترک
در همه این مراجع ،استفاده از افراد متخصص و آموزشدیده در حوزه محیطزیست است .همچنین
با توجه به سرعت رسیدگی و هزینه کمتر ،مورد اقبال شهروندان و سازمانهای غیردولتی قرار گرفته
اند .در نظام حقوقی ایران اگرچه قوانین معدودی در راستای طرح دعاوی در موضوعات
زیستمحیطی وضع گردیده اما کافی نیست ضمن آنکه مراجع صالحیتدار دادگاه عمومی هستند
نه اختصاصی .با توجه به حساسیت مسائل زیستمحیطی در کشور ایران ازجمله آلودگی هوا،
بیابانزایی ،آلودگی دریاها ،خشک شدن تاالبها و ...دولت ایران را ناگزیر مینماید تا توجه ویژهای
به مسائل زیستمحیطی ،پیشگیری از بروز آسیبهای بیشتر و جبران خسارات ناشی از آن بنماید.با
توجه به تجربه مثبت سایر کشورها و پیشینه دادگاه اختصاصی در موضوعاتی همچون خانواده ،در
حقوق ایران ازجمله اقدامات تاثیرگذار ایجاد دادگاه اختصاصی زیستمحیطی است.
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نشوز زوج و آثار آن در نظام حقوقی ایران


خدیجه مظفری ،زینب حسینی
چکیده

عدم ایفای برخی وظایف زوج مانند انفاق یا برقراری روابط جنسی (نشوز زوج) ،سبب تزلزل رابطۀ
زناشویی شده و موجبات اضرار زوجه را فراهم میآورد .با وجود اشارات قرآن ،روایات و فقه امامیه،
این امر در قوانین موضوعه و رویۀ قضایی ایران چندان شناخته شده نیست .در صورتی که زوج
بهموجب عقد نکاح تعهدی در برابر زوجه داشته باشد و با وجود توانایی بر انجام آن از این کار
خودداری ورزد ،میتوان او را ناشز دانست .ترک انفاق ،خودداری از برقراری رابطۀ جنسی،
سوءمقاربت ،بداخالقی و ...مصادیقی از نشوز زوج هستند .در قوانین فعلی برخالف تعهدات مالی
که تخلف از آنها ضمانتاجراهای مؤثر و حتی مجازات را در پی دارد ،در خصوص تعهدات
غیرمالی مانند ترک رابطۀ جنسی با وجود توانایی زوج ،ضمانتاجرای مؤثری پیشبینی نگردیده
است .با تکیه بر مقررات فعلی میتوان نشوز زوج را از موجبات عسر و حرج زوجه تلقی کرد و حتی
پا را فراتر نهاد و زوج ناشز را بهدلیل نقض تعهد کلی حسن معاشرت الزام به انجام تکالیف یا طالق
نمود و از بالتکلیفی زوجه پیشگیری نمود .با شناسایی نهاد نشوز زوج در قانون و تعیین مصادیق و
ضمانتاجرای آن میتوان این نهاد را در حقوق موضوعه نیز به رسمیت شناخت.
واژگان کلیدی :نشوز زوج ،عسر و حرج ،حسن معاشرت ،رابطۀ زناشویی
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مقدمه

خانواده در بستری واقعی و اجتماعی شکل میگیرد و جهانی مستقل از اعتبارات حقوقی دارد.
قالبهای حقوقی ،برساختهای رسمیاند که بر واقعیتهای اجتماعی بار میشوند (وحیدی
فردوسی و نعیمی .)280 :1399 ،ازاینرو تحوالت جامعه در تغییر رویکردهای حقوقی مؤثرند.
نهاد خانواده نیز متأثر از تحوالت مختلف در طول زمان بوده است .در عین حال بخش عمدهای از
احکام شرع مقدس و متون فقهی به خانواده اختصاص یافته و برای هر یک از اعضای تشکیلدهندۀ
این نهاد ،حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است .لیکن نگاه جامعۀ امروز به این حقوق و تکالیف
تحول یافته است .در پرتو این تحوالت ،مفهوم نشوز زوج نیز قابلیت طرح و اندیشهورزی مییابد.
هر گاه برخی از اعضای خانواده از انجام وظایف خود امتناع کند ،موجب بروز مشکالت و
تضییع حقوق طرف مقابل را فراهم میآورد .اصطالح کلی نشوز برای هر یک از زوجین که از ایفای
وظایف همسری خویش امتناع نماید به کار میرود؛ لیکن در حقوق ایران بیشتر درخصوص زوجهای
که به وظایف خود عمل ننماید از این عبارت استفاده میشود .از سوی دیگر گویا قضات و
قانونگذاران نیز بیشتر به نشوز زوجه و کمتر به نشوز زوج توجه کردهاند .در نتیجه با وجود زمینۀ
فقهی بحث نشوز زوج ،توجه به این موضوع در قانون و رویۀ عملی دادگاهها ضروری است .در این
پژوهش ،مفهوم نشوز زوج مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه به شرایط اثبات و مصادیق آن
پرداخته شده و در نهایت تحقق عسر و حرج زوجه بر اثر نشوز زوج و ضمانتاجراهای دیگر
قابلپیشبینی برای آن مورد مطالعه واقع شده است.
 .۱مفهوم نشوز زوج

واژۀ نشوز در لغت به معنای برتری ،برآمدگی و ارتفاع است( .فراهیدی232 :1383 ،؛ محقق
حلی )282 :1408 ،فقهای عظام ،نشوز زوجه را به «خروج از طاعت» یا امتناع وی از عمل به
وظایف همسری معنا کردهاند ولی دربارۀ مفهوم «نشوز زوج» میان آنان اتفاقنظر وجود ندارد .بعضی
از فقها نشوز زوج را مانند نشوز زوجه به «خروج از طاعت» معنا کردهاند (محقق حلی:1346 ،
.)282
نشوز حالت ناشز بودن زوج یا ناشزه بودن زوجه را گویند (جعفری لنگرودی.)714 :1363 ،
ناشز شوهری است که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه حاصل شده ایفا نکند .این حقوق
عبارت است از دادن نفقه و کسوه و حسن سلوک (جعفری لنگرودی .)706 :1363 ،بسیاری از فقها
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بدون اینکه تفاوتی میان نشوز زوجین قائل شوند ،1نوشتهاند« :نشوز خروج از طاعت است» (محقق
حلی 2)282 :1346 ،و نیز نوشتهاند« :نشوز یعنی بیرون رفتن یکی از زن و شوهر از اطاعت آن دیگر
در آنچه واجب است بر او» (محقق حلی .)664 :1346 ،برخی نیز با وجود پذیرش خروج هر یک
از زوجین از وظیفهاش عدم اطاعت را برای مرد ندانستهاند و بیان کردهاند که مرد نسبت به زن حقوقی
بر گردن دارد که آن غیر از طاعت مرد است و مرد باید آنها را ادا کند( 3شوشتری.)134 :1406 ،
اگر مقصود از «اطاعت» ،اطاعت و فرمانبری شوهر از همسر باشد ،این اشکال وارد است ولی برای
ً
دفع اشکال میتوان گفت مقصود از آن ،عمل به وظایف شرعی در روابط همسر است و طبیعتا نشوز
به معنای خروج از اطاعت پروردگار در عمل به احکامی است که در روابط زوجین تشریع کرده
است (هدایتنیا.)76 :1392 ،
البته باید توجه داشت که این فقها مفهوم نشوز زوج را بهطور کلی نفی نمیکنند زیرا قرآن کریم
ً
صراحتا کلمۀ نشوز را برای زوج استعمال نموده است .به نظر میرسد مقصود آنان این است که نقض
حقوق زوجه توسط زوج نشوز نیست ،بلکه نشوز زوج ،کراهت وی از زوجه و اعراض از اوست
(هدایتنیا .)77 :1392 ،البته باید توجه داشت که کراهت زوج از زوجه موجب بیاعتنایی به وی و
در نهایت نقض حقوق او خواهد شد پس نتیجۀ نشوز و کراهت و اعراض در واقع چندان تفاوتی
نخواهد داشت.
برخی از فقها نیز اینگونه بیان کردهاند که اگر نشوز از جانب مرد باشد به این قسم که بر زن تعدی
کند و او را از پارهای از حقوق واجبهاش منع کند مانند نفقه ،حق بر همخوابی ،کجخلقی با زن و
اذیت او ،زن میتواند حقوقش را مطالبه نماید و در صورت امتناع مرد ،به حاکم مراجعه نماید (محقق
حلی.)669 :1346 ،
با این وجود ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه بهطور کلی مفهوم نشوز زوج را نپذیرفته است و با این
استدالل که صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم نظیر سقوط حق نفقه (در صورت نشوز
زوجه) ندارد و مقایسۀ این دو قیاس معالفارق است و نیز از این جهت که دعوای الزام به طالق از
سوی زوجه بدون حکم مربوط به تمکین زوج نیز قابلطرح است ،دعوای الزام به تمکین عام و خاص
از سوی زوجه را غیرقابلپذیرش دانسته است .نظریۀ مشورتی شمارۀ  7/98/1707مورخ 99/2/6

 1و قد یکون من الزوج کما یکون من الزوجه
 2و هو خروج عن طاعته
 3از میان فقهای معاصر ،آیه هللا موسوی اردبیلی در پاسخ استفتائی در این زمینه چنین گفتهاند...« :مرد
متجاوز ناشز نیست ،چنانکه زن ناشزه میشود»
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ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه) نظریۀ مذکور از حیث تفاوت قائل شدن میان وضعیت زوج و زوجه و
نیز تفاوت آثار دعوای الزام به تمکین بهدرستی استدالل نموده است اما نکتهای که مورد توجه قرار
نگرفته است اثر حکم الزام زوج به انجام تکالیف ناشی از نکاح است .نمیتوان چنین حکمی را بر
فرض صدور فاقد هرگونه اثری دانست زیرا این حکم میتواند مانند حکم تمکین زوجه قابلیت
اجرایی داشته باشد و نیز میتواند در دعوای الزام زوج به طالق بهعنوان مستند مورد توجه دادگاه قرار
گیرد .از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح میشود که چگونه میتوان متصور بود که قانونگذار تکلیفی
را بهعهدۀ کسی گذارد و نتوان الزام به انجام آن را از دادگاه درخواست نمود؟
بهعنوان نتیجه میتوان نشوز زوج را عدم انجام تکالیف مقرر در شرع و قانون از سوی زوج نسبت
به زوجه تعریف نمود صرفنظر از اینکه مفهوم طاعت یا عدم طاعت مورد توجه قرار گیرد .در ادامه
به بررسی دالیل فقهی که مؤید وجود مفهوم نشوز زوج هستند پرداخته میشود.
 .۲ادلۀ فقهی شناسایی نشوز زوج

از آنجا که شناسایی مفهوم نشوز زوج محل اختالف فقها و حقوقدانان است در ابتدا به بررسی
ادلهای که داللت بر امکان ناشز دانستن زوج دارند ،پرداخته میشود .دالیلی از قرآن ،روایات و عقل
در این قسمت مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند.
 .۲-۱دلیل نخست :قرآن

آیۀ  128سورۀ مبارکۀ نساء بیان می دارد« :و إن امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فال جناح
علیهما ان یصلحا بینهما صلحا( »...اگر زنی از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهرش بیم داشته باشد،
مانعی ندارد با هم صلح کنند) .این آیه ترس از نشوز و اعراض را معتبر دانسته نه محقق شدن آن را،
زیرا موضوع صلح از همان هنگامی محقق میشود که عالئم و آثاری که ترس در پی دارد ،به ظهور
رسد .سیاق این آیه داللت دارد که مراد از صلح این است که زن از پاره یا همۀ حقوق زناشویی چشم
بپوشد تا انس و الفت و موافقت مرد را جلب کند و نگذارد که کار به جدایی بکشد .بدین ترتیب
صلح کند که صلح بهتر است (طباطبائی.)159 :1348 ،
در شأ ن نزول این آیه نقل شده است که «رافع بن خدیج» دو همسر داشت؛ یکی مسن و دیگری
جوان .بر اثر اختالفاتی ،همسر مسن خود را طالق داد و هنوز مدت عده تمام نشده بود که به او
گفت :اگر مایل باشی ،با تو آشتی میکنم؛ ولی اگر همسر دیگرم را بر تو مقدم داشتم باید صبر کنی
و از بخشی از حق خود صرفنظر کنی ،اگر هم میخواهی صبر کنم تا عده تمام شود و از هم جدا
شویم .زن پیشنهاد یکم را پذیرفت و با هم آشتی کردند .این آیۀ شریفه نازل شد و حکم این کار را
بیان داشت .شأن نزول این آیه در بسیاری از کتب فقهی موجود است (مکارم شیرازی.)149 :1388 ،
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با توجه به اشارۀ آیۀ مذکور به دو مفهوم نشوز و اعراض؛ برخی در تفاوت نشوز و اعراض بیان
کردهاند که نشوز آرام ناگرفتن و ترفع و استعالست و از جهت مرد میباشد و آنچه از جهت زن است
خلع میباشد و اعراض را عدول و برگردیدن دانستهاند (ابوالفتوح رازی )132 :1365 ،و نیز گفته
شده است نشوز آن است که مرد خود را از زن برتر بداند بهدلیل کینه یا کراهتی که نسبت به زن دارد
به خاطر تمیزی یا پیری و سن یا نظایر آن و اعراض به معنای برگرداندن صورت یا رویگردانی از
برخی منافعی است که زن از شوهر میبرد و در صورت ترس از تحقق این دو (علم به وقوع آنها)
حرجی نیست بر آن دو که صلح نمایند مبنی بر اینکه زن از روزش صرفنظر نماید یا از برخی حقوق
واجبش که بهعهدۀ مرد است مانند نفقه و لباس و( ...طوسی .)346 :1413 ،در نتیجه باید گفت در
اصطالح شرعی ،نشوز زوج به خروج وی از ادای حقوق واجب زوجه و اعراضش ،به ابراز کراهت و
انزجار از زوجه اطالق میشود (شاکری.)160 :1393 ،
در تفسیر این آیه گفته شده است :از این آیه و شأن نزول آن و روایاتی که در ذیل آن نقل شده،
فهمیده میشود که اگر مردی سر ناسازگاری در مسائل زناشویی را داشته باشد ،زن میتواند از برخی
از حقوق خود صرفنظر کند و جلوی طالق و جدایی را بگیرد .این صلح و آشتی ،به خاطر مصالح
خانوادگی ،بهتر از جدایی است .البته زن میتواند به حاکم شرع نیز مراجعه کرده ،از همسرش
شکایت کند و حاکم شرع به وضعیت آنها رسیدگی نماید .همچنین در تفسیر ادامۀ آیه بیان میدارد
اگر قرار است زندگی زن و شوهر منجر به طالق و جدایی شود ،بهتر است که آشتی کنند و از بعضی
حقوق خود ـ به خاطر پایداری ازدواج ـ صرفنظر نمایند و بخل خود را زیر پا نهند (مکارم شیرازی،
 .)99 :1388فقهای بسیاری اینگونه به تفسیر آیه پرداختهاند( .ابوالفتوح رازی132 :1365 ،؛
طوسی346 :1413 ،؛ طباطبائی.)159 :1348 ،
بر اساس نظرات پیشگفته میتوان در صورت نشوز و اعراض زوج دو فرض را تصور نمود:
الف) صلح :در خود آیه نیز اشاره گردیده که مانعی ندارد با هم صلح کنند و صلح بهتر است.
منظور از صلح ،گذشتن زن از پاره یا همۀ حقوق خود است بهمنظور جلب انس و الفت تا مرد او را
طالق ندهد ،همان طور که در شأن نزول آیه نیز به آن اشاره گردید .در ادامه خداوند میفرماید« :و
احضرت االنفس شح» اگرچه مردم (طبق غریزه حب ذات ،در اینگونه موارد) بخل میورزند.
«شح» با نفس سرشته شده و انسان بهوسیلۀ آن منافع خودش را حفظ میکند و بخل میورزد .با
اینکه برخی قائل بهتفکیک میان شح و بخل هستند( 1طوسی )347 :1413 ،ولی میتوان از این دو
 1والشح افراط حرص علی شیء ویکون باالمال و بغیره من االعراض و البخل یکون بالمال خاصه
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یک معنی را برداشت نمود .عالمۀ طباطبائی در تفسیر المیزان بیان میدارد :زن از حقوقی که در
زناشویی دارد مانند لباس و خرجی و همخوابگی و اعمال زناشویی بخل میکند و مرد هم اگر میل
جدایی و معاشرت را دوست ندارد و از موافقت و میل به زن بخل میورزد و در چنین حالتی چه
اشکالی دارد که بین خودشان صلح برقرار سازند یعنی یک یا هر دو نفر از پارهای از حقوق خود
اغماض کنند .ابوالفتوح رازی نیز با بیان نظر مفسران دربارۀ اینکه منظور نفس زن است یا مرد بیان
میدارد که نفس هر دو چراکه عامتر است و فایدۀ بیشتری دارد.
ب) طالق :در فرض عدم صلح مرد باید با رضایت او را طالق دهد .چنانچه خداوند در آیۀ 229
سورۀ بقره میفرماید« :امساک بمعروف او تسریح باحسان» بهطور شایسته از او نگهداری کن یا به
نیکویی او را رها کن .معلق نگهداشتن زن مورد مذمت قرار گرفته است .آیۀ  129سورۀ نسا نیز مؤید
همین فرض است 1.الزم به ذکر است که طالق مرتبۀ بعد از عدم امکان صلح است و اگر بتوان صلح
را برقرار نمود نوبت به طالق نخواهد رسید.
لذا گفته شده است «و بالجمله بین زوج و زوجه چهار مرتبه است :مرتبه یک ،اینکه نشوزی در
بین نباشد و مراعات حقوق یکی دیگر را بکنند .دو ،اگر نشوز پیدا شد تصالح کنند ،چنانچه گفته شد
سه ،اگر نشوز باشد و تصالح هم نکردند طالق ،چهار ،نشوز و عدم تصالح و عدم طالق که حرام
است و آن معصیت است» (طیب.)227 :1383 ،
 .۲-۲دلیل دوم :روایات

در روایتی که از امام صادق (ص) دربارۀ آیۀ  128سورۀ نساء پرسیده شد ،امام فرمودند :مقصود
زنی است که شوهرش از وی کراهت دارد و تصمیم دارد وی را طالق دهد .او میگوید مرا نگهدار و
طالق نده! من در مقابل از حقوق خود میگذرم و از مال خود هدیهای تقدیم میکنم و از ارتباط
جنسی هم میگذرم .یا در موارد دیگر آمده حق شب و روز را بر مرد بخشیده تا او را طالق ندهد و
حتی چیزهایی به مرد بخشیده است (حر عاملی .)1403:90 ،همچنین روایات متعدد دیگری در
این باب در تفسیر این آیه آمده است (حویزی558 :1415 ،؛ قمی مشهدی.)556 :1368 ،
با وجود سفارشها و تأکیدهای شرع مقدس مبنی بر تمکین زن ،باید توجه داشت به همان اندازه
هم شارع مقدس سوءاستفاده از این حق را که موجبات آزار و اذیت زن فراهم میکند ،نهی نموده و
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برخی روایات وارده از معصومین (ع) مبنی بر منع سوءاستفاده از این حق ،گواه این مطلب میباشد
(کلینی رازی.)597 :1388 ،
 .۳-۲دلیل سوم :عقل

عقل نیز یکی از ادلهای است که در مقام شناسایی مفهوم نشوز زوج میتواند به کار گرفته شود.
روشن است که هرگاه برای طرفین یک رابطۀ حقوقی ،تکالیفی در نظر گرفته شود ،تخطی و سرباز
ً
زدن از انجام آن تکالیف نیز باید مورد توجه قرار گیرد .منطقی نخواهد بود که نشوز زوج صرفا بهدلیل
آنکه مرد تحت فرمان زن نیست مورد بیتوجهی و غفلت قرار گیرد .در واقع در رابطۀ بین زوجین
هرگاه تکلیفی باشد که از آن سرپیچی شود میتوان از عنوان نشوز بهره برد خواه این تکلیف بهعهدۀ
مرد باشد یا زن.
با این تفاوت که سبب نشوز زن عدم تمکین اوست ولی نشوز زوج سببهای مختلفی دارد .با
توجه به دورههای مختلف فقهی معانی متعددی برای نشوز زوج در نظر گرفته شده بود که ابتدا به
کراهت زوج از زوجه گفته میشد سپس عدم نفقه و ترک فراش با زن مطرح گردید و در نهایت در
کالم برخی به سوءمعاشرت با زوجه نیز گفته شد (احمدیه .)107 :1395 ،در تعریف نهایی از نشوز
زوج میتوان گفت نشوز ،ترک وظایفی است که زوج با وجود توانایی انجام از آنها سرباز میزند که
شامل هر دو دسته تکالیف مالی و غیرمالی میشود .پس از شناسایی مفهوم نشوز زوج ،شرایط تحقق
نشوز الزم است مورد مطالعه قرار گیرد.
 .۳شرایط تحقق نشوز زوج

با توجه به این امر که برای تحقق نشوز در رابطه با زوجه وجود عنصر تکلیف یا وظیفه ناشی از
عقد نکاح الزم است ،در اینجا نیز برای اثبات تحقق نشوز در رابطه با زوج «ترک وظیفه» همراه با
«توانایی بر انجام» آن الزم است .چراکه اگر عدم انجام وظیفه ناشی از ناتوانی باشد دیگر نشوز
محقق نخواهد شد.
 .۳-۱شرط اول :وجود تکلیف

به عقیدۀ برخی از نویسندگان در قانون مدنی یک دسته حقوق برای زوج مقرر گردیده که زوجه
مکلف به رعایت آنهاست؛ مانند حق ریاست زوج در خانواده که زوجه موظف به اطاعت و تبعیت
از زوج است .دستۀ دیگر حقوقی است که برای زوجه قرار داده شده و زوج موظف به انجام آنهاست؛
مانند حق نفقه .این دسته از تکالیف با نکاح به میان آمده و با انحالل نکاح از بین میرود .امتناع از
این «وظایف خاص» نشوز به شمار میآید .دستهای دیگر در روابط کلی افراد و همۀ مسلمانان
قابلتصور است .این «وظایف عام» شامل لزوم امانتداری ،حسن معاشرت و ...میباشد .این
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وظایف زاییدۀ عقد نکاح نبوده و با انحالل آن نیز از بین نمیرود و امتناع از آن نشوز محسوب
نمیشود (هدایت نیا .)88 :1392 ،لیکن غالب حقوقدانان به سه دسته تکلیف زوجین اشاره
کردهاند )1 :وظایف زوجه در مقابل زوج مانند تبعیت زوجه از ریاست زوج در خانواده )2 ،وظایف
زوج در مقابل زوجه مثل پرداخت نفقه و مضاجعت با زوجه و  )3تکالیف مشترک زوجین در مقابل
یکدیگر مانند حسن معاشرت و تشیید و تقویت مبانی خانواده (محقق داماد .)1390:283 ،عدم
ایفای هر یک از این وظایف میتواند نشوز تلقی گردد .به نظر میرسد این دستهبندی با سیاق مواد
قانون درخصوص تکالیف زوجین همخوانی بیشتری داشته باشد.
همچنین باید توجه داشت که همۀ وظایف فوقالذکر ناشی از عقد نکاح هستند ،لذا توافقهای
طرفین ضمن عقد نکاح در این دستهبندی قرار نمیگیرند و در صورت عدم ایفای این دسته از
تعهدات ،نشوز واقع نمیشود؛ مانند زمانی که زوج حق ادامۀ تحصیل را به زوجه میدهد و پس از
عقد با ادامۀ تحصیل زوجه مخالفت میکند که در این صورت اگرچه پیمانشکنی آشکار است اما
بهدلیل قراردادی بودن نشوز محسوب نمیشود.
با توجه به تعدد تعهدات ناشی از عقد نکاح الزم است معیاری جهت تفکیک تعهداتی که نقض
آنها نشوز تلقی میشود از سایر تعهدات یافت شود .این موضوع بهویژه از این جهت اهمیت دارد
که میان تکالیف مقرر در قانون و تکالیف شرعی بیان شده برای زوجین بهرغم شباهت بسیار،
تفاوتهایی وجود دارد .بهعنوان مثال در قانون مدنی معاضدت و تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند
از تکالیف زوجین محسوب میشود درحالیکه بهلحاظ شرعی چنین وظیفهای برای زوجه پیشبینی
نشده است .در نتیجه این پرسش مطرح میشود که تخطی از این وظیفه نشوز است یا خیر؟ با توجه
به تصریح قانون بر موضوع نشوز زوجه و شکلگیری رویۀ قضایی در این زمینه مشکالت کمتری
برای تشخیص نشوز وجود دارد ،اما درخصوص نشوز زوج بهدلیل فقدان نص قانونی و در نتیجه
ً
فقدان آرای متعدد ،دشواری و ابهامات بیشتر است .لذا میتوان بدوا تعهدات شرعی زوج را بهعنوان
معیار در نظر داشت و تخطی از ایفای این تعهدات را نشوز دانست.
برای روشنتر شدن قلمرو نشوز زوج الزم است بهصورت مختصر به این تکالیف اشاره شود.
بهصورت کلی میتوان این تکالیف را به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم نمود.
 .۳-۱-۱تکالیف مالی زوج

نفقه :زن و شوهر باید در ادارۀ خانواده یکدیگر را یاری کنند ولی چون اداره این گروه را مرد
عهدهدار است ،قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده میداند :تکلیف زوج به دادن نفقه از
توابع ریاست او بر خانواده است .در نکاح دائم این وظیفۀ مرد ناشی از حکم قانون است و ریشۀ
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قراردادی ندارد (مادۀ  1106قانون مدنی) و به همین دلیل نیز دو طرف نمیتوانند ضمن عقد نکاح یا
پس از آن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند (کاتوزیان.)170 :1392 ،
در فاصلۀ میان عقد و آغاز زندگی مشترک نیز امکان تحقق نشوز وجود دارد؛ زیرا پس از عقد
نکاح ،حقوق و تکالیف زوجیت برقرار میگردد که ازجملۀ آن تکلیف زوج به انفاق است (هدایتنیا،
.)79 :1392
مهریه :مهر مالی است که به مناسبت نکاح ،مرد ملزم به دادن آن به زن میشود الزام مربوط به
تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشۀ قراردادی ندارد و به همین دلیل سکوت دو طرف در
عقد و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد ،تکلیف مرد را در این زمینه از بین نمیبرد
(کاتوزیان.)114 :1384 ،
 .۳-۱-۲تکالیف غیرمالی زوج

حق مضاجعه و حق قسم :قسم در لغت به معنای نصیب و بهره است (ازهری ،بیتا .)319 :حق
قسم که د ر حقوق تعریفی از آن ارائه نشده و بیشتر مورد توجه فقیهان قرار گرفته است ،در اصطالح
فقیهان و در باب نکاح ،تکلیف شوهر به قسمت کردن شبها نزد همسران (دایمی) خویش است.
(نجفی .)146 :1362 ،به نظر میرسد هدف از ایجاد این حق ،ایجاد عدالت بین همسران مرد و
نزدیکی و الفت بیشتر بین آنان باشد.
مضاجعه در لغت به معنی همبستر شدن است و به عقیدۀ بسیاری از فقها مضاجعه بر زوجین
ً
واجب است .بهدلیل نزدیکی مفهوم مضاجعه و قسم معموال این دو بهجای یکدیگر به کار میرود
درحالیکه به نظر میرسد حق قسم بیشتر در صورت تعدد زوجات مورد توجه قرار میگیرد ولی
ً
مضاجعه در حالت وحدت زوجه نیز واجب است .بهبیاندیگر تحقق حق قسم الزاما منوط به
مضاجعه است (ثمنی.)111 :1397 ،
حق مواقعه :در لغت به معنی آمیزش کردن با زن است که شامل رابطۀ خاص جنسی میشود و
دستور شرع این است که مرد نباید بیش از چهار ماه نزدیکی با همسرش را ترک کند .بهموجب
روایات ،اگر شوهر بدون هیچ عذر موجهی ،نزدیکی را ترک کند ،گناه نموده و حق زوجه را ضایع
کرده است و مصداق نشوز میباشد (حبیبیتبار .)55 :1394 ،ذکر این چهار ماه از باب الزام مرد
است و چه بسا زن پیش از این چهار ماه نیاز جنسی داشته باشد و با ترک رابطه موجب خوف ارتکاب
معصیت زوجه باشد یا موجب ضرر و عسر و حرج وی گردد که برقراری رابطه بر مرد واجب میشود
(شریعتی .)62 :1396 ،الزم به ذکر است که در قوانین موضوعه ،درخصوص این دو حق نصی دیده
نمیشود.
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حسن معاشرت :آیۀ  19سوره نسا که میفرماید :و عاشروهن بالمعروف؛ با همسرانتان با اخالق
نیکو معاشرت نمایید .همچنین با توجه به اهداف واالی ازدواج که ایجاد سکون و آرامش و مهربانی
و مودت است زوجین مکلفاند با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند.
مادۀ  1103قانون مدنی نیز بیان میدارد :زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
برای تأمین دوام خانواده سکونت مشترک زن و مرد کافی نیست .همسری زن و مرد باید همراه با
خوشخویی و مسالمت و مهربانی باشد .لوازم حسن معاشرت را بهدقت نمیتوان تعیین کرد زیرا
وابسته به عرف و عادات هر قوم است ولی بهطورکلی تمام اموری که از منظر اجتماعی توهین
محسوب میشود (مانند توهین ،تحقیر ،ایراد ضرب) یا امور منافی با عشق به کانون خانواده (مانند
بیاعتنایی به همسر و نیازهای او) از مصادیق سوءمعاشرت است (کاتوزیان .)202 :1392 ،پس
همان طور که اموری مانند توهین و ایراد ضرب مغایر با اهداف مقدس خانواده است ،بیاعتنایی به
نیازهای زوجه علیالخصوص ترک رابطۀ جنسی با او با وجود توانایی بر انجام آن مصداق بارز
سوءمعاشرت زوج است .حقوقدانان نیز وظیفۀ برقراری رابطه را فقط مخصوص زوجه ندانستهاند و
این امر از جانب زوج نیز دال بر سوءمعاشرت وی است (صفایی.)141 :1393 ،
معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند :بهموجب مادۀ  1104قانون مدنی زوجین باید
در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد خود به یکدیگر معاضدت نمایند .معاضدت مفهومی عرفی
است و به این معنی است که زن و مرد در ادارۀ خانواده با یکدیگر همکاری نمایند .حقوق از زن و
شوهر توقع فداکاری ندارد ولی برای مثال اگر یکی از زوجین مبتال به جنون یا بیماری مسری شد
الزم نیست طرف دیگر خود را به خطر اندازد و از او پرستاری کند ولی الاقل مانند دو شریک انتظار
یاری و همدلی و اموری که عرف توقع دارد مانند دعوت پزشک یا بردن به بیمارستان از آنها انتظار
ً
میرود (کاتوزیان .)203 :1392 ،به نظر برخی از نویسندگان مادۀ فوق صرفا دستور اخالقی نیست
بلکه دارای ضمانتاجرای قانونی است و در صورت تخلف هریک ،نشوز محسوب میگردد ،اما
برخی دیگر مخالف این نظر هستند (محقق داماد.)286 :1390 ،
 .۳-۲شرط دوم :توانایی بر انجام

برای تحقق نشوز عالوه بر اینکه باید تکلیفی وجود داشته باشد ،قدرت بر انجام تکلیف مذکور
نیز شرط است؛ بنابراین در صورتی که زوج از نظر مالی قادر و متمکن باشد و با وجود این ،از تأمین
نفقۀ همسرش امتناع کند ،ناشز است و آثار نشوز بر رفتار وی مترتب میشود؛ ولی اگر عاجز باشد،
نشوز به وی قابل انتساب نخواهد بود.
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عالوه بر این درخصوص تکالیف غیرمالی زمانی میتوان گفت مرد ناشز است که توانایی انجام
این تکالیف را داشته باشد وگرنه نشوز محقق نخواهد شد .ناتوانی یا اختالل جنسی وجود اشکال در
عملکرد جنسی یا ناتوانی در مقاربت موفق با همسر است .اختالل جنسی اگر بهکلی امکان رابطۀ
جنسی را سلب کند یا آن را با ضرر و حرج مواجه نماید ،مانع تحقق نشوز میگردد .ناتوانی جنسی
گذرا و موقتی که از بیماری یا مصرف برخی داروها یا افسردگی و مانند آن ناشی میشود ،در این
تعریف قرار نمیگیرد (هدایتنیا .)89-90 :1392 ،در عین حال باید توجه داشت که چنین اختاللی
در هر صورت میتواند از موجبات تحقق عسر و حرج و درخواست طالق از سوی زوجه قرار گیرد.
 .۴مصادیق نشوز زوج

پس ار تبیین تکالیف زوج و شرایط تحقق نشوز اینک میتوان مصادیق نشوز زوج را بهصورت
خاص مورد بررسی قرار داد.
 .۴-۱عدم پرداخت نفقه

ترک انفاق یا خودداری از انجام وظایف دیگری که مرد مکلف به ادای آن است میتواند از
موجبات نشوز محسوب گردد .در این حالت زوجه میتواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست الزام
به پرداخت نفقه را مطرح نماید .دادگاه بر اساس شئونات زوجه میزان نفقه را معین و حکم به پرداخت
آن از سوی زوج را صادر خواهد کرد .عالوه بر این مادۀ  53قانون حمایت خانواده مصوب سال
 1391برای خودداری از انفاق مجازات حبس تعزیری درجۀ شش در نظر گرفته است لذا میتوان
گفت قانونگذار بهتفصیل و با جدیت درخصوص تکلیف انفاق به زوجه از سوی زوج اقدام به
قانونگذار ی نموده است اگرچه از عنوان نشوز برای تخلف از این تکلیف استفاده ننموده است1.

 .۴-۲عدم پرداخت مهریه

باید توجه داشت دربارۀ مهریه دو فرض قابلبررسی است؛ اگر مهر عین معین باشد پس از عقد،
زوجه مالک آن خواهد شد و بحث امتناع از پرداخت آن منتفی است .درصورتیکه مهریه مال کلی
و بر ذمۀ زوج باشد ،باید عندالمطالبه آن را تسلیم نماید .پرداخت مهریه مانند نفقه امری مستمر
نیست و شاید به همین دلیل در مبحث «حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر» در قانون مدنی
آورده نشده است .از سوی دیگر برای تضمین دریافت مهریه از سوی زن برای وی حق حبس قرار
داده شده و او میتواند ابتدا مطالبۀ مهر کند و سپس تمکین نماید .لذا به نظر میرسد عدم پرداخت
مهریه نمیتواند یکی از مصادیق نشوز زوج محسوب شود؛ هرچند قانونگذار ضمانتاجراهای

 .1مواد  1111و  1129قانون مدنی
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مؤثری برای پرداخت مهریه در نظر گرفته است .ضمن آنکه یکی دیگر از تفاوتهای مبنایی میان
مهریه و نفقه ،وابستگی گذران زندگی زوجه به نفقه است درحالیکه مهریه چنین ویژگیای ندارد و
بیشتر از آن با عنوان یک هدیه یاد میشود لذا عدم پرداخت مهریه ،نمیتواند اساس و ادامۀ زندگی
زوجین را با خطر مواجه نماید.
 .۴-۳عدم حسن معاشرت

مادۀ  1103قانون مدنی نیز بیان میدارد :زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند .آیۀ
 19سورۀ نساء نیز مؤید این تکلیف است .با توجه به منابع فقهی و مفاد مادۀ فوق میتوان گفت کلیۀ
ً
رفتارهایی که با اصل حسن معاشرت مغایر است میتواند از مصادیق نشوز زوج محسوب شود .مثال
چنانچه زوج برخالف آیۀ شریفه «و عاشروهن بالمعروف» حسن معاشرت نداشته باشد ،زوجه
میتواند بر مبنای عسر و حرج از دادگاه تقاضای طالق نماید از مصادیق بارز عدم انجام تکلیف
حسن معاشرت میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 .۴-۳-۱عدم انجام وظایف خاص زناشویی

این وظایف خاص شامل حق قسم (همخوابی حداقل هر چهار شب یکبار) و حق مواقعه
(همبستری هر حداقل هر چهار ماه یکبار) است .از آیۀ شریفۀ «ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف»1

نیز استفاده میشود که در تنگنا قرار دادن زن با استفاده از ابزار جنسی که با توجه به حیا و عفاف زنان
آنان را در حالت سختی و حرج قرار میدهد از مصادیق بارز زیر پا گذاشتن حقوق زن و پایمال کردن
حسن معاشرت در محدودۀ خانواده است« .ترک نزدیکی با زوجه در بیشتر از چهار ماه جایز نیست
مگر اینکه با اذن او باشد ،حتی بنا بر اقوی اگر منقطعه باشد .این حکم اختصاص به نداشتن عذر
ً
دارد و اما با وجود عذر مادامیکه موجود است ،مطلقا جایز میباشد ،مانند اینکه ترس ضرر بر او یا
بر زوجه باشد» (خمینی .)259 :1392 ،مستند حکم مذکور روایتی است که ترک رابطۀ جنسی بیش
از چهار ماه را جایز نمیداند 2.لیکن درخصوص این مدت گفته شده است به نظر میرسد آن چهار
ماهی که در روایت ذکر شده است ،مفهوم ندارد؛ چون موضوع آن در مورد شخص مصیبتزدهای
است که قصد اضرار به زن هم نداشته ،ولی چون این مشکل را داشت ،حضرت میفرمایند این
شخص حداکثر تأخیری که میتواند در مباشرت بیندازد ،چهار ماه است ،ولی از این استفاده نمیشود
 1برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آنهاست حقوق شایسته ای قرار داده شده
 2صفوانبن یحیى از حضرت رضا علیهالسالم در مورد مردى سؤال کرد که داراى همسر جوانى است
و همبسترى او را یک ماه یا یک سال ترک مىکند و به او نزدیک نمىشود .البته نه براى اینکه او را آزار
رساند ،بلکه به دلیل آنکه مصیبتى دیده اند .آیا در این عمل گناهکار است؟ فرمود :اگر چهار ماه او را ترک
کرده باشد نه .پس از آن اگر ترک کند ،گناهکار خواهد بود ،مگر اینکه با اذن و رضایت زوجهاش باشد
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که همۀ افراد میتوانند تا چهار ماه ضرر به زن بزنند و تأخیر بیندازند ،بدون هیچ دلیل موجهی به زن
نیازمند ضرر وارد کنند (در روایت کلمۀ اضرار آمده است)؛ چون شارع مصالح و مفاسد را بر روی
هم مالحظه نموده است .از طرفی حیثیت مرد و مشکالت او و در فرض سؤال وارد شدن مصیبت به
او و از طرف دیگر ،نیاز زن مالحظه شده ،لذا گفته است حداکثر تا چهار ماه میتوان تأخیر بیندازد،
ولی از این استفاده نمیشود که شخص دیگری که تأخیرش بدون دلیلی موجب اضرار است (میتواند
تا چهار ماه به تأخیر بیندازد) و از ادلۀ ضرر هم استفاده میشود که جایز نیست (شبیری:1419 ،
.)1483
در نتیجه میتوان گفت با توجه به پیشرفت علم پزشکی و تمدن بشری و همچنین عرف خاص
ً
هر جامعه مالکهای دیگری در این امر باید مورد عنایت باشد .چراکه زن صرفا ابزاری نیست که
بتوان در صورت احساس نیاز جنسی به او مراجعه کرد ولی نیاز جنسی او را هر چهار ماه یکبار تلقی
کرد .پس این مورد نیز باید با توجه به اوضاع و احوال و شرایط و همچنین مراجعه به عرف مورد
بازنگری قرار گیرد .شوهر نیز مکلف است در حدود متعارف با زن رابطۀ جنسی داشته باشد و در غیر
این صورت برخالف وظیفۀ حسن معاشرت رفتار کرده است (صفایی .)141 :1393 ،در واقع تحدید
زمانی حق زوجه به هر چهار ماه یکبار (حق مواقعه) و حق همخوابی در هر چهار شب یکبار (حق
قسم) که در دیدگاه سنتی آمده ،از احکامی نیست که نتوان در آن تردید کرد .بهویژه استواری قاعدۀ
لزوم معاشرت به معروف و گستردگی دامنۀ اجرای آن ،چنین امکانی را بهخوبی فراهم میکند
ً
(نوبهار .)77 :1394 ،عالوه بر این درخصوص زوجهای که اصطالحا گرممزاج بوده و نیاز جنسی
بیشتری دارد میتوان استدالل نمود که ترک رابطۀ جنسی بر اساس قواعدی نظیر قاعدۀ الضرر و قاعدۀ
عسر و حرج ممنوع بوده و مرد ملزم به تأمین نیاز همسر یا طالق دادن او میشود (امیری:1389 ،
 .)83در غیر این صورت عالوه بر زیانهای ناشی از ترک رابطۀ جنسی ،خطراتی نظیر بروز انحرافات
جنسی نیز محتمل است که پیشگیری از وقوع آنها همواره مدنظر شارع بوده است.
بنابراین میتوان با تعدیل نگاه سنتی ،تکلیف زوج درخصوص برقراری رابطۀ زناشویی را بر اساس
عرف بهصورت نوعی و نیاز زوجه بهصورت شخصی مشخص نمود .تخلف از این تکلیف نشوز
محسوب شده و باید ضمانتاجرا در پی داشته باشد.
 .۴-۳-۲سوءمقاربت

شوهر مکلف است در حدود متعارف رابطۀ جنسی با زن داشته باشد و در غیر این صورت
برخالف وظیفۀ حسن معاشرت رفتار کرده است (کاتوزیان .)141 :1384 ،تمتع جنسی و نزدیکی با
همسر از طریق نامتعارف از مصادیق بارز سوءمعاشرت محسوب میگردد .چراکه بحث تمتع جنسی
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از اموری نیست که فقط لذت و آرامش یکی از طرفین در آن اهمیت داشته باشد .پس عالوه بر
برقراری رابطۀ جنسی در مدت متعارف و با توجه به وضعیت مزاجی زن ،برقراری رابطۀ باکیفیت
متعارف و بدون آزار طرف مقابل مدنظر قرار دارد .بهعنوان مثال شخصی از امام صادق (ع) راجع به
تمتع جنسی از زن سؤال نمود و حضرت اذیت و آزار مرد در اعمال این حق نسبت به زن را نهی
نمودند (کلینی597 :1388 ،؛ حر عاملی .)101 :1403 ،در نتیجه هرچند از نظر حقوقی شوهر در
کامجویی از همسر خویش محق است ،هرگز در این مسیر حق توسل به خشونت را ندارد .خشونت
و ایراد ضرب و تهدید از مصادیق بارز سوءمعاشرت زوج در برقراری رابطۀ جنسی با همسر است
(نویهار.)66 :1397 ،
یکی از مصادیق سوءمقاربت ،نزدیکی از پشت (دبر) است که مشهور فقهای امامیه همچون علم
الهدی ،طوسی ،حلبی و حلی با استناد به کتاب ،سنت و اجماع حکم آن را کراهت میدانند و نه
حرمت .در مقابل برخی از فقها همچون قمیین ،ابن حمزه ،ابی الفتوح ،راوندی و ابی المکارم قائل
به حرمت هستند( 1شکری و مومن .)122 :1390 ،در برخی از آراء دیوان عالی کشور نیز الزام زوج
به طالق بهدلیل انجام همین مصداق از سوءمقاربت دیده میشود2.

هرچند ارائۀ معیاری مشخص برای حدود متعارف روابط زناشویی از یکسو بهدلیل مشخصۀ
خصوصی و پنهانی بودن این روابط و از سوی دیگر بهدلیل شخصی بودن تمایالت جنسی دشوار
است ،میتوان از معیارهای تشخیصی پزشکی و روانشناختی در این زمینه سود برد .ضمن آنکه
نارضایتی از روابط جنسی خود نشانهای آشکار بر وجود نقصی در برقراری این روابط مابین زوجین
سالم و متعارف است.
 1فقهای معاصر نیز در این خصوص نظرات مختلفی دارند:
ّ
آیات عظام امام خمینی ،خامنه ای ،صافی ،مکارم و نوری :کراهت شدید دارد( .آیت الله نوری ،توضیح المسائل،
ّ
ّ
م  452؛ امام خمینی و آیت الله صافی ،توضیح المسائل مراجع ،م  450؛ آیت الله مکارم ،تعلیقات علی العروة،
ّ
احکام الحیض ،السابع و آیت الله خامنه ای ،استفتاء ،س .)425آیات عظام سیستانی و فاضل :اگر زن راضی باشد،
ّ
کراهت شدید دارد و اگر راضی نباشد ،بنابر احتیاط واجب جایز نیست (.آیت الله فاضل ،تعلیقات علی العروة ،احکام
ّ
الحیض ،السابع ؛ آیت الله سیستانی ،توضیح المسائل مراجع ،م  .)450آیات عظام بهجت ،تبریزی و وحید:بنابر
ّ
ّ
احتیاط واجب ،جایز نیست( .آیت الله وحید ،منهاج الصالحین ،ج  ،2م  228؛ آیت الله بهجت ،وسیلة النجاه ،ج
ّ
 ،1م  268؛ آیت الله تبریزی ،منهاج الصالحین ،ج  ،1م .)228

 2رای شعبه  8دیوان عالی کشور به شماره ،9209970906801336 :
1392/09/27
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 .۴-۴عدم معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند

پیش از این گفته شد که مطابق مادۀ  1104قانون مدنی زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و
تربیت اوالد خود ،به یکدیگر معاضدت کنند به عقیدۀ برخی از حقوقدانان امتناع زن از یاریکردن
شوهر از موارد نشوز است و بیمباالتی شوهر نیز در این زمینه ممکن است بهعنوان سوءمعاشرت و
ایجاد عسر و حرج ،مستند درخواست طالق از طرف زن بشود (کاتوزیان .)203 :1390 ،گروهی
دیگر تکلیف معاضدت را مانع مطالبۀ مزد برای انجام وظایف دانسته و بر هر دو جنبۀ حقوقی و
اخالقی این تکلیف تأکید دارند (صفایی .)133 :1393 ،از سوی دیگر این عقیده مطرح شده است
که مصادیق نشوز بهطور کامل در فقه مشخص گردیده و فقط اعمالی از قبیل عدم حسن رفتار و
ارتکاب اعمال ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در اموری که در محدودۀ حق شوهر است ،نشوز به
شمار می آید؛ لذا چنانچه زن از تربیت فرزند خویش امتناع ورزد ناشزه نیست و در نتیجه ماده جنبۀ
اخالقی را بیان کرده است (محقق داماد.)286 :1390 ،
همان طور که مشاهده میشود مباحث مطرح شده در این زمینه بیشتر ناظر بر امتناع زوجه از
انجام تکلیف معاضدت است و اشارهای به امتناع زوج نشده است .حالآنکه با توجه به اهتمام بیشتر
زنان به امور داخل خانه این احتمال بیشتر وجود دارد که مردان در انجام تکالیفی نظیر تربیت فرزند
کوتاهی نمایند .اگرچه در هر صورت استداللهای مطرح شده در مورد هر یک از زوجین قابل
استفاده است .به عقیدۀ نگارندگان تفکیک تکالیف شرعی از قانونی میتواند در تشخیص و احراز
نشوز مؤثر باشد؛ در واقع منشأ عقیدۀ کسانی که عدم اهتمام به انجام تکلیف معاضدت را از سوی
زوجه ،نشوز نمیدانند در آن است که زوجه تکلیف شرعی نسبت به این امور ندارد .بر مبنای این
استدالل و با توجه به تکلیف شرعی زوج در برخی از مصادیق معاضدت نظیر تربیت فرزند میتوان
چنین مصادیقی را نشوز تلقی کرد .با وجود این ،تصریح مادۀ  1104قانون مدنی و تحمیل این تکلیف
بر زوجین راه را بر هر نوع استنتاج دیگر میبندد و خودداری هر یک از زن و مرد از انجام این تکلیف
را میتوان از مصادیق نشوز دانست .بهویژه که خودداری از معاضدت امکان زندگی مشترک به معنای
واقعی را از طرفین سلب مینماید.
 .۵ضمانتاجرای نشوز زوج

پس از بررسی و شناخت مصادیقی که نشوز محسوب میشوند این سؤال مطرح میشود که اثر
شناسایی این نهاد در نظام حقوقی و قضایی ایران چه خواهد بود؟ بهعبارتدیگر الزام زوج به انجام
تکالیف مورد اشاره چگونه ممکن خواهد شد.
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اگر مطابق با آیۀ شریفه در صورت نشوز زوج صلح و سازشی صورت نگرفت ،در این صورت
زوجه می تواند همسرش را پند و اندرز دهد و اگر باز زوج امتناع نمود حق دارد به حاکم رجوع کند
(نجفی.)207 :1362 ،
پند و اندرز بهعنوان یکی از راهکارهای عالی اسالمی همواره جهت بازگرداندن انسانها و
مجموعۀ جامعه به مسیر حق و عدالت مورد توجه بوده است و تحت عنوان کلی امر به معروف و نهی
از منکر شرایط و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است .در عین حال اگر این مرحله به نتیجه نرسید
چارهای جز برگزیدن راهکارهای دیگر نخواهد بود.
با توجه به ساختارهای موجود در نظام حقوق خانواده الزام زوج به انجام تکالیف بهعنوان اقدام
اولیه و در صورت عدم انجام تکلیف الزام وی به طالق را مورد بررسی قرار میدهیم.
الزم به ذکر است که قانونگذار درخصوص تکالیفی نظیر پرداخت نفقه که تخلف از آن از
مصادیق نشوز محسوب میشود ،ضمانتاجراهای شدیدی را پیشبینی نموده است لیکن در
خصوص مصادیق دیگر نشوز نظیر ترک رابطۀ جنسی ،سوءمقاربت و ...ضمانتاجرای خاصی دیده
نمیشود .لذا در این بحث تمرکز بر روی مصادیقی است که توسط قانونگذار مورد توجه قرار نگرفته
است و الزم است با توجه به قواعد عمومی مربوط به تخلف از تعهدات از یکسو و قواعد خاص
جاری در حقوق خانواده از سوی دیگر تعیین تکلیف شوند.
بر این اساس در ادامۀ بحث ،دو دسته ضمانتاجرای مدنی و کیفری بهتفکیک مورد بررسی قرار
میگیرد.
 .۵-۱ضمانتاجرای مدنی

در صورتیکه نشوز زوج محرز شود میتوان ضمانتاجراهای حقوقی نظیر الزام به انجام تکلیف
و نیز الزام به طالق زوجه را در مواجهه با آن پیشبینی نمود .الزم به ذکر است که این دو ضمانتاجرا
رابطۀ طولی با یکدیگر دارند و ابتدا میبایست الزام به انجام تکالیف از دادگاه مطالبه شود و در
صورت خودداری از انجام ،درخواست الزام به طالق مطرح گردد.
 .۵-۱-۱الزام به انجام تکالیف

بر اساس آیۀ  128سوره نساء ،اولین اقدام در برابر نشوز زوج ،تالش برای صلح و سازش است
که نمونۀ بارز این سازش ،چشمپوشی زوجه از برخی حقوق جهت حفظ کیان خانواده است؛ ایجاد
صلح و سازش مناسبترین راهکاری است که برای بیشتر مشکالت زوجین توصیه میشود ،زیرا
آرامش را به آنها بازمیگرداند و از ورود به فرایند طوالنی و آزاردهندۀ دادرسی پیشگیری میکند.
توصیۀ قرآن کریم به صلح در صورت نشوز زوج نیز بیانگر اهمیت بسیار زیاد این نهاد در حل مسائل
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خانواده است .هر یک از زوجین از بخشی از حقوق خود چشمپوشی میکنند تا بتوانند به زندگی
مشترک ولو با محدودیتهایی بیشتر ادامه دهند .درعینحال از آسیبهای ناشی از طالق که بر خود
زوجین ،فرزندان و اطرافیان آنها وارد میشود پیشگیری میکنند .لذا صلح بهعنوان نمونۀ اعالی
برخورد اسالمی و انسانی با اجتناب زوج از انجام تکالیف قانونی توصیه میشود.
اما درصورتیکه سازشی واقع نشد و زوج نیز اقدام به طی مراحل قانونی طالق ننمود درواقع
زوجه در موقعیت متزلزل و بالتکلیفی قرار میگیرد .از یکسو زوج نسبت به او بیاعتناست و از
سوی دیگر همسر قانونی وی محسوب میشود ،در این حالت مراجعه به حاکم (مرجع صالح
قضایی) و مطالبۀ حقوق نقض شده بر مبنای الحاکم ولی الممتنع اولین اقدام خواهد بود.
در این مرحله نیز قاضی ابتدا تالش میکند با وعظ و نصیحت زوج را متوجه انجام تکالیف
شرعی و قانونی خود بنماید .در صورت عدم تأثیر موعظه ،قاضی میتواند مانند تخلف از هر تعهد
قانونی یا قراردادی ،ابتدا خوانده را ملزم به انجام تعهد نماید .بهعنوان مثال در زمینۀ الزام به برقراری
روابط زناشویی گفته شده است« :بر شوهر واجب است ولو در هر چهار ماه یکبار با زنش نزدیکی
کند ،اگر از این کار امتناع ورزد زوجه حق دارد به حاکم شرع مراجعه کند تا او شوهر را بر ادای حق
زوجه اجبار نماید1».

بدیهی است که در بسیاری از روابط میان زوجین ،الزام از سوی دادگاه بهدلیل خصوصی بودن
روابط زن و شوهر در عمل ممکن نیست ،لیکن بهعنوان مرحلۀ ابتدایی و اثبات نقض حقوق از سوی
طرف مقابل اهمیت پیدا میکند.
 .۵-۱-۲الزام زوج به طالق

درصورتیکه الزام زوج به انجام تکالیف قانونی مقدور نباشد ،نوبت به ضمانتاجرای دیگر یعنی
الزام زوج به طالق زوجه میرسد .ازآنجاکه درخواست طالق از سوی زوجه در چارچوبهای
مشخص قانونی اماکن پذیر است ،در ادامه به بررسی مبانی قابلاتکا برای این درخواست پرداخته
میشود .دو مبنای استناد به عسر و حرج زوجه و استناد به سوءمعاشرت زوج میتوانند بهعنوان مبنای
الزام زوج ناشز به طالق زوجه مورد توجه قرار گیرند.
مبنای نخست:استناد به عسر و حرج زوجه
 1فتوای مذکور ،پاسخ استفتای زیر از محضر آیت هللا خامنه ای است که توسط نگارنده صورت پذیرفته
است:
به نظر حضرتعالی مردی که با ترک رابطه جنسی موجبات اضرار زوجه را فراهم میآورد و ناشز
محسوب میشود از مصادیق عسر و حرج میباشد؟
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قاعده عسر و حرج یا قاعده الحرج از قواعد ثانویه فقهی است .قاعده اولیه درباره طالق آن است
که اختیار آن در دست شوهر است .لیکن هرگاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و
شوهر زن را طالق ندهد بهعنوان یک قاعده ثانوی زن میتواند از حاکم تقاضای طالق نماید
(صفایی .)235 :1393 ،مطابق ماده  1130قانون مدنی درصورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و
حرج زوجه باشد ،وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طالق کند .چنانچه عسر و حرج
مذکور در محکمه ثابت شود ،دادگاه میتواند زوج را اجبار به طالق نماید و درصورتیکه اجبار میسر
نباشد ،زوجه به اذن حاکم شرع طالق داده میشود .مطابق تبصره همین ماده عسر و حرج موضوع
این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته
و تحمل آن مشکل باشد .با اینکه عسر و حرج ناشی از عدم ارتباط جنسی با زوجه در تبصره ذکر
نشده ولی مطابق قسمت انتهایی تبصره ،موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر
مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طالق نماید (الحاقی  .)81/14/29گفتنی
است که بند اول ماده  1130پیش از اصالحات کنونی 1بیان میداشت که در مواردی که شوهر سایر
حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفای آن ممکن نباشد زن حق مراجعه به حاکم برای
طالق را دارد .بهزعم نویسندگان حقوقی سایر حقوق واجبه همان حقوق مربوط به رابطه جنسی بوده
است.
بنابر فتاوای فقهای معاصر نیز طالق زوجه از سوی حاکم پس از الزام و تعزیر ،در صورت نشوز
زوج صورت میپذیرد( 2.م .آ .قوه قضائیه )46 :1388 ،اگرچه در این فتوا به حق جنسی زن توجه
 1در تاریخ  1399/8/5مجلس شورای اسالمی ماده واحدهای تحت عنوان قانون فهرست قوانین و احکام
نامعتبر در حوزه سالمت را به تصویب رساند که ماده  1130مصوب سال  1314نیز در ردیف هفتادم این
فهرست به چشم میخورد .لذا این تردید به میان میآید که آیا ماده  1130قانون مدنی که در سال  81مورد
اصالح قرار گرفته است به قوت خود باقی است یا بر مبنای این قانون نسخ میشود؟ در پاسخ به نظر میرسد
که منظور قانونگذار صرفا نسخ ماده مصوب در سال  1314است که البته با اصالح انجام شده در سال 81
پیش از این نسخ شده است .لیکن تأمل در سایر بندهای این فهرست طوالنی نشان میدهد که قانونگذار صرفا
در صدد تجمیع و فهرست نمودن قوانین نسخ شده  ،بوده است و بندهای مکرر دیگری از این فهرست نیز
بهموجب قوانین بعدی قبال نسخ شده بودند .با توجه به اهمیت ماده  ، 1130عدم ورود مجلس شورای اسالمی
به موضوع و بحث نشدن پیرامون آن در صحن مجلس قرینه دیگری است مبنی بر اینکه ماده واحده به ماده
 1130اصالحی سال  81نظر ندارد .در واقع مجلس شورای اسالمی در راستای انجام تنقیح قوانین در گام
نخست اقدام به جمعآوری کلیه مواد و .قوانین منسوخ نموده است تا در نهایت بتواند مجموعههای قانونی تنقیح
شده را به تصویب برساند.
 2آیتهللا مکارم شیرازی در استفتائی که از ایشان در رابطه با این سؤال :درصورتیکه شوهر از انجام
وظایف زوجیت سرباز زند بهگونهای که زوجهاش را معلق قرار دهد بفرمایید آیا ناشز است؟ چه آثاری دارد
؟ و در این صورت زوجه میتواند درخواست طالق نماید؟ بیان میدارند«« :آری در این صورت زوج ناشز
است و زوجه میتواند به حاکم شرع شکایت کند تا او را وادار به انجام وظیفه نماید و در صورت لزوم تعزیر
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گردیده ولی خود نیز بیانگر صبر زن تا مرحله عسر و حرج در زندگی مشترک است .در این صورت
زن باید تا مرز عسر و حرج صبر کند؛ گویی حقوق زوجه هم سایه و هممرز با عسر و حرج است.
ضمن اینکه اثبات عسر و حرج دشواریهای خاص خود را دارد( .نوبهار )81 :1394 ،لذا داخل
نمودن مسائلی نظیر ترک رابطه جنسی ذیل عنوان عسر و حرج با این ایراد روبهرو خواهد بود که زوجه
بهصرف محروم شدن از حقوق خود نمیتواند درخواست طالق بدهد بلکه این محرومیت باید منجر
بهسختی و مضیقه برای او شده باشد .همین امر ضرورت پیشبینی عنوان مستقلی برای نشوز زوج را
بیش از پیش نمایان میکند .درواقع قانونگذار در مواردی نظیر عدم پرداخت نفقه بدون توجه به
ً
ایجاد عسر و حرج در زوجه و صرفا بهدلیل ترک انفاق امکان درخواست طالق را پیشبینی نموده
است لیکن درخصوص حقوق دیگری نظیر حقوق جنسی سکوت اختیار نموده است .درحالیکه
این دسته از حقوق شاید بهمراتب اهمیت بیشتری در سالمت و شادابی روانی زوجه داشته باشد.
در حال حاضر به استناد قسمت اخیر ماده  1130قانون مدنی هر امری که از نظر دادگاه عسر و
حرج زوجه را در پی داشته باشد میتواند مستمسک تقاضای الزام زوج به طالق قرار گیرد لیکن
قاضی نمیتواند از این مرحله پیشتر رفته و صرف نشوز زوج را بدون تحقق عسر و حرج دستاویز
صدور حکم قرار دهد .لذا شناسایی نهاد نشوز زوج در حقوق موضوعه میتواند مبنایی برای رفع این
ایراد ایجاد نماید .تا رفع این نقیصه میتوان استناد به سوءمعاشرت زوج را راهی برای درخواست
طالق از سوی زوجه در صورت نشوز زوج در نظر گرفت؛
مبنای دوم :استناد به سوءمعاشرت زوج
از مجموع امساک به معروف و تسریح به احسان این نتیجه حاصل میشود که احدی مجاز
نیست همسرش را در شرایط غیرانسانی و توام با سوءمعاشرت نگه دارد .کما اینکه نمیتواند او را
معلق و بالتکلیف رها کند( .توجهی )237 :1389 ،درحالیکه قانون راجع به نشوز مردان و نیازهای
جنسی زن سکوت کرده است ،فقه اسالمی ارضای نیازهای جنسی را هم برای مردان و هم زنان در
خانواده واجب میداند .تأمین نیازهای جنسی ،عالوه بر انگیزه شخصی زوجین یکی از اهداف اصلی
شارع مقدس در ترغیب به ازدواج به شمار میرود تا در سایه تأمین این نیاز از فحشا و منکرات
جلوگیری شود .در متون اسالمی به حق زوجین در این زمینه توجه شده است ولی نمایان شدن بیشتر
این حق درخصوص زوج ،موجب غفلت از حقوق جنسی زوجه گردیده است؛ بنابراین طبق این
حق ،شوهر نمیتواند بدون هیچگونه عذری از مبادرت به آمیزش در حدود یاد شده استنکاف کند
کند .درصورتیکه زوج بههیچوجه حاضر نباشد امساک به معروف یا تسریح به احسان کند و زوجه در عسر
و حرج قرار گیرد حاکم شرع میتواند او را طالق دهد».
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حتی اگر از این منظر زوجه در ضرر و حرج قرار نگیرد( .حبیبی تبار )55:1394 ،در نتیجه بیاعتنایی
شوهر به زن نیز به او حق میدهد که بهعنوان سوءمعاشرت یا عدم ایفای وظایف زناشویی از دادگاه
طالق بخواهد و استناد شوهر بهشرط ضمن عقد این آثار قانونی را از بین نمیبرد .درواقع باوجود
منابع معتبر فقهی شناسایی مفهوم نشوز زوج در حقوق موضوعه چندان دشوار نیست و دادگاهها
میتوانند با استناد به این منابع در این زمینه اقدام به صدور رأی نمایند؛ «در خصوص طرح دعوای
نشوز از سوی زوجه ،قضات دادگاههای خانواده میتوانند چنین دعوایی را به استناد قاعده لزوم
معاشرت به معروف (مصرح در ماده  )1103بپذیرند( .نوبهار  )66 :1394استناد به ماده  3قانون
آیین دادرسی مدنی منبعث از اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی 1درخصوص استناد به
منابع معتبر اسالمی نیز میتواند مشکل فقدان نص صریح قانونی را در این زمینه رفع نماید.
بهبیاندیگر تا زمانی که نشوز زوج به معنی پیش گفته در قانون مورد تصریح قرار نگرفته است ،قضات
میتوانند با توجه به تکلیف حسن معاشرت ،اقدام به صدور رأی به لزوم حسن معاشرت میان زوجین
نمایند که ازجمله لوازم آن برقراری رابطه جنسی متعارف و مورد رضایت طرفین است.
 .2-5ضمانتاجرای کیفری نشوز زوج
پیشازاین نیز گفته شد که برخی از مصادیق نشوز نظیر ترک انفاق واجد ضمانتاجراهای متعدد
حقوقی و کیفری 2هستند .درخصوص مصادیق دیگر نشوز ازجمله ترک رابطه جنسی ،با نگاهی به
متون فقهی مشاهده میشود برخی از فقها قائل به تعزیر زوج در صورت تحقق نشوز از سوی وی
میباشند .صاحب جواهر تعزیر نمودن زوج ناشز را توسط حاکم تأیید نموده است( .نجفی:1362 ،
 )207امام خمینی (ره) نیز ضمن امکان وقوع نشوز از سوی زوج حکم به تعزیر وی از سوی حاکم
را داد ه است .شهید ثانی استمرار مرد ناشز بر این حالت را موجب تعزیر از سوی حاکم دانستهاند.
(توجهی)244:1389 ،

 1اصل یکصد و شصت و هفتم  :قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد
و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر ،حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه
اجمال
یا
نقص
یا
سکوت
یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
 2بر اساس ماده  53قانون حمایت خانواده مصوب 1391هرکس با داشتن استطاعت مالی ،نفقه زن خود
را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه
شش محکوم میشود .تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت
در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود .تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجهای که
به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت
سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
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برخی با توجه به حق زوجه برای مطالبه حقوقش در صورت نشوز زوج در گام اول وعظ زوج
توسط زوجه سپس با توجه به مؤثر نبودن رجوع به حاکم و الزام زوج و در صورت عدم تأثیر تعزیر
زوج توسط حاکم بهدلیل ارتکاب معصیت و در نهایت الزام وی به طالق توسط دادگاه را الزم
میدانند( .شاکری )196 :1393 ،همچنین علت جرمانگاری نشوز زوج را با وجود راهحلی چون
طالق ،ایجاد جرم مانع و حفاظت از کانون خانواده و همچنین واکنش جامعه در مقابلسوءاستفاده
از حقوق توسط افراد میدانند( .توجهی )248 :1389 ،این در حالی است که پیشنهاد جرم تلقی
کردن نشوز زوج و تعیین مجازات برای آن اثری جز افزایش جرایم پیشبینی شده در قانون در حوزه
روابط خانوادگی نخواهد داشت.
«واکاوی احکام فقهی ناظر به فقه خانواده نیز حاکی از اهتمام شریعت اسالم به حفظ خانواده و
تحکیم بنیان آن است .ازاینرو در مسئله جرمانگاری رفتارهای سوء زوجین در نظام خانواده باید
ً
اصل را بر عدم جرمانگاری قرار داد چه آنکه جرمانگاری تخلفات خانوادگی ،غالبا منتهی به فروپاشی
خانواده و الاقل سرد شدن روابط زوجین و ایجاد بیاعتمادی و دشمنی و کینهتوزی میشود.بر اساس
این دیدگاه اعتدالی و واقع بینانه درصورتیکه تخلفات زوجین بهگونهای باشد که پایههای خانواده و
بنیاد آن را مورد هدف قرار دهد اصل عدم جرمانگاری را تخصیص میزند و مسئولیت کیفری را برای
متخلف رقم میزند .بررسی آموزههای فقهی نشان میدهد که فقیهان با استناد به نصوص قرآنی و
روایی ،در مسائل جنسی و روابط نامشروع ،به جرمانگاری رفتارهای زوجین روی آوردهاند و در سایر
موارد ،راهکارهایی چون معاشرت به معروف علیرغم ناخوشایندی زوج از زوجه ،گذشت ،مصالحه
و نیکویی در فرض خوف از نشوز زوج ،تسالم ،وعظ و بیاعتنایی توسط زوج در فرض نشوز زوجه،
ً
تشکیل محاکم خانوادگی در فرض شقاق و ناسازگاری طرفینی و نهایتا طالق را بهعنوان ابغض
الحالل برگزیده اند( ».صادقی و دیگران)92 ،1397 ،
درصورتیکه هدف از تنبیه زوج ،بازگرداندن او به مسیر آشتی و تمایل به همسر است ،استفاده از
مجازات میتواند اثر معکوس داشته باشد ،ضمن آنکه بهلحاظ اجتماعی این برخورد میتواند شأن و
منزلت زن را تنزل دهد .لذا پیشبینی ضمانتاجرای کیفری توصیه نمیگردد .بلکه روی آوردن به
ضمانتاجراهای مؤثرتر و مفیدتر نظیر دریافت خسارت در صورت ورود ضرر مادی و معنوی به
زوجه و نیز صدور حکم الزام به طالق بهصرف نشوز زوج و بدون تحقق عسر و حرج ،مناسب به
نظر میرسد .درعینحال ممکن است دریافت خسارت نیز در روابط میان زوجین ضمانتاجرای
مؤثری به شمار نیاید زیرا صرفنظر از استقالل مالی زوجه از یکسو در یک زندگی متعارف ،اموال
زن و شوهر مشترکا به تأمین نیازهای خانواده اختصاص میباید و از سوی دیگر ضمانتاجراهای
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مالی ممکن است بهعنوان اهرم فشار جهت دستیابی به اهداف دیگر نظیر طالق مورد استفاده طرفین
قرار گیرد .در نتیجه در پیشبینی و بهکارگیری این ابزار الزم است نهایت احتیاط به عمل آید .عالوه
بر این وعظ و نصیحت ،الزام به شرکت در کالسهای آموزش خانواده و ارجاع به روانشناس میتواند
در حل مسئله مفید فایده باشد.
درواقع صرف جرمانگاری بدون پیشبینی حمایتهای الزم از بزهدیده نمیتواند اثرات مخرب
یک عمل را کاهش داده یا از بین ببرد .بهعنوانمثال تعزیر زوج اگر منجر به آشتی و سازش یا طالق
نشود اثرات مخربی بر ادامه زندگی خانوادگی خواهد داشت.
نتیجه
با توجه به آنچه بیان گردید روشن است هدف شارع مقدس در وضع حقوق و تکالیف زوجین،
ایجاد آرامش و انسجام و مودت در کانون خانواده است .همآن گونه که نشوز زوجه این آرامش و
مودت را از بین میبرد و قانونگذار برای رفع آن به چارهجویی و پیشبینی ضمانتاجرا برآمده است،
نشوز زوج نیز میتواند سبب گسستگی بنیان خانواده و در تنگنا قرار گرفتن زن شود .با توجه به پذیرش
و شناسایی مفهوم نشوز زوج و تعیین مصادیق آن توسط فقها به استناد آیات قرآن کریم و روایات،
امکان شناسایی این نهاد در حقوق موضوعه نیز وجود دارد؛ بلکه ضرورت آن احساس
میشود.درعینحال ضروری است که تفاوتهای زن و مرد از حیث جسمی و روحی که منشا تفاوت
در احکام و مقررات ناظر به آنهاست مورد توجه قرار گیرد.
تشخیص و تفکیک آن دسته از تعهدات ناشی از عقد ازدواج که تخطی از آنها ،نشوز تلقی
میشود ،عالوه بر بررسی منابع روایی و یافتن حکم شرع در این خصوص ،نیازمند توجه به اهمیت
هر یک از تعهدات و آثار متعدد روانی ،جسمی و اجتماعی ناشی از ترک این تکالیف است.
در حال حاضر قانونگذار تعهدات مالی زوج را بیش از تعهدات غیرمالی واجد اهمیت دانسته
و برای آن ضمانتاجرا پیشبینی نموده است .ریشه این رویکرد هر چه که باشد بهطریقاولی در
تعهدات غیرمالی نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد .مبنای اصلی پیشگیری از قرار گرفتن زوجه در
موقعیت متزلزل و بالتکلیفی است و بر این اساس میتوان توجه به صلح و سازش و حفظ خانواده را
محور اصلی قرار داد و پیرامون این محور انجام مشاورههای روانی ،پزشکی ،عاطفی و ...را پیشبینی
کرد .لیکن در نهایت هرگاه بازگرداندن زوج به مسیر زندگی مشترک متعارف ،ممکن نشد ،حسب
مورد برای زوج ناشز ،الزام به انجام تکالیف ،الزام به طالق ،پرداخت خسارت و نظایر آن در نظر
گرفت .تا هنگام اصالح قوانین در این خصوص ،استناد به تکلیف کلی حسن معاشرت و الزام زوج
به انجام این تعهد میتواند راهی برای قضات دادگاهها برای صدور آرای منصفانه در این زمینه باشد.
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جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادالنه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت
با تأکید بر رویۀ قضایی


عیسی مقدم
چکیده

مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادالنه یا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به
زیان دیگری دارا شود .نخستین مسئلهای که مطرح میشود وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت
با توجه به اختالفنظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است .مسألۀ دیگر این است که با توجه
بهتبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص ،آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن
ناعادالنه تفاوتی بین تجارت و غیر تجارت وجود دارد یا نه؟ بررسی این موارد برای فراهم آمدن امکان
تشخیص درست مصادیق داراشدن ناعادالنه در موضوعات تجاری ضرورت دارد .روش پژوهش
توصیفی -تحلیلی است و برای جمع آوری دادههای تحقیق از روش کتابخانهای استفاده شده است.
مهمترین نتایج حاصله آن است که در مورد وجود آن در حقوق تجارت نباید تردید کرد ،چون مواردی
وجود دارد که تنها منطبق بر همین قاعده است .همچنین ،قاعده در حقوق تجارت جنبۀ تکمیلی و
فرعی دارد و نباید بهگونهای اعمال شود که باعث اخالل در نظام حقوقی شود .از جهت ماهیت
هرچند تفاوتی بین داراشدن ناعادالنه در تجارت با غیر آن دیده نمیشود ،ولی از نظر چگونگی
داراشدن در مواردی تفاوت وجود دارد که برای احراز آن باید مورد توجه قرار گیرد .مبنای قاعده در
تجارت ،عالوه بر جنبۀ جبران زیان از زیاندیده ،حمایت از مصلحت کالن تجارت نیز است که بر
اهمیت آن میافزاید .بهعالوه ،دعوای استفادۀ بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و
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شرایط آن طبق ادلۀ اثبات دعوای مدنی باید احراز شود ،لذا از صالحیت دادگاههای تخصصی تجاری
خارج است .باوجوداین ،بهجهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد ،بهتر
است در مقررات مربوطه ،این امر در صالحیت این دادگاهها گنجانده شود.
واژگان کلیدی :دارا شدن ناعادالنه یا استفادۀ بدون جهت ،رویۀ قضایی ،اسناد تجاری ،شرکت
تجاری ،ورشکستگی
مقدمه

ساماندهی درست جابهجایی اموال بین اشخاص از موضوعات مهم حقوقی است ،چون نظم
اجتماع و امنیت روانی افراد به آن وابسته است .یکی از قواعد شناخته شده در این زمینه قاعدۀ دارا
شدن ناعادالنه یا استفادۀ بدون جهت است .مطابق این قاعده ،شخص مجاز نیست بدون سببی
قانونی به زیان دیگری دارا شود.
در مورد این قاعده نخستین مسئلهای که مطرح میشود وجود یا عدم وجود آن بهعنوان یک قاعدۀ
حقوقی در نظام حقوقی ایران و ازجمله حقوق تجارت است .در این زمینه هرچند نظر مشهور بر
وجود آن است ،ولی عقیدۀ مخالف نیز وجود دارد (خندانی .)116 :1390 ،مسألۀ دوم گسترۀ آن
است .آیا این قاعده باید بهعنوان یک قاعدۀ اصلی به رسمیت شناخته شود یا بهعنوان یک قاعدۀ
تکمیلی و فرعی .بر فرض مثبت بودن پاسخ دو پرسش باال ،مسألۀ دیگری که مطرح میشود،
چگونگی اعمال آن در قلمرو حقوق تجارت است .پیچیدگیهای طبیعی دنیای تجارت که بخش
اصلی آن ناشی از اصل سرعت د ر تجارت است ،بر میزان و حتی در مواردی بر نحوۀ داراشدن
ناعادالنه نیز تأثیر میگذارد که احراز آن را با دشواریهایی روبهرو میکند و دادگاهها نیز در مورد آنگاه
دچار اشتباه میشوند.
علت این امر آن است که مقررات تجاری ما بهطور عمده از کشورهای اروپایی گرفته شده است
و دارای مبانی متفاوتی است .برای مثال ،شرکت تجاری برخالف شرکت مدنی دارای شخصیت
حقوقی است و این امر باعث میشود که مسائل متفاوتی را ایجاد کند .یا اسناد تجاری مانند چک و
سفته و برات و اعتبارات اسنادی تفاوتهای مهمی با عقودی مانند حواله و ضمان دارند .ورشکستگی
نیز به همین صورت .بنابراین الزم است قاعدۀ دارا شدن ناعادالنه در این موضوعات بهطور جداگانه
مورد واکاوی قرار گیرد .در مقررات ما نیز اصطالح استفادۀ بالجهت تنها در مادۀ  319قانون تجارت
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در مبحث برات و سفته و چک آمده است 1که میتواند دلیلی بر جایگاه خاص آن درحقوق تجارت
باشد.
در این پزوهش ،ابتدا موضوعات کلی مربوط به آن شامل مفهوم ،قلمرو و شرایط داراشدن
ناعادالنه ،وجود یا عدم وجود قاعده در فقه و حقوق مدنی و حقوق تجارت ،چگونگی داراشدن
ناعادالنه و جنبۀ تکمیلی و فرعی آن در حقوق تجارت بررسی میشود ،و سپس برای شناخت بهتر
آن ،مصادیقی از آن در موضوعات مختلف تجاری مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1مفهوم داراشدن ناعادالنه یا استفادۀ بدون جهت
داراشدن ناعادالنه یا استفادۀ بدون جهت دارای معنای عام و خاص است « .در معنای عام شامل
ایفای ناروا ،ادارۀ مال غیر و استیفای از مال یا عمل غیر و همچنین استفادۀ بالجهت به معنای خاص
است»( .صفایی ،رحیمی .)49 :1399 ،در معنای خاص عبارت از این است که« شخصی بدون
سبب به زیان دیگری دارا شود و شخصی که داراشدن به زیان اوست دعوای دیگری برای مطالبۀ جبران
ضررش در اختیار نداشته باشد» (صفایی ،رحیمی.)49 :1399 ،
در دارا شدن ناعادالنه ،مبنای مسئولیت شخص انتفاع ناروایی است که از مال یا یا کار دیگری
برده است و تنها به همین اندازه می توان به او رجوع کرد .برخالف مسئولیت مدنی در معنای خاص
که مبنا ورود ضرر به زیاندیده است و هدف جبران زیان از او است ،خواه عامل ورود زیان از آن
نفعی برده باشد یا نبرده باشد (کاتوزیان .)209 :1374 ،بنابراین عنصر اصلی در دعوای استفادۀ
بدون جهت دارا شدن شخص است و احیانا اگر چنین امری تحقق نیافته باشد ،دارا شدن ناعادالنه
نیز منتفی است.
 -2شرایط تحقق دارا شدن ناعادالنه
این شرایط عبارت است از:

 - 1مطابق این ماده « :اگر وجه برات یا فتۀ طلب یا چک را نتوان به واسطۀ حصول مرور زمان اموال
منقوله مطالبه کرد ،دارندۀ برات یا فتۀ طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن
را از کسی که به ضرر او استفادۀ بالجهت کرده است مطالبه نماید».
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الف -دارا شدن :منظور افزوده شدن به دارایی شخص است .دارا شدن عبارت از بردن هرگونه
نفعی است که قابلارزیابی به پول باشد ،خواه این نفع ،مقداری پول و ارزش مالی باشد یا نفع معنوی
و ناشی از کار دیگری (کاتوزیان.)225 :1374 ،
ب -کاسته شدن از مال دیگری :برای تحقق اکل مال به باطل ،صرف افزایش دارایی کافی نیست،
بلکه در مقابلافزایش باید از دارایی دیگری کاسته شود (کاتوزیان .)227 :1374 ،همچنین چون
ً
کلمۀ مال بهطور مطلق آمده است ،بنابراین هر آن چیزی که عرفا مال محسوب شود ،مشمول قاعده
است .مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابلارزیابی به پول باشد (جعفری لنگرودی،
.)595 :1372
ج -وجود ارتباط میان افزایش و کاهش « :دارا شدن شخص باید نتیجۀ مستقیم کاسته شدن
دارایی دیگری باشد ،یعنی بین افزوده شدن دارایی شخص و کاسته شدن دارایی دیگری رابطۀ علت و
معلول موجود باشد و به همان مقدار که شخص مزبور دارا میشود از دارایی طرف دیگر کاسته شود
» (امامی ،354 :1353 ،خندانی ،95 :1390 ،مرتضوی .)114 :1392 ،در واقع ،مدعی باید ثابت
کند که غنای ایجاد شده از فقر او به دست آمده است یا به بیان دیگر ،ارزشی که تحصیل شده به او
تعلق دارد و به ناحق انتقال یافته است (کاتوزیان.)230 :1374 ،
د -فقدان سبب قانونی برای دارا شدن :منظور از غیرعادالنه یا بدون جهت این است که دارا شدن
بدون سبب قانونی باشد (صفایی ،15 :1364 ،شیرازی .)114 :1364 ،چون بهطور متعارف برای
انتقال مال از یک شخص به شخص دیگر باید سبب قانونی وجود داشته باشد ،و در صورت نبود
سبب ،دریافت کننده مکلف به بازگرداندن آن خواهد بود.
نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دعوای داراشدن ناعادالنه در امور تجاری یک
دعوای مدنی است و شرایط آن طبق ادلۀ اثبات دعوای مدنی باید اثبات شود.
 -3قلمرو اعمال قاعده
اعمال قاعده از دو زاویه میتواند مورد توجه قرارگیرد.
زاویۀ نخست مربوط به استنتاج حکم وضعی موضوعات است .پرسش این است که آیا برای
اموری مانند صحت و بطالن میتوان به آن استناد کرد؟ در این زمینه موضع قانون مشخص نیست و
نظر حقوقدانان نیز متفاوت است .بیشتر حقوقدانان با فرعی دانستن قاعده و اختصاص قاعده به
ً
ضمان دریافت کنندۀ مال به بازگرداندن مالی که به ناروا دریافت شده است ظاهرا آن را برای استنتاج
حکم وضعی شایسته ندانسته اند (صفایی :1364 ،صص12-13کاتوزیان :1374 ،صص-209
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 ،)202ولی برخی در مواردی برای این منظور به آن استناد کرده اند .برای مثال ،در فرضی که در
شرکتهای تجاری برای بعضی شرکا قرار باشد امتیازی مبنی بر دریافت سود به نسبتی بیش از آورده
در نظر گرفته شود ،سؤال این است که آیا ایجاد این امتیاز برای شریک باید مابه ازای مشروع و معینی
داشته باشد یا نه؟ بهموجب یک نظر شرط مطالبه سود به نسبتی بیش از آورده باید مابه ازای مشروع
ومعینی داشته باشد (کاویانی .)239 :1389 ،البته ایشان مبنای حقوقی نظر خود را بیان نکرده است،
ولی به نظر می رسد قاعدۀ داراشدن ناعادالنه است ،چون قواعد دیگر به آن ارتباط ندارد .خاطرنشان
میگردد برخی چنین اعتقادی ندارند و ایجاد امتیاز را منوط به مابه ازا نمیدانند (اسکینی:1380،
.)32
به نظر میرسد استناد به قاعده برای بیان حکم وضعی ،بهطور استثنایی و در صورتی که با قواعد
دیگر تداخل پیدا نکند بدون اشکال است و دلیل موجهی برای عدم امکان استناد به آن وجود ندارد.
ً
چون اگر به این قاعده برای ضمان دریافت کنندۀ مال به ناروا به دست آمده بتوان استناد کرد ،منطقا
برای استناج حکم وضعی سببی که باعث این دارا شدن میشود نیز باید بتوان تمسک کرد .در فقه گاه
برای این منظور به منع اکل مال به باطل که تا اندازهای مشابه داراشدن ناعادالنه است استناد شده
است .برای مثال ،شیخ انصاری برای اثبات حق فسخ برای شخصی که در معامله مغبون شده است
به آن استناد کرده است (انصاری1411 ،ه.ق.)371-372 :
زاویۀ دوم ،استناد به آن برای درنظرگرفتن مسئولیت به بازگردان مال برای شخصی است که بدون
سبب مشروع و قانونی به زیان دیگری دارا شده است .به نظر میرسد آنچه در حقوق ما مورد توجه
قرار گرفته است ،استناد به آن برای این منظور و بهعنوان یک قاعدۀ تکمیلی است.
 -4بررسی وجود یا عدم وجود قاعده در فقه امامیه ،حقوق مدنی و حقوق تجارت
 4-1در فقه امامیه
قاعدهای با عنوان داراشدن ناعادالنه یا استفادۀ بدون جهت در فقه وجود ندارد ،ولی این امر به
معنای آن نیست که فقه نسبت به این موضوع بی توجه باشد .در فقه قاعدۀ حرمت اکل مال به باطل
وجود دارد که اشخاص را از خوردن اموال یکدیگر به باطل نهی میکند و برای بیان حکم تکلیفی و
وضعی موضوعات و همچنین ضمان دریافت کنندۀ مال توسط فقها مورد استناد قرار گرفته است.
مانند حرمت تصرف در مال دیگری بدون مجوز (شهید ثانی1410 ،ه .ق ،)341:حرمت خرید و
فروش آالت عبادات و صلیب و صنم و خرید و فروش میته و اکل باطل در خیار عیب به (سلیمانی
و دیگران :1395 ،صص  )40 -42و حرمت قمار (نجفی 1405 ،ه .ق ،)109 :در نظر گرفتن حق
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فسخ برای شخصی که در معامله مغبون شده است (انصاری1411 ،ه.ق ،)371-372 :تکلیف
مستأجر به پرداخت اجرت المثل در اجارهای که باطل است و مستأجر از عین مستأجر استفاده کرده
باشد (نجفی1405 ،ه .ق .)246-247 :از نظر برخی قاعدۀ حرمت اکل مال به باطل از قواعد
عمومی باب معامالت است و حتی برای تعدیل قرارداد میتواند مورد استناد قرار گیرد (نوبهار،
.)143-141 :1389
هرچند به نظر میرسد قاعدۀ حرمت اکل مال به باطل و داراشدن ناعادالنه دارای منطق مشترکی
هستند و ازاینرو مصادیق مشترک آن دو زیاد است ،ولی بهطور کامل آن دو را نمیتوان یکی دانست،
ً
چون همآن گونه که گفته شد ،قاعدۀ دارا شدن ناعادالنه در حقوق از منابع مسئولیت مدنی و عمدتا
برای ضمان شخصی که بهطور ناعادالنه به زیان دیگری داراشده است ،به بازگرداندن مال مورد استناد
قرار میگیرد ،در حالیکه قاعدۀ اکل مال به باطل در زمینههای بسیاری مورد استناد است .عالوه بر
این ،مواردی وجود دارد که استفادۀ بالجهت است ولی مشمول تعریف اکل مال به باطل نیست .برای
مثال ،در فرضی که مسافری برای نجات کشتی و مسافران ،ناچار شود کاالی خود را به دریا اندازد،
اگر معتقد باشیم خسارت تلف کاال برعهدۀ تمام مسافران است که از آن استفاده برده اند ،این امر
استفادۀ بدون جهت است ،ولی اکل مال به باطل نیست.
 4-2در حقوق مدنی
در مقررات مدنی از استفادۀ بدون جهت یا داراشدن ناعادالنه نام برده نشده است و به همین
علت در مورد وجود آن اختالفنظر وجوددارد.
باید توجه کرد آنچه محل مناقشه است وجود دارا شدن ناعادالنه بهعنوان یک قاعدۀ حقوقی
مکمل قواعد حقوقی دیگر است و نه جواز داراشدن ناعادالنه .در واقع آنانی که وجود قاعده را منکر
هستند ،معتقدند بهجهت آنکه قواعد دیگر مانند ضمان ید ،ید ،و ...بهطور کامل قاعدۀ داراشدن
ناعادالنه را پوشش میدهد ،لذا با وجود آنها دیگر نیازی به این قاعده در نظام حقوقی ایران وجود
ندارد .برای مثال ،قاعدۀ ید بخش زیادی از آن را پوشش میدهد و همچنین قواعد دیگر .در واقع،
اختالف موافقین و موافقین در پذیرش استفادۀ بدون جهت بهعنوان یک قاعدۀ تکمیلی است و در
لزوم پذیرش آن بهعنوان یک قاعدۀ اخالقی در شکل گیری نهادهای حقوقی یا نقد و اصالح آنها
اختالفی نیست (صفایی ،رحیمی.)54 :1399 ،
به نظر میرسد در قانون مدنی نمونه هایی وجود دارد مانند مواد  33دربارۀ زراعت با حبۀ غیر،
 172در مورد هزینههای نگهداری حیوان گم شده 301 ،تا  305در مورد ایفای ناروا 306 ،دربارۀ
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ادارۀ مال غیر و  36و  337درخصوص استیفای از عمل یا مال غیر ،که میتوان آنها را به معنای
پذیرش آن در حقوق مدنی و حتی در نظام حقوقی ایران دانست ،چون این موارد تحت پوشش قواعد
دیگر نیست و تنها برمبنای قاعدۀ مورد بحث قابلتوجیه است .همچنین ،برخی امکان مراجعۀ اصیل
به بایع فضولی برای دریافت بهای روز ملک را بر مبنای دارا شدن ناعادالنه ممکن دانسته اند
(بادینی،خاکباز.)101 :1398 ،
باید افزود که در قانون مدنی مواردی وجود دارد که علی الظاهر قاعده پذیرفته نشده است .برای
مثال ،مادۀ  314قانون در مورد زیادتی حاصل از عمل متصرف با حسننیت که در حکم غاصب
است ،یا بخش اول مادۀ  306دربارۀ ادارۀ مال غیر در حالتی که امکان تحصیل اجازه مقدور بوده یا
تأخیر در دخالت موجب ضرر نباشد.
با وجود این ،موارد یادشده به معنای نفی پذیرش قاعده توسط قانونگذار نیست .چون علت عدم
تعلق زیادتی به متصرف ،حمایت هرچند افراطی از مالکیت در برایر غصب است و علت ادارۀ مال
غیر محسوب نشدن موارد گفته شده جلوگیری از دخالت نابجای اشخاص در اموال دیگران است.
(برای دیدن نظر مخالف ر.ک .صفایی ،رحیمی :1399 ،صص.)53-54
بنابراین ،قاعده میتواند بهعنوان یک قاعدۀ تکمیلی در حقوق مدنی پذیرفته شود.
 4-3در حقوق تجارت
مادۀ  319قانون تجارت در ارتباط با برات و سفته و چک بهصراحت از استفادۀ بالجهت نام برده
است .علت تصریح قانونگذار آن است که در این اسناد مواردی اتفاق میافتد که تنها بر اساس دارا
شدن ناعادالنه قابلتوجیه است و منطبق بر قواعد دیگر نیست .برای مثال ،در صورتی که صادرکنندۀ
چک ،وجه آن را به بانک محال علیه رسانیده باشد و تا زمان مطالبۀ آن توسط دارنده ،اقدام به
بازگرداندن آن نکرده باشد ،در این حالت اگر بانک از پرداخت آن به علت ناموجهی خودداری کند،
از آنجا که بانک وجهی را دریافت کرده که در قبال آن عوضی پرداخت نکرده ،لذا استفادۀ بدون
جهت کرده است و دارندۀ سند حق مطالبۀ وجه آن را از او دارد (مرتضوی .)115 :1392 ،این مورد
مشمول هیچیک از قواعد حقوقی دیگر و حتی ایفای ناروا نیست و تنها بر مبنای استفادۀ بدون جهت
قابلتوجیه است.
این ماده در مورد امکان اعمال قاعدۀ یادشده حداقل در مورد برات و سفته و چک جای تردید
باقی نمیگذارد .ولی در مورد بخشهای دیگر حقوق تجارت امکان اعمال قاعده همچنان ممکن
است تردید شود .به نظر میرسد چون برات و سفته و چک خصوصیتی ندارند که موضوع را ویژۀ
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آنها بدانیم ،ازاینرو در صورتی که در موضوعات تجاری دیگر و حتی غیرتجاری شرایط اعمال آن
وجود داشته باشد ،قابلاعمال خواهد بود.
 -5چگونگی داراشدن ناعادالنه در تجارت
از نظر ماهیتی تفاوتی بین داراشدن ناعادالنه در تجارت و غیر آن وجود ندارد ،چون نفس عمل
یکی است .ولی از نظر چگونگی آن به نظر میرسد این امر در تجارت در برخی موارد از پیچیدگی
بیشتری برخوردار است و برای احراز آن باید بیشتر دقت کرد.
توضیح قضیه آن است که در مواردی استفادۀ بدون جهت درتجارت مشابه مواردی است که در
امور مدنی دیده میشود ،برای مثال ،در فرضی که برای شریک شرکت تجاری امتیازی مبنی بر
دریافت سود به نسبتی بیش از آورده در نظر گرفته شود ،بدون آنکه مابه ازای مشروع و معینی داشته
باشد ،ممکن است بهجهت مغایرت با قاعده نادرست دانسته شود .چگونگی دارا شدن ناعادالنه در
اینجا تفاوتی با موارد دیگر نمیکند.
ولی در بعضی موارد موضوع دچار پیچیدگی میشود .برای مثال ،در ازای معاملهای چکی از
سوی شخص الف در وجه ب صادر میشود و او آن را به شخص ج منتقل میکند .معاملۀ بین الف
وب فسخ میشود .ج با مراجعه صادرکننده (الف) و بر اساس اصل غیرقابلاستناد بودن ایرادات در
مقابلدارندۀ ثالث با حسننیت وجه چک را از او دریافت میکند .در این فرض ،چون الف در واقع،
بدهی ب به ج را پرداخت کرده است و ب به زیان الف دارا شده است ،پس الف حق مراجعه به ب
را خواهد داشت .همآن گونه که در این مثال معلوم میشود ،تشخیص دارا شدن ناعادالنه آسان نیست
و نیازمند تجزیه و تحلیل موضوع با توجه به ویژگیهای اسناد تجاری است.
علت دشوار بودن احراز دارا شدن ناعادالنه در این موارد متعدد است.
یکی از علت ها ،تبعیت موضوعات تجاری از ویژگیهای خاص است .برای مثال ،برات و سفته
و چک تابع ویژگی هایی مانند ویژگی عمل به ظاهر ،وصف تجریدی ،اصل غیرقابلاستناد بودن
ایرادات در مقابلدارنذۀ ثالث با حسننیت و ...است که تحلیل مسائل مربوط به آنها ازجمله احراز
استفادۀ بدون جهت را دشوار میکند.
علت دیگر به نظر این است که در امور تجاری ما با یک عمل صحیحی روبهرو هستیم که در
ضمن آن استفادۀ بالجهتی اتفاق افتاده است مانند مثال باال ،و میخواهیم با حفظ رابطۀ حقوقی ،در
ضمن آن استفادۀ بالجهت را پیداکنیم .در حالی که در موارد غیر تجاری بهطور معمول اینگونه
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نیست .برای مثال ،در معاملۀ باطل ،هر یک از طرفین باید مالی که دریافت کرده را بازگرداند ،وگرنه
مستلزم داراشدن ناعادالنه خواهد بود.
درواقع ،در تجارت هدف این است که حتی المقدور از ابطال اعمال تجاری خودداری شود،
چون به زیان تجارت است .در عوض ،راهکار غیرمستقیم استفادۀ بدون جهت بهعنوان وسیلۀ جبرانی
در اختیار زیاندیده قرار میگیرد .از سوی دیگر ،طراحی سازوکارهای تجاری مانند اسناد تجاری،
تصفیه و ...برای این است که موضوعات تجاری را با رعایت اصل سرعت از لحاظ تجاری
ً
ساماندهی کند ،که پایان یافتن یک عمل طبق این سازوکارها ،لزوما به معنای ذیحق نبودن اشخاص
از نقطه نظر مدنی نیست .برای مثال ،طراحی نهاد تصفیه برای این است که تکلیف بدهیها و
مطالبات و اموال شرکت منحل شده سریع تر مشخص شود ،چون بال تکلیف گذاشتن آنها به ضرر
تجارت است .ولی همواره این احتمال وجود دارد که تعدادی از طلبکاران در فرایند تصفیه شرکت
نکرده باشند ،یا بر فرض شرکت ،موفق به دریافت تمام طلب خود نشده باشند .در این موارد بدون
آنکه بتوان به اصل تصفیه خدشه وارد کرد  -البته بر فرض اینکه با رعایت کامل شرایط قانونی صورت
گرفته باشد – راهکار استناد به قاعدۀ موردبحث – در صورت وجود شرایط – در دسترس خواهد بود.
 -6جنبۀ تکمیلی و فرعی قاعده در حقوق تجارت
در نظام حقوقی ما و ازجمله در حقوق تجارت این قاعده جنبۀ تکمیلی دارد و نباید بهگونهای
اعمال شود که باعث به هم ریختن سازمان حقوقی کشور شود« .اندیشۀ جلوگیری از استفادۀ بی
جهت محاط در نظام حقوقی است و بر سایر قواعد حکومت ندارد ...و نمیتوان کاری را که قاعدۀ
خاصی مباح شناخته است (مانند معاملۀ مبتنی بر تراضی) به استناد این قاعدۀ کلی ممنوع ساخت».
(کاتوزیان .)205 :1374 ،بر این اساس ،دعوای داراشدن ناعادالنه جنبۀ فرعی دارد (صفایی،
 )17 :1364و در مواردی قابلاعمال است که مدعی عنوان دیگری برای طرح دعوی نداشته باشد
(خندانی .)1390:117،نحوۀ نگارش مادۀ  319قانون تجارت نیز نشاندهندۀ این امر است .طبق این
ماده «:اگر وجه برات و فتۀ طلب و چک را نتوان به واسطۀ حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد،
دارندۀ برات یا فتۀ طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به
ضرر او استفادۀ بالجهت کرده است مطالبه نماید» .بنابراین اولویت با طرح دعوی بر مبنای سند
است و تنها در صورتی که امکان استناد به آن وجود نداشته باشد ،میتوان از راه استفادۀ بالجهت
اقدام کرد.
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از مواردی که امکان استناد به قاعده وجود ندارد این است که قرارداد صحیحی بین طرفین وجود
داشته باشد،که در این صورت باید بر اساس قرارداد به یکدیگر مراجعه کنند (صفایی.)16 :1364،
فرض میگیریم درخصوص خرید کاالیی ،اعتبار اسنادی توسط بانک به درخواست مشتری و به نفع
فروشنده گشایش مییابد .یکی از اصول حاکم بر اعتبار اسنادی ،استقالل اعتبار اسنادی از قراداد
پایۀ صدور آن است (شهبازی نیا ،گروئی ،708 :1399 ،مقدم ابریشمی ،بهنام .)272 :1399 ،در
مادۀ  4مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو سی پی) شمارۀ  600آمده است «:اعتبار بنا به
ماهیت خود معاملهای است جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبار قرار
میگیرند .قراردادهای مبنای اعتبار بههیچوجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد
نمیکند ،حتی اگر در اعتبار هرگونه اشارهای به اینگونه قراردادها شده باشد .»...بر این مبنا ،این
احتمال وجود دارد که ذینفع آن بدون آنکه استحقاق داشته باشد ،با ارائۀ اسناد پیشبینی شده در
اعتبار ،وجه آن را از بانک دریافت کند .مانند آنکه کاالهای ارسالی توسط فروشنده مطابق قرارداد
نباشد و ...در اینجا کوتاهی متوجه بانک نیست ،ولی این پرسش مطرح میشود که آیا برای خریدار
حق مراجعه به فروشنده برای بازگرداندن پول پرداختی بر مبنای قاعده وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ
باید گفت که اگر از جهت قراردادی امکان مراجعه به فروشنده وجود داشته باشد ،برای مثال ،خریدار
بتواند الزام فروشنده به اجرای قرارداد را درخواست کند ،نوبت به قاعده نمیرسد ،ولی اگر این امکان
وجود نداشته باشد ،استفادۀ بدون جهت تحقق یافته است .یا درموردی که خواهان بر مبنای چک
بتواند اقامۀ دعوی کند ،دیگر نمیتواند برمبنای استفادۀ بدون جهت طرح دعوی کند
(شیرازی.)1364:138،
در خارج از تعهدات قراردای نیز هنگامی که زیاندیده دعوای دیگری در اختیار دارد ،نمیتواند
به آن متوسل شود (صفایی.)1364:17 ،بهطور کلی« ،در حقوق ایران زمانی میتوان به قاعده استناد
کرد که هیچ عنوان حقوقی قراردادی مانند ضمان معوضی ،فسخ قرارداد ،تلف مبیع قبل از قبض و
ضمان قهری مانند غصب ،اتالف ،تسبیب یا استیفا قابلاستناد نباشد» (مرتضوی ،ابراهیمی:1390 ،
.)23
 -7بررسی مصادیقی از استفادۀ بدون جهت در امور تجاری
در ادامه ،مصادیقی از داراشدن ناعادالنه در موضوعات تجاری آورده میشود.
 7-1در اسناد تجاری
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ً
هرچند تعداد اسناد تجاری زیاد است ،ولی بهجهت آنکه داراشدن ناعادالنه عمدتا دراسنادی که
برای پرداخت قیمت کاال و خدمات یا تضمین تعهدات مورد استفاده قرار میگیرد محقق میشود،
لذا تنها همین اسناد مورد بررسی قرار میگیرد ،که عبارتند از برات و سفته و چک و ضمانت نامۀ
بانکی و اعتبارات اسنادی.
 7-1-1در چک و سفته و برات
بهجهت ویزگی هایی که این اسناد دارند ،مانند ویژگی عمل به ظاهر ،اصل غیرقابلاستناد بودن
ایرادات در مقابلدارندۀ ثالث با حسننیت ،وصف تجریدی و ،...استفادۀ بالجهت در آنها بیشتراز
مباحث تجاری دیگر اتفاق میافتد و به همین علت قانون تجارت در مادۀ  319بهطور خاص به این
موضوع تصریح کرده است .مادۀ مورد بحث ناظر به موردی است که سند ،مشمول مرور زمان پنج
ساله شده است و مسئولیت متعهدان سند تجاری بر اساس سند منتفی شده است (مرتضوی:1392 ،
 ،)113ولی قانونگذار برای دارندۀ سند این امکان را در نظر گرفته که برمبنای داراشدن ناعادالنه به
مسئولین آن مراجعه کند « .در حقوق فرانسه ،مرورزمان فقط باعث میشود که حق دارنده به استفاده
از حقوق ناشی از برات (وهمچنین سفته و چک) سلب شود .بنابراین ،روابط پیش از برات و نیز
حقوق ناشی ازاینروابط ،مشمول مرور زمان عام است که دعوی مربوط به آن بعد از سلب حق
دارندۀ برات -بهموجب مقررات قانون تجارت – قابلطرح است .قانونگذار ما در این مورد از حقوق
آلمان تبعیت کرده است که در آنجا پس از گذشت مرور زمان پنج ساله ،دعوی دارنده علیه مسئوالن
برات فقط در صورتی قابل قبول است که مسئول مزبور ،برات را به ضرر صاحب سند ،مالک شده
باشد» (اسکینی.)186 :1398 ،
در مادۀ یادشده به دارندۀ سند امکان استناد به قاعده را داده است ،ولی در مورد اینکه استفادۀ
کنندۀ بالجهت چه کسی است سکوت کرده است که الزم است مورد بررسی قرار گیرد.
 7-1-1-1صادرکننده:
سند تجاری توسط صادرکننده به جریان میافتد .یکی از اشخاصی که استفادۀ بدون جهت ممکن
است توسط او صورت گیرد صادرکننده است .در برات ممکن است براتگیر بدون اینکه محل برات
توسط براتکش نزد او تأمین شده باشد ،وجه آن را پرداخت کرده باشد .در این صورت براتکش به زیان
براتگیر بهطور ناعادالنه دارا شده است .در چک نیز این امر امکانپذیر است .چون در چک نیز محال
علیه وجود دارد .البته در مقایسه با برات ،داراشدن ناعادالنه در رابطۀ صادرکننده و محال علیه چک
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در حال حاضر کمتر اتفاق میافتد ،چون طبق مادۀ  3قانون صدور چک اصالحی  «1382صادرکنندۀ
چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد،»...
و برخالف گذشته اعتبار ،محل صحیح به حساب نمیآید ،ازاینرو اکنون وضعیت به اینصورت
است که بانک محال علیه پولی که توسط صادرکننده درحساب جاری گذاشته است نسبت به
پرداخت چک اقدام میکند و تکلیفی به پرداخت آن در غیر اینصورت ندارد .ولی استفادۀ بدون
جهت در رابطۀ صادرکننده و دارنده میتواند محقق شود .برای مثال ،اگر در ازای خرید کاالیی چک
ً
صادر شده باشد و کاال هم تحویل شده باشد ،اگر احیانا دارنده ظرف  5سال مبادرت به مطالبه وجه
آن نکرده باشد و چک مشمول مرور زمان شده باشد ،دراینصورت دارنده بر اساس دارا شدن ناعادالنه
خواهد توانست به صادر کننده مراجعه کند ،چون به زیان دارنده داراشده است .در سفته نیز همین
حالت قابلوقوع است.
نکتهای که باید نظر داشت این است که نباید تصور شود که صادرکننده همواره استفاده کنندۀ
بالجهت خواهد بود .بلکه این موضوع دربارۀ او باید اثبات شود .البته در این زمینه نظرات مختلف
است که در ادامه بررسی خواهد شد.
طبق یک نظر صادرکننده همواره استفاده کنندۀ بالجهت است ،چون در سفته و چک ،صادرکننده
یا وجهی از دارنده گرفته است و بر این مبنا سند را به او داده است ،یا اینکه بایت بدهی به دارنده
برات یا سفته یا چک داده است .لذا اگر سند پرداخت نشود ،او استفادۀ بدون جهت کرده است
(ستودۀ تهرانی .)199 -200 :1388 ،در رأی شمارۀ  4173مورخ  1338/8/26شعبۀ  8دیوان کشور
نیز بر همین مبنا صادرکنندۀ سفته استفاده کنندۀ بالجهت شناخته شده است .طبق این رای «:مطابق
مادۀ  319قانون تجارت اگر وجه برات یا فتۀ طلب یا چک به سبب حصول مرور زمان  5ساله
قابلمطالبه نباشد ،دارنده می تواند وجه آن را از کسی که استفادۀ بالجهت کرده است مطالبه نماید،
و در سفتۀ مورد بحث که فرجام خوانده متعهد سفته و طرف مستقیم قضیه بوده و ظهرنویس وجود
نداشته ،ظاهر این است که از وجه سفته مستفید بالجهت کرده است و فرد بارز استفادۀ بدون جهت
آنست که مدیون بدون جهت قانونی از ادای دین استنکاف نماید» (نقل شده توسط ستودۀ تهرانی،
.)200 :1388
ً
نظر دیگر این است که صادر کننده مانند سایر مسئولین الزاما استفادۀ کننده بالجهت محسوب
نمیشود ،بلکه باید این امر اثبات شود (اسکینی .)187 :1398 ،در دعوایی که دارندۀ چک پس از
شمول مرور زمان ،اقامۀ دعوی علیه صادرکننده برای مطالبۀ وجه آن کرده بود ،دادگاه بدوی بر همین
مبنا به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است.
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« درخصوص دعوی آقای م.ح .به طرفیت آقای م.الف .به خواسته مطالبۀ  90/500/000ریال
بابت سه فقره چک به شمارههای  036121 )1مورخ  1378/4/22به مبلغ بیست وهشت میلیون و
هفت صد و پنجاه هزار ریال  026122 )2مورخ  1278/5/12به مبلغ بیست وهشت میلیون و هفت
صد و پنجاه هزار ریال هر دو عهده بانک ص 230592 )3 .مورخ  1378/4/13عهده بانک ت .به
انضمام کلیه خسارات قانونی .نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه چکهای مستند دعوی در
چهارچوب روابط تجاری (حسب اظهارات خواهان) فی مابین اصحاب دعوی ّرد و بدل گردیده و
تاریخ صدور چکها و گواهیهای عدم پرداخت آنها مربوط به سال  1378میباشد موضوع مشمول
ماده  318قانون تجارت و مرور زمان  5ساله بوده ،در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را قابلاستماع
ندانسته و قرار ّ
رد آن را صادر مینماید»1.
رای یادشده پس از تجدیدنظرخواهی ،با این استدالل که« برخالف اظهارات تجدیدنظرخواهان
وی بهعنوان تاجر پارچه در بازار فعالیت مینماید و تاریخ چکها نیز مربوط به بیش از پنج سال
میباشد» به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید.
دیدگاه دوم درست است ،چون در تجارت صدور یا قبول سند همواره برای پرداخت بدهی نیست،
بلکه می تواند برای آن باشد که اعتباری در اختیار دارنده قرار داده شود .مانند حالتی که بانک براتی
را که مشتری کشیده است قبول میکند .دراین حالت بانک پولی در اختیار مشتری قرار نمیدهد،
بلکه فقط امضای خود را در اختیار او قرار میدهد» (اسکینی .)26 :1398 ،در نتیجه ،سند همواره
نشاندهندۀ یک بدهی در معنای مدنی آن نیست .از سوی دیگر ،ظاهر مادۀ  319قانون تجارت نیز
گویای آن است که استناد به استفادۀ بالجهت جنبۀ استثنایی دارد و باید شرایط آن اثبات شود و خود
سند به تنهایی مثبت آن نیست .درواقع ،اگر هر صادرکنندهای استفاده کنندۀ بدون جهت دانسته شود،
مادۀ  319فلسفۀ وجودی خود را از دست میدهد .درواقع ،دعوای استفادۀ بدون جهت در امور
تجاری یک دعوای مدنی است و نه تجاری ،و شرایط آن طبق ادلۀ اثبات دعوای مدنی باید احراز
شود.
 2 -7-1-1محال علیه

 - 1دادنامۀ شمارۀ  9309970221500466مورخ  1393/04/22شعبۀ  123دادگاه حقوقی تهران.
این رای از سامانه ملی آرای قضایی متعلق به پژوهشگاه قوۀ قضاییه گرفته شده است.
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استفادۀ بالجهت در مورد محال علیه برات و چک نیز قابلتحقق است .درصورتی که صادرکننده
وجه سند را به محال علیه رسانیده باشد و تا زمان مطالبۀ دارنده آن را مسترد نکرده باشد و سند مشمول
مرور زمان شده باشد ،دارنده از باب دارا شدن ناعادالنه حق مراجعه به او را خواهد داشت .بنابراین،
تحقق این امر در مورد محال علیه تنها در صورتی است که وجه را از صادرکننده دریافت کرده باشد
(صقری ،1380:322 ،مرتضوی :1392 ،صص .)114-115
 3 -7-1-1ظهرنویس
طبق قانون ظهرنویس نیز یکی از مسئولین پرداخت آن است .در مورد اینکه آیا استفادۀ بالجهت
توسط ظهرنویس هم میتواند صورت گیرد یا نه؟ اختالفنظر است .طبق یک نظر ظهرنویس این
امر امکان پذیر است (اسکینی .)188 :1398 ،ولی طبق نظر دیگر امکانپذیر نیست ،چون ظهرنویس
از سو یی زمانی که سند را از ید ماقبل خود دریافت میکند ،مال یا پول به او پرداخته است ،و از سوی
دیگر ،در زمانی که آن را به دارندۀ بعدی انتقال میدهد از او پول یا مالی دریافت میدارد ،لذا این امر
در مورد او منتفی است (مرتضوی.)116 :1392 ،
به نظر میرسد داراشدن ناعادالنه در مورد ظهرنویس نیز قابلتحقق است .با توجه به مادۀ 291
قانون تجارت در صورتی که وجهی که برای پرداخت برات به براتگیر داده شده بود ،به طریق محاسبه
یا عنوان دیگری به ظهرنویس مسترد شده باشد ،دارندۀ برات میتواند به او مراجعه کند و این مراجعه
از باب دارا شدن ناعادالنه است (ستودۀ تهرانی.)202 :1388 ،
4 -7-1-1ضامن
اگر ضامن وجه سند را پرداخت کند ،میتواند به مضمون عنه خود از جهت داراشدن ناعادالنه
مراجعه کند.
7-1-1-5وکیل
در مورد وکیل صادرکننده استفادۀ بدون جهت موضوعیت ندارد ،چون مال یا وجهی دریافت
نکرده است ،ولی وکیل در وصول اگر از بازگرداندن پول به موکل خودداری کند ،این امر محقق
میشود (مرتضوی .) 116 :1392 ،االبته این دارا شدن از نوع مبتنی بر سند نیست ،بلکه مربوط به
روابط بین وکیل و موکل است.
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باید توجه کرد که استفادۀ بدون جهتی که در اسناد تجاری اتفاق میافتد محدود به موارد گفته
شده نیست .برای مثال ،اگر در مورد قرارداد بیع چکی صادر شده باشد و دارنده آن را به دیگری منتقل
کند .اگر قرارداد بیع فسخ شود و دارندۀ چک با توجه به اصل غیرقابلاستناد بودن ایرادات در
مقابلاشخاص ثالث با حسننیت ،وجه آن را از صادر کننده دریافت کند .دراین حالت چون دارندۀ
نخست با انتقال ،مالی از انتقال گیرنده دریافت کرده است و با فسخ قرارداد پایۀ صدور ،صادرکننده
در واقع بدهی انتقال گیرنده به انتقال گیرنده را پرداخت کرده است ،لذا انتقال دهنده (دارندۀ نخست)
بهطور ناعادالنه به زیان صادرکننده دارا شده است.
در پایان این مبحث رایی که از شعبۀ  35دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است نقل
میشود1 .با این توضیح که موضوع پرونده به این شرح بوده است که بهموجب قرارداد مشارکتی که
در سال  1389بین دو شخص منعقد میگردد ،مقرر میشود که یکی از شرکا مبلغ یک میلیارد ریال
مابهالتفاوت زمین وساخت را بهموجب دو فقره چک به شریک دیگر پرداخت کند .عالوه بر آن ،در
قرارداد پیشبینی میشود که چنانچه چکها به هر نحوی برگشت شود ،خوانده عالوه بر پرداخت
اصل چک ،مبالغی نیز بهعنوان خسارت مقطوع پرداخت کند .به علت برگشت چک ،دارندۀ چک به
طرفیت صادرکننده به خواستۀ مطالبۀ وجه چک و خسارات اقامۀ دعوی میکند و شعبۀ  104دادگاه
عمومی حقوقی تهران خوانده را به پرداخت اصل وجه چک و خسارات محکوم میکند .محکوم علیه
از این حکم تجدیدنظر خواهی میکند وشعبۀ  35دادگاه تجدیدنظر استان تهران بهموجب دادنامۀ
شمارۀ  1223مورخه  91/10/30رأی بدوی را تأیید مینماید .پس از آن خواندۀ دعوی مبادرت به
فسخ قرار داد مشارکت کرده و دعوایی به خواستۀ تأیید فسخ مطرح میکند که بر اساس دادنامۀ قطعی
شماره 92.. .272مورخه  92/3/21صادره از شعبه  29دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به تأیید
فسخ قرارداد مشارکت صادر میشود .صادرکنندۀ چک بر اساس این رأی و با استناد به بند  7مادۀ
 426قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و با اعالم اینکه با فسخ
قراردادمشارکت ،محکومیت صادرکنندۀ چک دارا شدن ناعادالنه محسوب میشود ،نسبت به دادنامۀ
شمارۀ  1223مورخه 91 /10 /30شعبۀ  35دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخواست اعادۀ دادرسی
میکند که این شعبه به شرح زیر مبادرت به صدور رأی میکند:

 -1دادنامۀ شمارۀ  9209970223500580مورخ  1392/05/23شعبۀ  35دادگاه تجدید نظر استان
تهران .این رأی از سایت داده آرا متعلق به پژوهشگاه قوه قضائیه گرفته شده است.
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« راجع به دادخواست آقای الف.ع .با وکالت آقای ح.ب .بهطرفیت ع.س .بهخواستۀ اعاده
دادرسی نسبت به دادنامۀ شمارۀ  1223مورخه  91/10/30صادره از این دادگاه که طی آن با تأیید
دادنامه  327مورخه  91/5/28صادره از شعبه  104دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به محکومیت
تجدیدنظرخواه بهپرداخت مبلغ 500000000ریال وجه یکفقره چک و  100/000/000ریال
خسارت و  540/000/000ریال خسارت تأخیر در انجام تعهد مورد تأیید قرار گرفته است و
متقاضی مذکور به استناد بند  7ماده  426قانون آیین دادرسی مدنی ،درخواست نقض آن را نموده
است .نظر به اینکه مستند خواهان مذکور ارائه و تسلیم دادنامۀ قطعی شماره  92000 272مورخه
 92/3/21صادره از شعبۀ 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد که طی آن حکم به تأیید فسخ
قرارداد مشارکت فیمابین صادر شده است ،لذا محکومیت مذکور نوعی استیفاء ناعادالنه و همچنین
برابر ماده  426قانون مدنی ،خوانده دعوی مکلف به استرداد آن میباشد .دادگاه با التفات به اینکه
ً
اوالـ خواسته خواهان دعوی مستقلی بوده که نیاز به رسیدگی جداگانه ،آن هم در محاکم بدوی داشته
ً
و طرح دعوی در قالب اعاده دادرسی فاقد توجیه قانونی میباشد .ثانیا ،ازجمله شروط موضوع بند 7
ماده  426قانون مارالذکر ،وجود اسناد و مدارک در جریان دادرسی و مکتوم بودن آنکه دلیل حقانیت
متقاضی مذکور می باشد است؛ در حالی که دادنامه صادره در جریان دادرسی ،مکتوم نبوده ،بلکه
بعد از اصدار رأی از ناحیه این دادگاه صادر گردیده است .علیهذا این دادگاه موضوع را از شمول بند
ً
 7ماده  426قانون مارالذکر خارج دانسته و مستندا به تبصرۀ ماده  435قانون آیین دادرسی مدنی،
قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعالم مینماید .رأی صادره قطعی است».
در دعوای گفته شده از سویی قرار رد درخواست اعادۀ دادرسی به درستی صادرشده است .چون
اصل این است که دادگاه طبق ادلۀ موجود در زمان دادرسی به دعوی رسیدگی و حکم صادر کند و
بر این اساس بند  7مادۀ  426قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ناطر
به اسناد و مدارکی است که در زمان دادرسی وجود داشته ولی مکتوم بوده است .از سوی دیگر ،چون
اثر فسخ نسبت به آینده است ،پس بهطور قاطع نمیتوان گفت که با فسخ قرارداد مشارکت حتما
داراشدن ناعادالنهای اتفاق افتاده است ،بلکه این امر مستلزم رسیدگی جداگانه است.
 7-1-2در ضمانت نامۀ بانکی و اعتبارات اسنادی
دو مورد از اسنادی که داراشدن ناعادالنه در آنها قابلتحقق است ضمانت نامههای بانکی و
اعتبارات اسنادی است .از ویژگیهای این دو سند آن است که پرداخت آن توسط بانک صادرکننده
تابع شرایط مندرج در ضمانت نامۀ بانکی و اعتبار اسنادی است و این اسناد مستقل از قرارداد منشأ
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صدور هستند (اخالقی ،1370 ،صص  ،84-80شیروی،1393 ،صص  )،263-264استقالل
اعتبار اسنادی از قرارداد منشاء در مادۀ  4مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو سی پی) شمارۀ
1 600تنظیم شده توسط اتاق بازرگانی بینالمللی اعالم شده است .در در مورد ضمانتنامههای بانکی
عندالمطالبه نیز وضعیت به همین صورت است .در بند الف مادۀ  5مقررات متحالشکل ضمانت
نامههای عندالمطالبه (یو آر دی جی) شمارۀ  2758تنظیم شده توسط اتاق بازرگانی بینالمللی به این
امر تصریح شده است .بنابراین این احتمال وجود دارد که ذینفع ،وجه آنها را بدون استحقاق
دریافت کند که در اینصورت داراشدن ناعادالنه واقع شده است (بهارلو ،بلطاقی،26 :1398 ،
سلطانی ،252 :1397 ،مافی ،فرزانگان.)153 :1395 ،
 7-2در شرکتهای تجاری
در شرکتهای تجاری نیز این نوع دارا شدن قابلتحقق است .مثالی که میتوان آورد حالتی است
که پس از انحالل شرکت تجاری ،طلبکار به علت عدم اطالع در مرحلۀ تصفیۀ اموال شرکت نکند و
پس از پرداخت بدهیهای شرکت ،باقیماندۀ اموال بین شرکا تقسیم میگردد ،پرسش این است که آیا
میتوان برای طلبکار ،حق مراجعه به شرکا را البته در حدی که از اموال شرکت دریافت کرده است در
نظرگرفت؟ البته این بحث تنها در شرکت هایی مطرح میشود که مسئولیت شرکا محدود به سرمایه
گذاری آنها است مانند شرکتهای سهامی و در شرکتهای با مسئولیت نامحدود مانند تضامنی و
نسبی مطرح نمیشود .به نظر پاسخ مثبت است ،چون انحالل شرکت و حتی تصفیه نمیتواند سببی
مشروع و قانونی برای این دارا شدن باشد (کاویانی :1394 ،پاورقی ص  .)147این امر را اینگونه
میتوان توجیه کرد که شرکت هرچند دارای شخصیت حقوقی است ،ولی درواقع متعلق به شرکا است
و همآن گونه که باقی ماندن طلب طلبکاران نزد شرکت درست نبوده است ،تملک آن توسط شرکا هم
نادرست است و مکلف ندانستن شرکا به بازگرداندن آن به طلبکاران به منزلۀ داراشدن ناعادالنه است.
 7-3در ورشکستگی
در ورشکستگی استفادۀ بدون جهت در مواردی اتفاق میافتد .برای مثال ،تاجری ورشکسته
میشود و اموال او بین اشخاصی که خود را بهعنوان طلبکار معرفی و طلب آنها تصدیق میشود

1-UCP 600
2- URDG 758
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تقسیم میگردد .این احتمال وجود دارد که برخی از طلبکاران به هر علتی در فرایند تصفیه شرکت
نکرده باشند .در مورد این اشخاص این سؤال قابلطرح است که آیا بعد از اعالم پایان تصفیه میتوانند
به ورشکسته برای دریافت طلب خود مراجعه کنند؟ پاسخ این پرسش مثبت است ،چون تصفیه
فرایند ی است تجاری برای تقسیم اموال موجود ورشکسته بین طلبکاران او ،و از آن نمیتوان نتیجه
گیری کرد که اگر طلبکاری در مرحلۀ تصفیه حضور پیدا نکرده است طلب او از ورشکسته منتفی
میشود .پس امکان اقامۀ دعوی مدنی برای او وجود خواهد داشت« ،در قانون تجارت ،هیچ حکمی
که داللت بر برائت کلی یا جزئی ذمۀ ورشکسته نسبت به دیون ادا نشده بنماید وجود ندارد ،بلکه از
مفهوم مخالف موادی چون مادۀ  562و  565قانون تجارت استنباط میگردد که برخالف بعضی
نظامهای حقوقی ،در حقوق ما بدهکار ورشکسته در مورد اصل بدهی ،مشمول هیچگونه ارفاقی
نیست» (کاویانی .)11 :1392 ،قضات دادگاههای حقوقی دو تهران در پاسخ به پرسشی که در این
زمینه مطرح شده بود اینگونه اظهارنظر میکنند:
« با توجه به مواد  419و  420و  421و  473قانون تجارت و مادۀ  12قانون اصالح بعضی از
مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  1347و تبصرۀ  2مادۀ  102قانون آیین دادرسی مدنی در مورد
تاجر ورشکستۀ مدیون ،عدم مراجعه به مدیر تصفیه در موعد مقرر موجب انتفای حق و طلب دائن
چه در مدت ورشکستگی و چه پس از اعادۀ اعتبار نخواهد بود و ضمانتاجرای عدم رجوع به مدیر
تصفیه تنها سلب حق اعتراض طلبکار نسبت بهنحوۀ تصفیه و تقسیم است و جز این محرومیت،
ضمانتاجرای دیگری منجمله سقوط حق دائن برای همیشه از مقررات مربوط به ورشکستگی
استنباط نمیشود و اصوال پس از احراز وجود طلب دائن از ورشکسته ،در مقام تردید راجع به بقا و
یا عدم بقای طلب مذکور مذکور به علت مراجعه نکردن طلبکار به مدیر تصفیه ،بقای طلب
استصحاب می گردد .و در طول مدت ورشکستگی و نیز مادام که حکم به اعادۀ اعتبار ورشکسته از
محکمه صادر نشده باشد ،دعوی میبایست به طرفیت مدیر تصفیه که قائم مقام بدهکار است اقامه
شود ،زیرا ورشکسته در حکم محجور است لیکن پس از اعاده اعتبار طرح دعوی علیه شخص مدیون
صورت میگیرد( »...نوبخت :1370 ،صص)162-161
در این نظریه به درستی بر کارکرد تصفیه بهعنوان سازوکاری تجاری برای تقسیم اموال موجود
ورشکسته بین طلبکارانی که خود را به مدیر تصفیه معرفی میکنند توجه شده است .هرچند بهتر بود
به قاعدۀ داراشدن ناعادالنه نیز استناد میگردید .البته آنچه در قسمت پایانی نظریه آمده مبنی بر اینکه
پس از پایان یافتن تصفیه و پیش از اعادۀ اعتبار ورشکسته نیز دعوی میبایست به طرفیت مرجع
تصفیه انجام گیرد درست نیست ،چون پایان یافتن تصفیه به منزلۀ ختم ورشکستگی است (اسکینی،
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 )200 :1381و قاعدۀ منع مداخلۀ تاجر در اموال خود و همچنین مأموریت مرجع تصفیه یایان
میپذیرد و در نتیجه مرجع تصفیه در این زمینه صالحیتی نخواهد داشت .در تأیید این مطلب میتوان
به مادۀ  49قانون ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی مصوب 1318استناد کرد که میگوید« :پس از تقسیم
اموال ،خاتمۀ ورشکستگی اعالم خواهد شد .هرگاه پس از خاتمۀ ورشکستگی اموالی متعلق به
متوقف کشف شود ،اداره آنها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه
تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم میکند» .در این ماده صرفنظر از اینکه تقسیم اموال به منزلۀ خاتمۀ
ورشکستگی دانسته شده است ،امکان مداخلۀ ادارۀ تصفیه پس از پایان تصفیه با توجه به معنای واژۀ
«کشف» تنها در مورد اموالی است که در زمان تصفیه وجود داشته و به هر علتی از چشم آن اداره
پنهان مانده است ،بنابراین در مورد اموالی که پس از پایان تصفیه به مالکیت ورشکسته وارد میشود،
مرجع تصفیه حق دخالت نخواهد داشت و در مورد آنها طلبکاران میتوانند دعوای انفرادی طرح
کنند.
نتیجه گیری
دارا شدن ناعادالنه یا استفادۀ بدون جهت عبارت از این است که شخصی بدون سبب قانونی به
زیان دیگری دارا شود .در داراشدن ناعادالنه ،مبنای مسئولیت شخص انتفاع ناروایی است که از مال
یا کار دیگری برده است و تنها به همین اندازه میتوان به او رجوع کرد .هرچند از نظر اخالقی یا حتی
عقلی داراشدن ناعادالنه نمیتواند مجاز شمرده شود ،ولی از آنجا که در نظام فقهی و حقوقی ما
قواعد مختلفی مانند ضمان ید ،ید و ...وجود دارد که در بسیاری موارد -و به نظر برخی بهطور کامل-
این قاعده را پوشش می دهد ،لذا ممکن است در مورد وجود آن در عرصۀ تجارت تردید شود ،با
وجود این ،به علت آنکه موضوعات تجاری تابع ویژگیها و موازین خاصی است ،مواردی وجود
دارد که تنها تحت پوشش قاعدۀ مورد بحث است و مشمول قواعد دیگر نیست .ازاینرو در زمینۀ
وجود آن در تجارت نباید تردید کرد .برای مثال ،در صورتی که براتگیر بدون آنکه محل برات توسط
براتکش نزد او تأمین شده باشد  ،وجه آن را به دارنده پرداخت کند ،براتکش به زیان براتگیر داراشده
است و طبق قاعده ،براتگیر حق مراجعه به او برای بازگرداندن پول پرداختی را پیدا میکند .این مورد
با هیچیک از قواعد دیگر قابلتطبیق نیست وتنها مشمول همین قاعده است.
نکتۀ دیگر جنبۀ تکمیلی و فرعی قاعده در حقوق تجارت است .این قاعده باید در امتداد اصول
و قواعد دیگر مورد استناد قرار گیرد ،نه اینکه باعث نقض آنها شود .همچنین ،دعوای استفادۀ بدون
جهت تنها در موردی باید پذیرفته شود که دعوای دیگری در اختیار خواهان نباشد .بنابراین بر فرض

۲۸۶
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اگر شخص بنواند برمبنای چک طرح دعوی کند ،نوبت به داراشدن ناعادالنه نمیرسد .در قانون
تجارت نیز با توجه به مواد  318و  319تنها زمانی دارندۀ سند میتواند بر مبنای استفادۀ بدون جهت
طرح دعوی کند که به علت شمول مرور زمان امکان استناد به سند برای او وجود نداشته باشد.
نکتهای که باید توجه کرد و گاه رویۀ قضایی درمورد آن دچار اشتباه میشود این است که دعوای
استفادۀ بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و نه تجاری ،و شرایط آن طبق ادلۀ اثبات
دعوای مدنی باید احراز شود .برای مثال ،اگر چک یا سفتهای مشمول مرور زمان شود ،برخالف پیش
از آن ،خود سند برای اثبات استفادۀ بدون جهت صادرکننده یا اشخاص دیگر کافی نیست ،بلکه این
امر به وسیلۀ ادلۀ اثبات دعوای مدنی باید اثبات گردد .ازاینرو از صالحیت دادگاههای تخصصی
تجاری خارج است .باوجود این ،بهجهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد،
پیشنهاد میشود در مقررات مربوطه ،دارا شدن ناعادالنه درصالحیت این دادگاهها گنجانده شود.
همچنین ،چون موضوعات تجاری تابع ویژگیهای خاص است ،ازاینرو احراز استفادۀ بدون
َ
جهت گاه آسان نیست و نیاز به دقت بیشتر دارد .برای مثال ،برات و سفته و چک تابع ویژگی هایی
مانند ویژگی عمل به ظاهر ،وصف تجریدی ،اصل غیرقابلاستناد بودن ایرادات در مقابلدارنذۀ ثالث
با حسننیت و ...است که این ویژگیها چگونگی داراشدن ناعادالنه و بهتبع آن تشخیص شخصی
که استفادۀ بدون جهت کرده است را دشوارتر از موارد معمولی میکند.
در مجموع ،این قاعده نقش مثبتی در تجارت دارد .چون در بسیاری موارد ،قانون بهجای آنکه
عمل تجاری که طبق سازوکارهای تجاری صورت گرفته است را بی اعتبار اعالم کند ،که این امر
برخالف مصلحت کالن تجارت و به زیان حقوق اشخاص ثالث است ،قاعدۀ استفادۀ بدون جهت
را برای جبران زیان در دسترس زیاندیده قرار میدهد .برای مثال ،اگر در مورد عقد بیعی چکی صادر
شود و دارنده آن را به شخص ثالثی منتقل کند ،اگر عقد بیع باطل اعالم شود ،بهطور منطقی تعهد
صادرکننده به پرداخت وجه چک هم باید منتفی شود ،اما قانون برای حمایت از شخص ثالث با
حسننیت و مصلحت کالن تجارت ،او را موظف به پرداخت چک میداند ،ولی پس از پرداخت،
امکان مراجعه او به دارندۀ نخست را بر مبنای قاعده میدهد.
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▪ شهبازی نیا ،مرتضی ،گروئی ،فرشته ( « ،)1399تأثیر عدم مشروعیت قراردادپایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر
رویکرد محاکم حقوقی ایران در پروندۀ سوءاستفادۀ کالن بانکی (معروف به اختالس سه هزار میلیاردی)»،
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ،دورۀ پنجاه ،شمارۀ 4
▪ شیروی ،عبدالحسین ( ،)1393حقوق تجارت بینالملل ،چاپ هفتم ،تهران :انتشارات سمت.
▪ صفایی ،سید حسین ( ،)1364استناد به استفادۀ بالجهت با وجود رابطۀ قراردادی ،مجلۀ حقوقی ،شمارۀ دوم.
▪ صفایی ،سید حسین ،رحیمی ،حبیب الله ( ،)1399مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) ،چاپ
سیزدهم ،تهران :انتشارات سمت.
▪ صقری ،محمد ( ،)1380حقوق بازرگانی ،اسناد ،جلد اول ،چاپ اول ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
▪ عاملی ،زین الدین مشهور به شهید ثانی (1410ه.ق ،).الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه (شرح لمعه)،
جلد هفتم ،چاپ اول ،قم :انتشارات داوری.
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▪ کاتوزیان ،ناصر ( ،)1374حقوق مدنی ،الزامهای خارج از قرارداد ،ضمان قهری ،جلد دوم ،چاپ اول ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
▪ کاویانی،کورش ( ،)1389حقوق شرکتهای تجاری ،چاپ دوم ،تهران :نشر میزان.
▪ کاویانی،کورش ( ،)1394مقدمۀ حقوق تجارت ،چاپ اول ،تهران :نشر میزان.
▪ کاویانی ،کورش ( ،)1392حقوق ورشکستگی ،چاپ دوم ،تهران :نشر میزان.
▪ مافی ،همایون ،فرزانگان ،محمد ( «،)1395پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه بانکی از منظر اصل استقالل
از قرارداد پایه » ،فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی ،سال چهارم ،شمارۀ هفدهم.
▪ مرتضوی ،عبدالحمید ( ،)1392قواعد عمومی اسناد تجاری ،چاپ اول ،تهران :انتشارات جاودانه ،جنگل.
▪ مرتضوی ،عبدالحمید ،ابراهیمی ،حسن ( ،)1390قاعدۀ دارا شدن غیر عادالنه در حقوق ایران و کامنال ،نشریۀ
وکیل مدافع ،شمارۀ .2
▪ مقدم ابریشمی ،علی ،بهنام ،محمد ( « )1399تالقی اصل استقالل و منع پرداخت مرجح در اعتبارات اسنادی
و ورشکستگی با تأکید بر حقوق آمریکا» ،مجله مطالعات حقوقی ،دورۀ دوازدهم ،شمارۀ چهارم.
▪ نجفی ،محمدحسن (1404ه.ق ،).جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ،جلد  ،22چاپ هفتم ،بیروت:
داراالحیاء تراث العربی.
▪ نوبخت ،یوسف ( ،)1370اندیشههای قضائی ،چاپ اول ،تهران :مؤسسه کیهان.
▪ نوبهار ،رحیم ( ،)1389شرح و تفسیر فقهی آیۀ تجارت ،ضمیمۀ مجلۀ تحقیقات حقوقی ،شمارۀ .52
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مبنای مسئولیت مدنی ارائهدهندگان خدمات حرفهای در فقه اسالمی
و حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و کامنال


محمدکاظم مهتابپور
چکیده

مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادالنه یا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به
زیان دیگری دارا شود .نخستین مسئلهای که مطرح میشود وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت
با توجه به اختالفنظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است .مسألۀ دیگر این است که با توجه
بهتبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص ،آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن
ناعادالنه تفاوتی بین تجارت و غیر تجارت وجود دارد یا نه؟ بررسی این موارد برای فراهم آمدن امکان
تشخیص درست مصادیق داراشدن ناعادالنه در موضوعات تجاری ضرورت دارد .روش پژوهش
توصیفی -تحلیلی است و برای جمع آوری دادههای تحقیق از روش کتابخانهای استفاده شده است.
مهمترین نتایج حاصله آن است که در مورد وجود آن در حقوق تجارت نباید تردید کرد ،چون مواردی
وجود دارد که تنها منطبق بر همین قاعده است .همچنین ،قاعده در حقوق تجارت جنبۀ تکمیلی و
فرعی دارد و نباید بهگونهای اعمال شود که باعث اخالل در نظام حقوقی شود .از جهت ماهیت
هرچند تفاوتی بین داراشدن ناعادالنه در تجارت با غیر آن دیده نمیشود ،ولی از نظر چگونگی
داراشدن در مواردی تفاوت وجود دارد که برای احراز آن باید مورد توجه قرار گیرد .مبنای قاعده در
تجارت ،عالوه بر جنبۀ جبران زیان از زیاندیده ،حمایت از مصلحت کالن تجارت نیز است که بر
اهمیت آن میافزاید .بهعالوه ،دعوای استفادۀ بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و

 استادیار گروه حقوق ،دانشکدۀ *** ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
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شرایط آن طبق ادلۀ اثبات دعوای مدنی باید احراز شود ،لذا از صالحیت دادگاههای تخصصی تجاری
خارج است .باوجوداین ،بهجهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد ،بهتر
است در مقررات مربوطه ،این امر در صالحیت این دادگاهها گنجانده شود.
واژگان کلیدی :دارا شدن ناعادالنه یا استفادۀ بدون جهت ،رویۀ قضایی ،اسناد تجاری ،شرکت
تجاری ،ورشکستگی
مقدمه

ساماندهی درست جابهجایی اموال بین اشخاص از موضوعات مهم حقوقی است ،چون نظم
اجتما ع و امنیت روانی افراد به آن وابسته است .یکی از قواعد شناخته شده در این زمینه قاعدۀ دارا
شدن ناعادالنه یا استفادۀ بدون جهت است .مطابق این قاعده ،شخص مجاز نیست بدون سببی
قانونی به زیان دیگری دارا شود.
در مورد این قاعده نخستین مسئلهای که مطرح میشود وجود یا عدم وجود آن بهعنوان یک قاعدۀ
حقوقی در نظام حقوقی ایران و ازجمله حقوق تجارت است .در این زمینه هرچند نظر مشهور بر
وجود آن است ،ولی عقیدۀ مخالف نیز وجود دارد (خندانی .)116 :1390 ،مسألۀ دوم گسترۀ آن
است .آیا این قاعده باید بهعنوان یک قاعدۀ اصلی به رسمیت شناخته شود یا بهعنوان یک قاعدۀ
تکمیلی و فرعی .بر فرض مثبت بودن پاسخ دو پرسش باال ،مسألۀ دیگری که مطرح میشود،
چگونگی اعمال آن در قلمرو حقوق تجارت است .پیچیدگیهای طبیعی دنیای تجارت که بخش
اصلی آن ناشی از اصل سرعت در تجارت است ،بر میزان و حتی در مواردی بر نحوۀ داراشدن
ناعادالنه نیز تأثیر میگذارد که احراز آن را با دشواریهایی روبهرو میکند و دادگاهها نیز در مورد آنگاه
دچار اشتباه میشوند.
علت این امر آن است که مقررات تجاری ما بهطور عمده از کشورهای اروپایی گرفته شده است
و دارای مبانی متفاوتی است .برای مثال ،شرکت تجاری برخالف شرکت مدنی دارای شخصیت
حقوقی است و این امر باعث میشود که مسائل متفاوتی را ایجاد کند .یا اسناد تجاری مانند چک و
سفته و برات و اعتبارات اسنادی تفاوتهای مهمی با عقودی مانند حواله و ضمان دارند .ورشکستگی
نیز به همین صورت .بنابراین الزم است قاعدۀ دارا شدن ناعادالنه در این موضوعات بهطور جداگانه
مورد واکاوی قرار گیرد .در مقررات ما نیز اصطالح استفادۀ بالجهت تنها در مادۀ  319قانون تجارت
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در مبحث برات و سفته و چک آمده است 1که میتواند دلیلی بر جایگاه خاص آن درحقوق تجارت
باشد.
در این پزوهش ،ابتدا موضوعات کلی مربوط به آن شامل مفهوم ،قلمرو و شرایط داراشدن
ناعادالنه ،وجود یا عدم وجود قاعده در فقه و حقوق مدنی و حقوق تجارت ،چگونگی داراشدن
ناعادالنه و جنبۀ تکمیلی و فرعی آن در حقوق تجارت بررسی میشود ،و سپس برای شناخت بهتر
آن ،مصادیقی از آن در موضوعات مختلف تجاری مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1مفهوم داراشدن ناعادالنه یا استفادۀ بدون جهت
داراشدن ناعادالنه یا استفادۀ بدون جهت دارای معنای عام و خاص است « .در معنای عام شامل
ایفای ناروا ،ادارۀ مال غیر و استیفای از مال یا عمل غیر و همچنین استفادۀ بالجهت به معنای خاص
است»( .صفایی ،رحیمی .)49 :1399 ،در معنای خاص عبارت از این است که« شخصی بدون
سبب به زیان دیگری دارا شود و شخصی که داراشدن به زیان اوست دعوای دیگری برای مطالبۀ جبران
ضررش در اختیار نداشته باشد» (صفایی ،رحیمی.)49 :1399 ،
در دارا شدن ناعادالنه ،مبنای مسئولیت شخص انتفاع ناروایی است که از مال یا یا کار دیگری
برده است و تنها به همین اندازه می توان به او رجوع کرد .برخالف مسئولیت مدنی در معنای خاص
که مبنا ورود ضرر به زیاندیده است و هدف جبران زیان از او است ،خواه عامل ورود زیان از آن
نفعی برده باشد یا نبرده باشد (کاتوزیان .)209 :1374 ،بنابراین عنصر اصلی در دعوای استفادۀ
بدون جهت دارا شدن شخص است و احیانا اگر چنین امری تحقق نیافته باشد ،دارا شدن ناعادالنه
نیز منتفی است.
 -2شرایط تحقق دارا شدن ناعادالنه
این شرایط عبارت است از:

 - 1مطابق این ماده « :اگر وجه برات یا فتۀ طلب یا چک را نتوان به واسطۀ حصول مرور زمان اموال
منقوله مطالبه کرد ،دارندۀ برات یا فتۀ طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن
را از کسی که به ضرر او استفادۀ بالجهت کرده است مطالبه نماید».
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الف -دارا شدن :منظور افزوده شدن به دارایی شخص است .دارا شدن عبارت از بردن هرگونه
نفعی است که قابلارزیابی به پول باشد ،خواه این نفع ،مقداری پول و ارزش مالی باشد یا نفع معنوی
و ناشی از کار دیگری (کاتوزیان.)225 :1374 ،
ب -کاسته شدن از مال دیگری :برای تحقق اکل مال به باطل ،صرف افزایش دارایی کافی نیست،
بلکه در مقابلافزایش باید از دارایی دیگری کاسته شود (کاتوزیان .)227 :1374 ،همچنین چون
ً
کلمۀ مال بهطور مطلق آمده است ،بنابراین هر آن چیزی که عرفا مال محسوب شود ،مشمول قاعده
است .مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابلارزیابی به پول باشد (جعفری لنگرودی،
.)595 :1372
ج -وجود ارتباط میان افزایش و کاهش « :دارا شدن شخص باید نتیجۀ مستقیم کاسته شدن
دارایی دیگری باشد ،یعنی بین افزوده شدن دارایی شخص و کاسته شدن دارایی دیگری رابطۀ علت و
معلول موجود باشد و به همان مقدار که شخص مزبور دارا میشود از دارایی طرف دیگر کاسته شود
» (امامی ،354 :1353 ،خندانی ،95 :1390 ،مرتضوی .)114 :1392 ،در واقع ،مدعی باید ثابت
کند که غنای ایجاد شده از فقر او به دست آمده است یا به بیان دیگر ،ارزشی که تحصیل شده به او
تعلق دارد و به ناحق انتقال یافته است (کاتوزیان.)230 :1374 ،
د -فقدان سبب قانونی برای دارا شدن :منظور از غیرعادالنه یا بدون جهت این است که دارا شدن
بدون سبب قانونی باشد (صفایی ،15 :1364 ،شیرازی .)114 :1364 ،چون بهطور متعارف برای
انتقال مال از یک شخص به شخص دیگر باید سبب قانونی وجود داشته باشد ،و در صورت نبود
سبب ،دریافت کننده مکلف به بازگرداندن آن خواهد بود.
نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دعوای داراشدن ناعادالنه در امور تجاری یک
دعوای مدنی است و شرایط آن طبق ادلۀ اثبات دعوای مدنی باید اثبات شود.
 -3قلمرو اعمال قاعده
اعمال قاعده از دو زاویه میتواند مورد توجه قرارگیرد.
زاویۀ نخست مربوط به استنتاج حکم وضعی موضوعات است .پرسش این است که آیا برای
اموری مانند صحت و بطالن میتوان به آن استناد کرد؟ در این زمینه موضع قانون مشخص نیست و
نظر حقوقدانان نیز متفاوت است .بیشتر حقوقدانان با فرعی دانستن قاعده و اختصاص قاعده به
ً
ضمان دریافت کنندۀ مال به بازگرداندن مالی که به ناروا دریافت شده است ظاهرا آن را برای استنتاج
حکم وضعی شایسته ندانسته اند (صفایی :1364 ،صص12-13کاتوزیان :1374 ،صص-209
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 ،)202ولی برخی در مواردی برای این منظور به آن استناد کرده اند .برای مثال ،در فرضی که در
شرکتهای تجاری برای بعضی شرکا قرار باشد امتیازی مبنی بر دریافت سود به نسبتی بیش از آورده
در نظر گرفته شود ،سؤال این است که آیا ایجاد این امتیاز برای شریک باید مابه ازای مشروع و معینی
داشته باشد یا نه؟ بهموجب یک نظر شرط مطالبه سود به نسبتی بیش از آورده باید مابه ازای مشروع
ومعینی داشته باشد (کاویانی .)239 :1389 ،البته ایشان مبنای حقوقی نظر خود را بیان نکرده است،
ولی به نظر میرسد قاعدۀ داراشدن ناعادالنه است ،چون قواعد دیگر به آن ارتباط ندارد .خاطرنشان
میگردد برخی چنین اعتقادی ندارند و ایجاد امتیاز را منوط به مابه ازا نمیدانند (اسکینی:1380،
.)32
به نظر میرسد استناد به قاعده برای بیان حکم وضعی ،بهطور استثنایی و در صورتی که با قواعد
دیگر تداخل پیدا نکند بدون اشکال است و دلیل موجهی برای عدم امکان استناد به آن وجود ندارد.
ً
چون اگر به این قاعده برای ضمان دریافت کنندۀ مال به ناروا به دست آمده بتوان استناد کرد ،منطقا
برای استناج حکم وضعی سببی که باعث این دارا شدن میشود نیز باید بتوان تمسک کرد .در فقه گاه
برای این منظور به منع اکل مال به باطل که تا اندازهای مشابه داراشدن ناعادالنه است استناد شده
است .برای مثال ،شیخ انصاری برای اثبات حق فسخ برای شخصی که در معامله مغبون شده است
به آن استناد کرده است (انصاری1411 ،ه.ق.)371-372 :
زاویۀ دوم ،استناد به آن برای درنظرگرفتن مسئولیت به بازگردان مال برای شخصی است که بدون
سبب مشروع و قانونی به زیان دیگری دارا شده است .به نظر میرسد آنچه در حقوق ما مورد توجه
قرار گرفته است ،استناد به آن برای این منظور و بهعنوان یک قاعدۀ تکمیلی است.
 -4بررسی وجود یا عدم وجود قاعده در فقه امامیه ،حقوق مدنی و حقوق تجارت
 4-1در فقه امامیه
قاعدهای با عنوان داراشدن ناعادالنه یا استفادۀ بدون جهت در فقه وجود ندارد ،ولی این امر به
معنای آن نیست که فقه نسبت به این موضوع بی توجه باشد .در فقه قاعدۀ حرمت اکل مال به باطل
وجود دارد که اشخاص را از خوردن اموال یکدیگر به باطل نهی میکند و برای بیان حکم تکلیفی و
وضعی موضوعات و همچنین ضمان دریافت کنندۀ مال توسط فقها مورد استناد قرار گرفته است.
مانند حرمت تصرف در مال دیگری بدون مجوز (شهید ثانی1410 ،ه .ق ،)341:حرمت خرید و
فروش آالت عبادات و صلیب و صنم و خرید و فروش میته و اکل باطل در خیار عیب به (سلیمانی
و دیگران :1395 ،صص  )40 -42و حرمت قمار (نجفی 1405 ،ه .ق ،)109 :در نظر گرفتن حق
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فسخ برای شخصی که در معامله مغبون شده است (انصاری1411 ،ه.ق ،)371-372 :تکلیف
مستأجر به پرداخت اجرت المثل در اجارهای که باطل است و مستأجر از عین مستأجر استفاده کرده
باشد (نجفی1405 ،ه .ق .)246-247 :از نظر برخی قاعدۀ حرمت اکل مال به باطل از قواعد
عمومی باب معامالت است و حتی برای تعدیل قرارداد میتواند مورد استناد قرار گیرد (نوبهار،
.)143-141 :1389
هرچند به نظر میرسد قاعدۀ حرمت اکل مال به باطل و داراشدن ناعادالنه دارای منطق مشترکی
هستند و ازاینرو مصادیق مشترک آن دو زیاد است ،ولی بهطور کامل آن دو را نمیتوان یکی دانست،
ً
چون همآن گونه که گفته شد ،قاعدۀ دارا شدن ناعادالنه در حقوق از منابع مسئولیت مدنی و عمدتا
برای ضمان شخصی که بهطور ناعادالنه به زیان دیگری داراشده است ،به بازگرداندن مال مورد استناد
قرار میگیرد ،در حالیکه قاعدۀ اکل مال به باطل در زمینههای بسیاری مورد استناد است .عالوه بر
این ،مواردی وجود دارد که استفادۀ بالجهت است ولی مشمول تعریف اکل مال به باطل نیست .برای
مثال ،در فرضی که مسافری برای نجات کشتی و مسافران ،ناچار شود کاالی خود را به دریا اندازد،
اگر معتقد باشیم خسارت تلف کاال برعهدۀ تمام مسافران است که از آن استفاده برده اند ،این امر
استفادۀ بدون جهت است ،ولی اکل مال به باطل نیست.
 4-2در حقوق مدنی
در مقررات مدنی از استفادۀ بدون جهت یا داراشدن ناعادالنه نام برده نشده است و به همین
علت در مورد وجود آن اختالفنظر وجوددارد.
باید توجه کرد آنچه محل مناقشه است وجود دارا شدن ناعادالنه بهعنوان یک قاعدۀ حقوقی
مکمل قواعد حقوقی دیگر است و نه جواز داراشدن ناعادالنه .در واقع آنانی که وجود قاعده را منکر
هستند ،معتقدند بهجهت آنکه قواعد دیگر مانند ضمان ید ،ید ،و ...بهطور کامل قاعدۀ داراشدن
ناعادالنه را پوشش میدهد ،لذا با وجود آنها دیگر نیازی به این قاعده در نظام حقوقی ایران وجود
ندارد .برای مثال ،قاعدۀ ید بخش زیادی از آن را پوشش میدهد و همچنین قواعد دیگر .در واقع،
اختالف موافقین و موافقین در پذیرش استفادۀ بدون جهت بهعنوان یک قاعدۀ تکمیلی است و در
لزوم پذیرش آن بهعنوان یک قاعدۀ اخالقی در شکل گیری نهادهای حقوقی یا نقد و اصالح آنها
اختالفی نیست (صفایی ،رحیمی.)54 :1399 ،
به نظر میرسد در قانون مدنی نمونه هایی وجود دارد مانند مواد  33دربارۀ زراعت با حبۀ غیر،
 172در مورد هزینههای نگهداری حیوان گم شده 301 ،تا  305در مورد ایفای ناروا 306 ،دربارۀ
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ادارۀ مال غیر و  36و  337درخصوص استیفای از عمل یا مال غیر ،که میتوان آنها را به معنای
پذیرش آن در حقوق مدنی و حتی در نظام حقوقی ایران دانست ،چون این موارد تحت پوشش قواعد
دیگر نیست و تنها برمبنای قاعدۀ مورد بحث قابلتوجیه است .همچنین ،برخی امکان مراجعۀ اصیل
به ب ایع فضولی برای دریافت بهای روز ملک را بر مبنای دارا شدن ناعادالنه ممکن دانسته اند
(بادینی،خاکباز.)101 :1398 ،
باید افزود که در قانون مدنی مواردی وجود دارد که علی الظاهر قاعده پذیرفته نشده است .برای
مثال ،مادۀ  314قانون در مورد زیادتی حاصل از عمل متصرف با حسننیت که در حکم غاصب
است ،یا بخش اول مادۀ  306دربارۀ ادارۀ مال غیر در حالتی که امکان تحصیل اجازه مقدور بوده یا
تأخیر در دخالت موجب ضرر نباشد.
با وجود این ،موارد یادشده به معنای نفی پذیرش قاعده توسط قانونگذار نیست .چون علت عدم
تعلق زیادتی به متصرف ،حمایت هرچند افراطی از مالکیت در برایر غصب است و علت ادارۀ مال
غیر محسوب نشدن موارد گفته شده جلوگیری از دخالت نابجای اشخاص در اموال دیگران است.
(برای دیدن نظر مخالف ر.ک .صفایی ،رحیمی :1399 ،صص.)53-54
بنابراین ،قاعده میتواند بهعنوان یک قاعدۀ تکمیلی در حقوق مدنی پذیرفته شود.
 4-3در حقوق تجارت
مادۀ  319قانون تجارت در ارتباط با برات و سفته و چک بهصراحت از استفادۀ بالجهت نام برده
است .علت تصریح قانونگذار آن است که در این اسناد مواردی اتفاق میافتد که تنها بر اساس دارا
شدن ناعادالنه قابلتوجیه است و منطبق بر قواعد دیگر نیست .برای مثال ،در صورتی که صادرکنندۀ
چک ،وجه آن را به بانک محال علیه رسانیده باشد و تا زمان مطالبۀ آن توسط دارنده ،اقدام به
بازگرداندن آن نکرده باشد ،در این حالت اگر بانک از پرداخت آن به علت ناموجهی خودداری کند،
از آنجا که بانک وجهی را دریافت کرده که در قبال آن عوضی پرداخت نکرده ،لذا استفادۀ بدون
جهت کرده است و دارندۀ سند حق مطالبۀ وجه آن را از او دارد (مرتضوی .)115 :1392 ،این مورد
مشمول هیچیک از قواعد حقوقی دیگر و حتی ایفای ناروا نیست و تنها بر مبنای استفادۀ بدون جهت
قابلتوجیه است.
این ماده در مورد امکان اعمال قاعدۀ یادشده حداقل در مورد برات و سفته و چک جای تردید
باقی نمیگذارد .ولی در مورد بخشهای دیگر حقوق تجارت امکان اعمال قاعده همچنان ممکن
است تردید شود .به نظر میرسد چون برات و سفته و چک خصوصیتی ندارند که موضوع را ویژۀ
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آنها بدانیم ،ازاینرو در صورتی که در موضوعات تجاری دیگر و حتی غیرتجاری شرایط اعمال آن
وجود داشته باشد ،قابلاعمال خواهد بود.
 -5چگونگی داراشدن ناعادالنه در تجارت
از نظر ماهیتی تفاوتی بین داراشدن ناعادالنه در تجارت و غیر آن وجود ندارد ،چون نفس عمل
یکی است .ولی از نظر چگونگی آن به نظر میرسد این امر در تجارت در برخی موارد از پیچیدگی
بیشتری برخوردار است و برای احراز آن باید بیشتر دقت کرد.
توضیح قضیه آن است که در مواردی استفادۀ بدون جهت درتجارت مشابه مواردی است که در
امور مدنی دیده میشود ،برای مثال ،در فرضی که برای شریک شرکت تجاری امتیازی مبنی بر
دریافت سود به نسبتی بیش از آورده در نظر گرفته شود ،بدون آنکه مابه ازای مشروع و معینی داشته
باشد ،ممکن است بهجهت مغایرت با قاعده نادرست دانسته شود .چگونگی دارا شدن ناعادالنه در
اینجا تفاوتی با موارد دیگر نمیکند.
ولی در بعضی موارد موضوع دچار پیچیدگی میشود .برای مثال ،در ازای معاملهای چکی از
سوی شخص الف در وجه ب صادر میشود و او آن را به شخص ج منتقل میکند .معاملۀ بین الف
وب فسخ میشود .ج با مراجعه صادرکننده (الف) و بر اساس اصل غیرقابلاستناد بودن ایرادات در
مقابلدارندۀ ثالث با حسننیت وجه چک را از او دریافت میکند .در این فرض ،چون الف در واقع،
بدهی ب به ج را پرداخت کرده است و ب به زیان الف دارا شده است ،پس الف حق مراجعه به ب
را خواهد داشت .همآن گونه که در این مثال معلوم میشود ،تشخیص دارا شدن ناعادالنه آسان نیست
و نیازمند تجزیه و تحلیل موضوع با توجه به ویژگیهای اسناد تجاری است.
علت دشوار بودن احراز دارا شدن ناعادالنه در این موارد متعدد است.
یکی از علت ها ،تبعیت موضوعات تجاری از ویژگیهای خاص است .برای مثال ،برات و سفته
و چک تابع ویژگی هایی مانند ویژگی عمل به ظاهر ،وصف تجریدی ،اصل غیرقابلاستناد بودن
ایرادات در مقابلدارنذۀ ثالث با حسننیت و ...است که تحلیل مسائل مربوط به آنها ازجمله احراز
استفادۀ بدون جهت را دشوار میکند.
علت دیگر به نظر این است که در امور تجاری ما با یک عمل صحیحی روبهرو هستیم که در
ضمن آن استفادۀ بالجهتی اتفاق افتاده است مانند مثال باال ،و میخواهیم با حفظ رابطۀ حقوقی ،در
ضمن آن استفادۀ بالجهت را پیداکنیم .در حالی که در موارد غیر تجاری بهطور معمول اینگونه

بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی  /باقری و جمالی و خادمان

۲۹۷

نیست .برای مثال ،در معاملۀ باطل ،هر یک از طرفین باید مالی که دریافت کرده را بازگرداند ،وگرنه
مستلزم داراشدن ناعادالنه خواهد بود.
درواقع ،در تجارت هدف این است که حتی المقدور از ابطال اعمال تجاری خودداری شود،
چون به زیان تجارت است .در عوض ،راهکار غیرمستقیم استفادۀ بدون جهت بهعنوان وسیلۀ جبرانی
در اختیار زیاندیده قرار میگیرد .از سوی دیگر ،طراحی سازوکارهای تجاری مانند اسناد تجاری،
تصفیه و ...برای این است که موضوعات تجاری را با رعایت اصل سرعت از لحاظ تجاری
ً
ساماندهی کند ،که پایان یافتن یک عمل طبق این سازوکارها ،لزوما به معنای ذیحق نبودن اشخاص
از نقطه نظر مدنی نیست .برای مثال ،طراحی نهاد تصفیه برای این است که تکلیف بدهیها و
مطالبات و اموال شرکت منحل شده سریع تر مشخص شود ،چون بال تکلیف گذاشتن آنها به ضرر
تجارت است .ولی همواره این احتمال وجود دارد که تعدادی از طلبکاران در فرایند تصفیه شرکت
نکرده باشند ،یا بر فرض شرکت ،موفق به دریافت تمام طلب خود نشده باشند .در این موارد بدون
آنکه بتوان به اصل تصفیه خدشه وارد کرد  -البته بر فرض اینکه با رعایت کامل شرایط قانونی صورت
گرفته باشد – راهکار استناد به قاعدۀ موردبحث – در صورت وجود شرایط – در دسترس خواهد بود.
 -6جنبۀ تکمیلی و فرعی قاعده در حقوق تجارت
در نظام حقوقی ما و ازجمله در حقوق تجارت این قاعده جنبۀ تکمیلی دارد و نباید بهگونهای
اعمال شود که باعث به هم ریختن سازمان حقوقی کشور شود« .اندیشۀ جلوگیری از استفادۀ بی
جهت محاط در نظام حقوقی است و بر سایر قواعد حکومت ندارد ...و نمیتوان کاری را که قاعدۀ
خاصی مباح شناخته است (مانند معاملۀ مبتنی بر تراضی) به استناد این قاعدۀ کلی ممنوع ساخت».
(کاتوزیان .)205 :1374 ،بر این اساس ،دعوای داراشدن ناعادالنه جنبۀ فرعی دارد (صفایی،
 )17 :1364و در مواردی قابلاعمال است که مدعی عنوان دیگری برای طرح دعوی نداشته باشد
(خندانی .)1390:117،نحوۀ نگارش مادۀ  319قانون تجارت نیز نشاندهندۀ این امر است .طبق این
ماده «:اگر وجه برات و فتۀ طلب و چک را نتوان به واسطۀ حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد،
دارندۀ برات یا فتۀ طلب یا چک میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به
ضرر او استفادۀ بالجهت کرده است مطالبه نماید» .بنابراین اولویت با طرح دعوی بر مبنای سند
است و تنها در صورتی که امکان استناد به آن وجود نداشته باشد ،میتوان از راه استفادۀ بالجهت
اقدام کرد.
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از مواردی که امکان استناد به قاعده وجود ندارد این است که قرارداد صحیحی بین طرفین وجود
داشته باشد،که در این صورت باید بر اساس قرارداد به یکدیگر مراجعه کنند (صفایی.)16 :1364،
فرض میگیریم درخصوص خرید کاالیی ،اعتبار اسنادی توسط بانک به درخواست مشتری و به نفع
فروشنده گشایش مییابد .یکی از اصول حاکم بر اعتبار اسنادی ،استقالل اعتبار اسنادی از قراداد
پایۀ صدور آن است (شهبازی نیا ،گروئی ،708 :1399 ،مقدم ابریشمی ،بهنام .)272 :1399 ،در
مادۀ  4مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو سی پی) شمارۀ  600آمده است «:اعتبار بنا به
ماهیت خود معاملهای است جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبار قرار
میگیرند .قراردادهای مبنای اعتبار بههیچوجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد
نمیکند ،حتی اگر در اعتبار هرگونه اشارهای به اینگونه قراردادها شده باشد .»...بر این مبنا ،این
احتمال وجود دارد که ذینفع آن بدون آنکه استحقاق داشته باشد ،با ارائۀ اسناد پیشبینی شده در
اعتبار ،وجه آن را از بانک دریافت کند .مانند آنکه کاالهای ارسالی توسط فروشنده مطابق قرارداد
نباشد و ...در اینجا کوتاهی متوجه بانک نیست ،ولی این پرسش مطرح میشود که آیا برای خریدار
حق مراجعه به فروشنده برای بازگرداندن پول پرداختی بر مبنای قاعده وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ
باید گفت که اگر از جهت قراردادی امکان مراجعه به فروشنده وجود داشته باشد ،برای مثال ،خریدار
بتواند الزام فروشنده به اجرای قرارداد را درخواست کند ،نوبت به قاعده نمیرسد ،ولی اگر این امکان
وجود نداشته باشد ،استفادۀ بدون جهت تحقق یافته است .یا درموردی که خواهان بر مبنای چک
بتواند اقامۀ دعوی کند ،دیگر نمیتواند برمبنای استفادۀ بدون جهت طرح دعوی کند
(شیرازی.)1364:138،
در خارج از تعهدات قراردای نیز هنگامی که زیاندیده دعوای دیگری در اختیار دارد ،نمیتواند
به آن متوسل شود (صفایی.)1364:17 ،بهطور کلی« ،در حقوق ایران زمانی میتوان به قاعده استناد
کرد که هیچ عنوان حقوقی قراردادی مانند ضمان معوضی ،فسخ قرارداد ،تلف مبیع قبل از قبض و
ضمان قهری مانند غصب ،اتالف ،تسبیب یا استیفا قابلاستناد نباشد» (مرتضوی ،ابراهیمی:1390 ،
.)23
 -7بررسی مصادیقی از استفادۀ بدون جهت در امور تجاری
در ادامه ،مصادیقی از داراشدن ناعادالنه در موضوعات تجاری آورده میشود.
 7-1در اسناد تجاری
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ً
هرچند تعداد اسناد تجاری زیاد است ،ولی بهجهت آنکه داراشدن ناعادالنه عمدتا دراسنادی که
برای پرداخت قیمت کاال و خدمات یا تضمین تعهدات مورد استفاده قرار میگیرد محقق میشود،
لذا تنها همین اسناد مورد بررسی قرار میگیرد ،که عبارتند از برات و سفته و چک و ضمانت نامۀ
بانکی و اعتبارات اسنادی.
 7-1-1در چک و سفته و برات
بهجهت ویزگی هایی که این اسناد دارند ،مانند ویژگی عمل به ظاهر ،اصل غیرقابلاستناد بودن
ایرادات در مقابلدارندۀ ثالث با حسننیت ،وصف تجریدی و ،...استفادۀ بالجهت در آنها بیشتراز
مباحث تجاری دیگر اتفاق میافتد و به همین علت قانون تجارت در مادۀ  319بهطور خاص به این
موضوع تصریح کرده است .مادۀ مورد بحث ناظر به موردی است که سند ،مشمول مرور زمان پنج
ساله شده است و مسئولیت متعهدان سند تجاری بر اساس سند منتفی شده است (مرتضوی:1392 ،
 ،)113ولی قانونگذار برای دارندۀ سند این امکان را در نظر گرفته که برمبنای داراشدن ناعادالنه به
مسئولین آن مراجعه کند « .در حقوق فرانسه ،مرورزمان فقط باعث میشود که حق دارنده به استفاده
از حقوق ناشی از برات (وهمچنین سفته و چک) سلب شود .بنابراین ،روابط پیش از برات و نیز
حقوق ناشی ازاینروابط ،مشمول مرور زمان عام است که دعوی مربوط به آن بعد از سلب حق
دارندۀ برات -بهموجب مقررات قانون تجارت – قابلطرح است .قانونگذار ما در این مورد از حقوق
آلمان تبعیت کرده است که در آنجا پس از گذشت مرور زمان پنج ساله ،دعوی دارنده علیه مسئوالن
برات فقط در صورتی قابل قبول است که مسئول مزبور ،برات را به ضرر صاحب سند ،مالک شده
باشد» (اسکینی.)186 :1398 ،
در مادۀ یادشده به دارندۀ سند امکا ن استناد به قاعده را داده است ،ولی در مورد اینکه استفادۀ
کنندۀ بالجهت چه کسی است سکوت کرده است که الزم است مورد بررسی قرار گیرد.
 7-1-1-1صادرکننده:
سند تجاری توسط صادرکننده به جریان میافتد .یکی از اشخاصی که استفادۀ بدون جهت ممکن
است توسط او صورت گیرد صادرکننده است .در برات ممکن است براتگیر بدون اینکه محل برات
توسط براتکش نزد او تأمین شده باشد ،وجه آن را پرداخت کرده باشد .در این صورت براتکش به زیان
براتگیر بهطور ناعادالنه دارا شده است .در چک نیز این امر امکانپذیر است .چون در چک نیز محال
علیه وجود دارد .البته در مقایسه با برات ،داراشدن ناعادالنه در رابطۀ صادرکننده و محال علیه چک
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در حال حاضر کمتر اتفاق میافتد ،چون طبق مادۀ  3قانون صدور چک اصالحی  «1382صادرکنندۀ
چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد،»...
و برخالف گذشته اعتبار ،محل صحیح به حساب نمیآید ،ازاینرو اکنون وضعیت به اینصورت
است که بانک محال علیه پولی که توسط صادرکننده درحساب جاری گذاشته است نسبت به
پرداخت چک اقدام میکند و تکلیفی به پرداخت آن در غیر اینصورت ندارد .ولی استفادۀ بدون
جهت در رابطۀ صادرکننده و دارنده میتواند محقق شود .برای مثال ،اگر در ازای خرید کاالیی چک
ً
صادر شده باشد و کاال هم تحویل شده باشد ،اگر احیانا دارنده ظرف  5سال مبادرت به مطالبه وجه
آن نکرده باشد و چک مشمول مرور زمان شده باشد ،دراینصورت دارنده بر اساس دارا شدن ناعادالنه
خواهد توانس ت به صادر کننده مراجعه کند ،چون به زیان دارنده داراشده است .در سفته نیز همین
حالت قابلوقوع است.
نکتهای که باید نظر داشت این است که نباید تصور شود که صادرکننده همواره استفاده کنندۀ
بالجهت خواهد بود .بلکه این موضوع دربارۀ او باید اثبات شود .البته در این زمینه نظرات مختلف
است که در ادامه بررسی خواهد شد.
طبق یک نظر صادرکننده همواره استفاده کنندۀ بالجهت است ،چون در سفته و چک ،صادرکننده
یا وجهی از دارنده گرفته است و بر این مبنا سند را به او داده است ،یا اینکه بایت بدهی به دارنده
برات یا سفته یا چک داده است .لذا اگر سند پرداخت نشود ،او استفادۀ بدون جهت کرده است
(ستودۀ تهرانی .)199 -200 :1388 ،در رأی شمارۀ  4173مورخ  1338/8/26شعبۀ  8دیوان کشور
نیز بر همین مبنا صادرکنندۀ سفته استفاده کنندۀ بالجهت شناخته شده است .طبق این رای «:مطابق
مادۀ  319قانون تجارت اگر وجه برات یا فتۀ طلب یا چک به سبب حصول مرور زمان  5ساله
قابلمطالبه نباشد ،دارنده می تواند وجه آن را از کسی که استفادۀ بالجهت کرده است مطالبه نماید،
و در سفتۀ مورد بحث که فرجام خوانده متعهد سفته و طرف مستقیم قضیه بوده و ظهرنویس وجود
نداشته ،ظاهر این است که از وجه سفته مستفید بالجهت کرده است و فرد بارز استفادۀ بدون جهت
آنست که مدیون بدون جهت قانونی از ادای دین استنکاف نماید» (نقل شده توسط ستودۀ تهرانی،
.)200 :1388
ً
نظر دیگر این است که صادر کننده مانند سایر مسئولین الزاما استفادۀ کننده بالجهت محسوب
نمیشود ،بلکه باید این امر اثبات شود (اسکینی .)187 :1398 ،در دعوایی که دارندۀ چک پس از
شمول مرور زمان ،اقامۀ دعوی علیه صادرکننده برای مطالبۀ وجه آن کرده بود ،دادگاه بدوی بر همین
مبنا به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است.
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« درخصوص دعوی آقای م.ح .به طرفیت آقای م.الف .به خواسته مطالبۀ  90/500/000ریال
بابت سه فقره چک به شمارههای  036121 )1مورخ  1378/4/22به مبلغ بیست وهشت میلیون و
هفت صد و پنجاه هزار ریال  026122 )2مورخ  1278/5/12به مبلغ بیست وهشت میلیون و هفت
صد و پنجاه هزار ریال هر دو عهده بانک ص 230592 )3 .مورخ  1378/4/13عهده بانک ت .به
انضمام کلیه خسارات قانونی .نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه چکهای مستند دعوی در
چهارچوب روابط تجاری (حسب اظهارات خواهان) فی مابین اصحاب دعوی ّرد و بدل گردیده و
تاریخ صدور چکها و گواهیهای عدم پرداخت آنها مربوط به سال  1378میباشد موضوع مشمول
ماده  318قانون تجارت و مرور زمان  5ساله بوده ،در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را قابلاستماع
ندانسته و قرار ّ
رد آن را صادر مینماید»1.
رای یادشده پس از تجدیدنظرخواهی ،با این استدالل که« برخالف اظهارات تجدیدنظرخواهان
وی بهعنوان تاجر پارچه در بازار فعالیت مینماید و تاریخ چکها نیز مربوط به بیش از پنج سال
میباشد» به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید.
دیدگاه دوم درست است ،چون در تجارت صدور یا قبول سند همواره برای پرداخت بدهی نیست،
بلکه میتواند برای آن باشد که اعتباری در اختیار دارنده قرار داده شود .مانند حالتی که بانک براتی
را که مشتری کشیده است قبول میکند .دراین حالت بانک پولی در اختیار مشتری قرار نمیدهد،
بلکه فقط امضای خود را در اختیار او قرار میدهد» (اسکینی .)26 :1398 ،در نتیجه ،سند همواره
نشاندهندۀ یک بدهی در معنای مدنی آن نیست .از سوی دیگر ،ظاهر مادۀ  319قانون تجارت نیز
گویای آن است که استناد به استفادۀ بالجهت جنبۀ استثنایی دارد و باید شرایط آن اثبات شود و خود
سند به تنهایی مثبت آن نیست .درواقع ،اگر هر صادرکنندهای استفاده کنندۀ بدون جهت دانسته شود،
مادۀ  319فلسفۀ وجودی خود را از دست میدهد .درواقع ،دعوای استفادۀ بدون جهت در امور
تجاری یک دعوای مدنی است و نه تجاری ،و شرایط آن طبق ادلۀ اثبات دعوای مدنی باید احراز
شود.
 2 -7-1-1محال علیه

 - 1دادنامۀ شمارۀ  9309970221500466مورخ  1393/04/22شعبۀ  123دادگاه حقوقی تهران.
این رای از سامانه ملی آرای قضایی متعلق به پژوهشگاه قوۀ قضاییه گرفته شده است.
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استفادۀ بالجهت در مورد محال علیه برات و چک نیز قابلتحقق است .درصورتی که صادرکننده
وجه سند را به محال علیه رسانیده باشد و تا زمان مطالبۀ دارنده آن را مسترد نکرده باشد و سند مشمول
مرور زمان شده باشد ،دارنده از باب دارا شدن ناعادالنه حق مراجعه به او را خواهد داشت .بنابراین،
تحقق این امر در مورد محال علیه تنها در صورتی است که وجه را از صادرکننده دریافت کرده باشد
(صقری ،1380:322 ،مرتضوی :1392 ،صص .)114-115
 3 -7-1-1ظهرنویس
طبق قانون ظهرنویس نیز یکی از مسئولین پرداخت آن است .در مورد اینکه آیا استفادۀ بالجهت
توسط ظهرنویس هم میتواند صورت گیرد یا نه؟ اختالفنظر است .طبق یک نظر ظهرنویس این
امر امکان پذیر است (اسکینی .)188 :1398 ،ولی طبق نظر دیگر امکانپذیر نیست ،چون ظهرنویس
از سویی زمانی که سند را از ید ماقبل خود دریافت میکند ،مال یا پول به او پرداخته است ،و از سوی
دیگر ،در زمانی که آن را به دارندۀ بعدی انتقال میدهد از او پول یا مالی دریافت میدارد ،لذا این امر
در مورد او منتفی است (مرتضوی.)116 :1392 ،
به نظر میرسد داراشدن ناعادالنه در مورد ظهرنویس نیز قابلتحقق است .با توجه به مادۀ 291
قانون تجارت در صورتی که وجهی که برای پرداخت برات به براتگیر داده شده بود ،به طریق محاسبه
یا عنوان دیگری به ظهرنویس مسترد شده باشد ،دارندۀ برات میتواند به او مراجعه کند و این مراجعه
از باب دارا شدن ناعادالنه است (ستودۀ تهرانی.)202 :1388 ،
4 -7-1-1ضامن
اگر ضامن وجه سند را پرداخت کند ،میتواند به مضمون عنه خود از جهت داراشدن ناعادالنه
مراجعه کند.
7-1-1-5وکیل
در مورد وکیل صادرکننده استفادۀ بدون جهت موضوعیت ندارد ،چون مال یا وجهی دریافت
نکرده است ،ولی وکیل در وصول اگر از بازگرداندن پول به موکل خودداری کند ،این امر محقق
میشود (مرتضوی .)116 :1392 ،االبته این دارا شدن از نوع مبتنی بر سند نیست ،بلکه مربوط به
روابط بین وکیل و موکل است.
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باید توجه کرد که استفادۀ بدون جهتی که در اسناد تجاری اتفاق میافتد محدود به موارد گفته
شده نیست .برای مثال ،اگر در مورد قرارداد بیع چکی صادر شده باشد و دارنده آن را به دیگری منتقل
کند .اگر قرارداد بیع فسخ شود و دارندۀ چک با توجه به اصل غیرقابلاستناد بودن ایرادات در
مقابلاشخاص ثالث با حسننیت  ،وجه آن را از صادر کننده دریافت کند .دراین حالت چون دارندۀ
نخست با انتقال ،مالی از انتقال گیرنده دریافت کرده است و با فسخ قرارداد پایۀ صدور ،صادرکننده
در واقع بدهی انتقال گیرنده به انتقال گیرنده را پرداخت کرده است ،لذا انتقال دهنده (دارندۀ نخست)
بهطور ناعادالنه به زیان صادرکننده دارا شده است.
در پایان این مبحث رایی که از شعبۀ  35دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است نقل
میشود1 .با این توضیح که موضوع پرونده به این شرح بوده است که بهموجب قرارداد مشارکتی که
در سال  1389بین دو شخص منعقد میگردد ،مقرر میشود که یکی از شرکا مبلغ یک میلیارد ریال
مابهالتفاوت زمین وساخت را بهموجب دو فقره چک به شریک دیگر پرداخت کند .عالوه بر آن ،در
قرارداد پیشبینی میشود که چنانچه چکها به هر نحوی برگشت شود ،خوانده عالوه بر پرداخت
اصل چک ،مبالغی نیز بهعنوان خسارت مقطوع پرداخت کند .به علت برگشت چک ،دارندۀ چک به
طرفیت صادرکننده به خواستۀ مطالبۀ وجه چک و خسارات اقامۀ دعوی میکند و شعبۀ  104دادگاه
عمومی حقوقی تهران خوانده را به پرداخت اصل وجه چک و خسارات محکوم میکند .محکوم علیه
از این حکم تجدیدنظر خواهی میکند وشعبۀ  35دادگاه تجدیدنظر استان تهران بهموجب دادنامۀ
شمارۀ  1223مورخه  91/10/30رأی بدوی را تأیید مینماید .پس از آن خواندۀ دعوی مبادرت به
فسخ قرار داد مشارکت کرده و دعوایی به خواستۀ تأیید فسخ مطرح میکند که بر اساس دادنامۀ قطعی
شماره 92.. .272مورخه  92/3/21صادره از شعبه  29دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به تأیید
فسخ قرارداد مشارکت صادر میشود .صادرکنندۀ چک بر اساس این رأی و با استناد به بند  7مادۀ
 426قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و با اعالم اینکه با فسخ
قراردادمشارکت ،محکومیت صادرکنندۀ چک دارا شدن ناعادالنه محسوب میشود ،نسبت به دادنامۀ
شمارۀ  1223مورخه 91 /10 /30شعبۀ  35دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخواست اعادۀ دادرسی
میکند که این شعبه به شرح زیر مبادرت به صدور رأی میکند:

 -1دادنامۀ شمارۀ  9209970223500580مورخ  1392/05/23شعبۀ  35دادگاه تجدید نظر استان
تهران .این رأی از سایت داده آرا متعلق به پژوهشگاه قوه قضائیه گرفته شده است.
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« راجع به دادخواست آقای الف.ع .با وکالت آقای ح.ب .بهطرفیت ع.س .بهخواستۀ اعاده
دادرسی نسبت به دادنامۀ شمارۀ  1223مورخه  91/10/30صادره از این دادگاه که طی آن با تأیید
دادنامه  327مورخه  91/5/28صادره از شعبه  104دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به محکومیت
تجدیدنظرخواه بهپرداخت مبلغ 500000000ریال وجه یکفقره چک و  100/000/000ریال
خسارت و  540/000/000ریال خسارت تأخیر در انجام تعهد مورد تأیید قرار گرفته است و
متقاضی مذکور به استناد بند  7ماده  426قانون آیین دادرسی مدنی ،درخواست نقض آن را نموده
است .نظر به اینکه مستند خواهان مذکور ارائه و تسلیم دادنامۀ قطعی شماره  92000 272مورخه
 92/3/21صادره از شعبۀ 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد که طی آن حکم به تأیید فسخ
قرارداد مشارکت فیمابین صادر شده است ،لذا محکومیت مذکور نوعی استیفاء ناعادالنه و همچنین
برابر ماده  426قانون مدنی ،خوانده دعوی مکلف به استرداد آن میباشد .دادگاه با التفات به اینکه
ً
اوالـ خواسته خواهان دعوی مستقلی بوده که نیاز به رسیدگی جداگانه ،آن هم در محاکم بدوی داشته
ً
و طرح دعوی در قالب اعاده دادرسی فاقد توجیه قانونی میباشد .ثانیا ،ازجمله شروط موضوع بند 7
ماده  426قانون مارالذکر ،وجود اسناد و مدارک در جریان دادرسی و مکتوم بودن آنکه دلیل حقانیت
متقاضی مذکور می باشد است؛ در حالی که دادنامه صادره در جریان دادرسی ،مکتوم نبوده ،بلکه
بعد از اصدار رأی از ناحیه این دادگاه صادر گردیده است .علیهذا این دادگاه موضوع را از شمول بند
ً
 7ماده  426قانون مارالذکر خارج دانسته و مستندا به تبصرۀ ماده  435قانون آیین دادرسی مدنی،
قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعالم مینماید .رأی صادره قطعی است».
در دعوای گفته شده از سویی قرار رد درخواست اعادۀ دادرسی به درستی صادرشده است .چون
اصل این است که دادگاه طبق ادلۀ موجود در زمان دادرسی به دعوی رسیدگی و حکم صادر کند و
بر این اساس بند  7مادۀ  426قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ناطر
به اسناد و مدارکی است که در زمان دادرسی وجود داشته ولی مکتوم بوده است .از سوی دیگر ،چون
اثر فسخ نسبت به آینده است ،پس بهطور قاطع نمیتوان گفت که با فسخ قرارداد مشارکت حتما
داراشدن ناعادالنهای اتفاق افتاده است ،بلکه این امر مستلزم رسیدگی جداگانه است.
 7-1-2در ضمانت نامۀ بانکی و اعتبارات اسنادی
دو مورد از اسنادی که داراشدن ناعادالنه در آنها قابلتحقق است ضمانت نامههای بانکی و
اعتبارات اسنادی است .از ویژگیهای این دو سند آن است که پرداخت آن توسط بانک صادرکننده
تابع شرایط مندرج در ضمانت نامۀ بانکی و اعتبار اسنادی است و این اسناد مستقل از قرارداد منشأ
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صدور هستند (اخالقی ،1370 ،صص  ،84-80شیروی،1393 ،صص  )،263-264استقالل
اعتبار اسنادی از قرارداد منشاء در مادۀ  4مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو سی پی) شمارۀ
1 600تنظیم شده توسط اتاق بازرگانی بینالمللی اعالم شده است .در در مورد ضمانتنامههای بانکی
عندالمطالبه نیز وضعیت به همین صورت است .در بند الف مادۀ  5مقررات متحالشکل ضمانت
نامههای عندالمطالبه (یو آر دی جی) شمارۀ  2758تنظیم شده توسط اتاق بازرگانی بینالمللی به این
امر تصریح شده است .بنابراین این احتمال وجود دارد که ذینفع ،وجه آنها را بدون استحقاق
دریافت کند که در اینصورت داراشدن ناعادالنه واقع شده است (بهارلو ،بلطاقی،26 :1398 ،
سلطانی ،252 :1397 ،مافی ،فرزانگان.)153 :1395 ،
 7-2در شرکتهای تجاری
در شرکتهای تجاری نیز این نوع دارا شدن قابلتحقق است .مثالی که میتوان آورد حالتی است
که پس از انحالل شرکت تجاری ،طلبکار به علت عدم اطالع در مرحلۀ تصفیۀ اموال شرکت نکند و
پس از پرداخت بدهیهای شرکت ،باقیماندۀ اموال بین شرکا تقسیم میگردد ،پرسش این است که آیا
میتوان برای طلبکار ،حق مراجعه به شرکا را البته در حدی که از اموال شرکت دریافت کرده است در
نظرگرفت؟ البته این بحث تنها در شرکت هایی مطرح میشود که مسئولیت شرکا محدود به سرمایه
گذاری آنها است مانند شرکتهای سهامی و در شرکتهای با مسئولیت نامحدود مانند تضامنی و
نسبی مطرح نمیشود .به نظر پاسخ مثبت است ،چون انحالل شرکت و حتی تصفیه نمیتواند سببی
مشروع و قانونی برای این دارا شدن باشد (کاویانی :1394 ،پاورقی ص  .)147این امر را اینگونه
میتوان توجیه کرد که شرکت هرچند دارای شخصیت حقوقی است ،ولی درواقع متعلق به شرکا است
و همآن گونه که باقی ماندن طلب طلبکاران نزد شرکت درست نبوده است ،تملک آن توسط شرکا هم
نادرست است و مکلف ندانستن شرکا به بازگرداندن آن به طلبکاران به منزلۀ داراشدن ناعادالنه است.
 7-3در ورشکستگی
در ورشکستگی استفادۀ بدون جهت در مواردی اتفاق میافتد .برای مثال ،تاجری ورشکسته
میشود و اموال او بین اشخاصی که خود را بهعنوان طلبکار معرفی و طلب آنها تصدیق میشود

1-UCP 600
2- URDG 758
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تقسیم میگردد .این احتمال وجود دارد که برخی از طلبکاران به هر علتی در فرایند تصفیه شرکت
نکرده باشند .در مورد این اشخاص این سؤال قابلطرح است که آیا بعد از اعالم پایان تصفیه میتوانند
به ورشکسته برای دریافت طلب خود مراجعه کنند؟ پاسخ این پرسش مثبت است ،چون تصفیه
فرایند ی است تجاری برای تقسیم اموال موجود ورشکسته بین طلبکاران او ،و از آن نمیتوان نتیجه
گیری کرد که اگر طلبکاری در مرحلۀ تصفیه حضور پیدا نکرده است طلب او از ورشکسته منتفی
میشود .پس امکان اقامۀ دعوی مدنی برای او وجود خواهد داشت« ،در قانون تجارت ،هیچ حکمی
که داللت بر برائت کلی یا جزئی ذمۀ ورشکسته نسبت به دیون ادا نشده بنماید وجود ندارد ،بلکه از
مفهوم مخالف موادی چون مادۀ  562و  565قانون تجارت استنباط میگردد که برخالف بعضی
نظامهای حقوقی ،در حقوق ما بدهکار ورشکسته در مورد اصل بدهی ،مشمول هیچگونه ارفاقی
نیست» (کاویانی .)11 :1392 ،قضات دادگاههای حقوقی دو تهران در پاسخ به پرسشی که در این
زمینه مطرح شده بود اینگونه اظهارنظر میکنند:
« با توجه به مواد  419و  420و  421و  473قانون تجارت و مادۀ  12قانون اصالح بعضی از
مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  1347و تبصرۀ  2مادۀ  102قانون آیین دادرسی مدنی در مورد
تاجر ورشکستۀ مدیون ،عدم مراجعه به مدیر تصفیه در موعد مقرر موجب انتفای حق و طلب دائن
چه در مدت ورشکستگی و چه پس از اعادۀ اعتبار نخواهد بود و ضمانتاجرای عدم رجوع به مدیر
تصفیه تنها سلب حق اعتراض طلبکار نسبت بهنحوۀ تصفیه و تقسیم است و جز این محرومیت،
ضمانتاجرای دیگری منجمله سقوط حق دائن برای همیشه از مقررات مربوط به ورشکستگی
استنباط نمیشود و اصوال پس از احراز وجود طلب دائن از ورشکسته ،در مقام تردید راجع به بقا و
یا عدم بقای طلب مذکور مذکور به علت مراجعه نکردن طلبکار به مدیر تصفیه ،بقای طلب
استصحاب می گردد .و در طول مدت ورشکستگی و نیز مادام که حکم به اعادۀ اعتبار ورشکسته از
محکمه صادر نشده باشد ،دعوی میبایست به طرفیت مدیر تصفیه که قائم مقام بدهکار است اقامه
شود ،زیرا ورشکسته در حکم محجور است لیکن پس از اعاده اعتبار طرح دعوی علیه شخص مدیون
صورت میگیرد( »...نوبخت :1370 ،صص)162-161
در این نظریه به درستی بر کارکرد تصفیه بهعنوان سازوکاری تجاری برای تقسیم اموال موجود
ورشکسته بین طلبکارانی که خود را به مدیر تصفیه معرفی میکنند توجه شده است .هرچند بهتر بود
به قاعدۀ داراشدن ناعادالنه نیز استناد میگردید .البته آنچه در قسمت پایانی نظریه آمده مبنی بر اینکه
پس از پایان یافتن تصفیه و پیش از اعادۀ اعتبار ورشکسته نیز دعوی میبایست به طرفیت مرجع
تصفیه انجام گیرد درست نیست ،چون پایان یافتن تصفیه به منزلۀ ختم ورشکستگی است (اسکینی،
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 )200 :1381و قاعدۀ منع مداخلۀ تاجر در اموال خود و همچنین مأموریت مرجع تصفیه یایان
میپذیرد و در نتیجه مرجع تصفیه در این زمینه صالحیتی نخواهد داشت .در تأیید این مطلب میتوان
به مادۀ  49قانون ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی مصوب 1318استناد کرد که میگوید« :پس از تقسیم
اموال ،خاتمۀ ورشکستگی اعالم خواهد شد .هرگاه پس از خاتمۀ ورشکستگی اموالی متعلق به
متوقف کشف شود ،اداره آنها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه
تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم میکند» .در این ماده صرفنظر از اینکه تقسیم اموال به منزلۀ خاتمۀ
ورشکستگی دانسته شده است ،امکان مداخلۀ ادارۀ تصفیه پس از پایان تصفیه با توجه به معنای واژۀ
«کشف» تنها در مورد اموالی است که در زمان تصفیه وجود داشته و به هر علتی از چشم آن اداره
پنهان مانده است ،بنابراین در مورد اموالی که پس از پایان تصفیه به مالکیت ورشکسته وارد میشود،
مرجع تصفیه حق دخالت نخواهد داشت و در مورد آنها طلبکاران میتوانند دعوای انفرادی طرح
کنند.
نتیجه گیری
دارا شدن ناعادالنه یا استفادۀ بدون جهت عبارت از این است که شخصی بدون سبب قانونی به
زیان دیگری دارا شود .در داراشدن ناعادالنه ،مبنای مسئولیت شخص انتفاع ناروایی است که از مال
یا کار دیگری برده است و تنها به همین اندازه میتوان به او رجوع کرد .هرچند از نظر اخالقی یا حتی
عقلی داراشدن ناعادالنه نمیتواند مجاز شمرده شود ،ولی از آنجا که در نظام فقهی و حقوقی ما
قواعد مختلفی مانند ضمان ید ،ید و ...وجود دارد که در بسیاری موارد -و به نظر برخی بهطور کامل-
این قاعده را پوشش می دهد ،لذا ممکن است در مورد وجود آن در عرصۀ تجارت تردید شود ،با
وجود این ،به علت آنکه موضوعات تجاری تابع ویژگیها و موازین خاصی است ،مواردی وجود
دارد که تنها تحت پوشش قاعدۀ مورد بحث است و مشمول قواعد دیگر نیست .ازاینرو در زمینۀ
وجود آن در تجارت نباید تردید کرد .برای مثال ،در صورتی که براتگیر بدون آنکه محل برات توسط
براتکش نزد او تأمین شده باشد ،وجه آن را به دارنده پرداخت کند ،براتکش به زیان براتگیر داراشده
است و طبق قاعده ،براتگیر حق مراجعه به او برای بازگرداندن پول پرداختی را پیدا میکند .این مورد
با هیچیک از قواعد دیگر قابلتطبیق نیست وتنها مشمول همین قاعده است.
نکتۀ دیگر جنبۀ تکمیلی و فرعی قاعده در حقوق تجارت است .این قاعده باید در امتداد اصول
و قواعد دیگر مورد استناد قرار گیرد ،نه اینکه باعث نقض آنها شود .همچنین ،دعوای استفادۀ بدون
جهت تنها در موردی باید پذیرفته شود که دعوای دیگری در اختیار خواهان نباشد .بنابراین بر فرض
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اگر شخص بنواند برمبنای چک طرح دعوی کند ،نوبت به داراشدن ناعادالنه نمیرسد .در قانون
تجارت نیز با توجه به مواد  318و  319تنها زمانی دارندۀ سند میتواند بر مبنای استفادۀ بدون جهت
طرح دعوی کند که به علت شمول مرور زمان امکان استناد به سند برای او وجود نداشته باشد.
نکتهای که باید توجه کرد و گاه رویۀ قضایی درمورد آن دچار اشتباه میشود این است که دعوای
استفادۀ بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و نه تجاری ،و شرایط آن طبق ادلۀ اثبات
دعوای مدنی باید احراز شود .برای مثال ،اگر چک یا سفتهای مشمول مرور زمان شود ،برخالف پیش
از آن ،خود سند برای اثبات استفادۀ بدون جهت صادرکننده یا اشخاص دیگر کافی نیست ،بلکه این
امر به وسیلۀ ادلۀ اثبات دعوای مدنی باید اثبات گردد .ازاینرو از صالحیت دادگاههای تخصصی
تجاری خارج است .باوجود این ،بهجهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد،
پیشنهاد میشود در مقررات مربوطه ،دارا شدن ناعادالنه درصالحیت این دادگاهها گنجانده شود.
همچنین ،چون موضوعات تجاری تابع ویژگیهای خاص است ،ازاینرو احراز استفادۀ بدون
َ
جهت گاه آسان نیست و نیاز به دقت بیشتر دارد .برای مثال ،برات و سفته و چک تابع ویژگی هایی
مانند ویژگی عمل به ظاهر ،وصف تجریدی ،اصل غیرقابلاستناد بودن ایرادات در مقابلدارنذۀ ثالث
با حسننیت و ...است که این ویژگیها چگونگی داراشدن ناعادالنه و بهتبع آن تشخیص شخصی
که استفادۀ بدون جهت کرده است را دشوارتر از موارد معمولی میکند.
در مجموع ،این قاعده نقش مثبتی در تجارت دارد .چون در بسیاری موارد ،قانون بهجای آنکه
عمل تجاری که طبق سازوکارهای تجاری صورت گرفته است را بی اعتبار اعالم کند ،که این امر
برخالف مصلحت کالن تجارت و به زیان حقوق اشخاص ثالث است ،قاعدۀ استفادۀ بدون جهت
را برای جبران زیان در دسترس زیاندیده قرار میدهد .برای مثال ،اگر در مورد عقد بیعی چکی صادر
شود و دارنده آن را به شخص ثالثی منتقل کند ،اگر عقد بیع باطل اعالم شود ،بهطور منطقی تعهد
صادرکننده به پرداخت وجه چک هم باید منتفی شود ،اما قانون برای حمایت از شخص ثالث با
حسننیت و مصلحت کالن تجارت ،او را موظف به پرداخت چک میداند ،ولی پس از پرداخت،
امکان مراجعه او به دارندۀ نخست را بر مبنای قاعده میدهد.
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فرایند رسیدگی به دعاوی حاوی قواعد و شرایطی است که از سوی قانونگذار مشخص شده و طرفین
دادرسی باید جهت پایان دادن به اختالف حقوقی و در نتیجه قلع دایمی نزاع حقوقی این قواعد را
رعایت کنند .با این حال ،این قواعد ،وسیله احقاق حق محسوب میشوند و لذا باید بهنحوی تفسیر
شوند که مانع از ورود دادگاه در ماهیت دعوا و در نتیجه فصل خصومت نگردد .در این راستا و از آثار
پذیرش این تحلیل ،جلوگیری از طرح مجدد دعاوی از طریق ترمیم واصالح نواقص دعوای طرح
شده می باشد .امری که موجب صرفه جویی در وقت و هزینه طرفین دادرسی و افزایش اعتماد به
سیستم دادرسی خواهد شد .براین بنیاد ،اصل ترمیم دادرسی در جهت ایجاد وپذیرش قاعده ایی
عمومی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن ،دادگاه در کنار اصحاب دعوای حقوق باید اصل
را بر قابل ترمیم بودن ایرادات دادرسی و در نتیجه حرکت آن به سمت کامل نمودن قراردهند .با این
حال محدودۀ و شرایط مربوط به اجرای اصل ترمیم دادرسی از موضوعات مهمی است که در این
مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.
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مقدمه

بدون تردید ،استماع دعاوی ،فصل خصومت ودر نتیجه قلع دایمی دعوای حقوقی یکی از بنیادی
ترین اهداف در تشکیل نهاد دادگاه محسوب میشود .درواقع ،کابران دادگستری ،با این هدف به
دادگاه مراجعه میکنند (حبیبی درگاه )185:1399،و از این جهت تحلیل قصد و ارادۀ ضمنی آنان بر
این است که دعوا در یک زمان معقول و متعارف با ورود دادگاه در ماهیت اختالف حقوقی پایان یابد.
بنابراین تمام تالش دادگاه و اصحاب دعوای حقوقی بهعنوان بازیگران دادرسی تشکیل شده در باره
اختالف حقوقی باید بر این اساس تفسیر شود و اعمال صورت گرفته از زمان طرح دعوای حقوقی تا
پایان دادرسی براین مبنا تحلیل شود.
یکی از مهمترین مقدماتی که به استماع حداکثری دعاوی کمک میکند و بر اساس آن دعوا از
مرحله بررسی شکلی عبور و در مرحله ماهیتی مورد بازبینی و تحلیل قرار میگیرد ،عبور از ایرادات
و نقایصی است که ممکن است در جریان دادرسی به معنای عام و دعوای طرح شده به معنای اخص
مطرح شود .به عبارت دیگر ،این نواقص گاه ممکن است مربوط به روند دادرسی باشد ،مانند اینکه
خواستۀ مالی مقوم نشده است واین موضوع مورد غفلت دفتر دادگاه قرار میگیرد و دادگاه بر اساس
همین روند ختم دادرسی را اعالم میکند وپس از این مرحله متوجه این نقص میشود و یا حتی در
مرحله تجدیدنظر این نقص هویدا میشود و یا سند مثبت سمت در دادخواست بدوی ارایه نمیشود
و در مرحله تجدیدنظر این نقص آشکار میشود.
از سویی دیگر،گاه این نواقص مربوط به دعوای طرح شده است .به عبارت دیگر ،دادرسی فاقد
ایراد است اما دعوای طرح شده بهجهت قواعد اختصاصی مربوط به هر دعوا ناقص است .بهعنوان
مثال ،یکی از مقدمات مربوط به دعوای اعتراض به ملی اعالم کردن زمین مورد اختالف ،تهیه نقشه
جغرافیایی مربوط به حدود زمین است که در اصطالح به آن ( )u.t.mگفته میشود .در این خصوص،
دادرسی دارای نقصان نمیباشد ولی از منظر حقوق دعاوی ،دعوای طرح شده دارای نقص است
(خدابخشی ،1393 ،ص  )109یا در مثال دیگر ،در دعوای اعالم بطالن سند و یا قرارداد ،باید طرفین
سند یا قرارداد طرف دعوا قرار بگیرند و از این جهت اگر یکی از طرفین سند یا قرارداد طرف دعوا قرار
نگیرد ،اگرچه دادرسی کامل است ولی دعوا ناقص میباشد .این مسائل در عناصر شناسی هر دعوا
مورد توجه قرار میگیرد (خدابخشی ،1393 ،ص 5؛ میرنژاد بروجنی ،1398 ،ص .)112
بنابراین در حقوق دادرسی مدنی ونیز حقوق دعاوی باید از ترمیم نواقص حمایت کرد .درواقع
اجازه ترمیم نواقص به دادگاه امکان خواهد داد که قواعد دادرسی در راستای احقاق حق و ورود دادگاه
در ماهیت اختالف حقوقی تفسیر شود ودر نتیجه از طرح مجدد دعاوی که از یک سو صدور آرای
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متهافت و از سویی دیگر اتالف وقت وهزینه اصحاب دعوای حقوقی را در پی دارد ،جلوگیری
میگردد.
بر این بنیاد و در جهت دادن فرصت و امکان ترمیم نواقص دادرسی ودعوا اصل ترمیم دادرسی
پیشنهاد میشود .برطبق این اصل،که بهعنوان یک قاعده و ضابطه باید از سوی دادگاه واصحاب
دعوای حقوقی مورد توجه قرار گیرد ،میبایست اجازه ترمیم نواقص موجود در دادرسی داده شود و
بدین وسیله از تکرار عمل خودداری شود .درواقع چون اصل بر این است که دعاوی باید بهصورت
حداکثری استماع شود ،اصل ترمیم دادرسی یکی از مهمترین ابزاری است که بر اساس آن ودر قالب
همکاری بازیگران دادرسی (دادگاه واصحاب دعوا) میتوان به این هدف نزدیک شد (محسنی،
 ،1389ص .)126
درواقع ،روند دادرسی ودعوا بهعنوان یک مجموعه ،دارای اجزایی است که میبایست در موقعیت
خود و بهصورت کامل تحقق یابد تا امکان رسیدن به جزء بعدی وجود داشته باشد .بهعنوان مثال،
وجود نقص ابتدایی در دادخواست یا خوانده دعوا امکان حرکت دادرسی و دعوا به مرحله بعد را
منتفی میکند .لذا اصل ترمیم دادرسی بهعنوان یکی از اصول راهبردی این امکان را خواهد داد که
حرکت قطار دادرسی ودعوا به مقصد ادامه یابد و در اصطالح عقیم نماند و بهجای بطالن و بی
اعتباری دادرسی ودعوا از تکمیل آن حمایت کرد (مولودی ،حاجی عزیزی وحمزه هویدا،1397 ،
ص .)358
در حقوق دادرسی مدنی ایران ،این اصل مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است .با این حال،
بحث ترمیم دادرسی وامکان عبور از ایرادات دارای پشتوانه فقهی بوده و حتی از برخی از مواد قانون
آیین دادرسی مدنی نیز بهصورت غیر مستقیم قابلدرک است .دکترین حقوق دادرسی نیز به تازگی
مفاهیم مرتبط با اصل ترمیم دادرسی را مورد اشاره قرار داده اند و از این جهت مطالعات تطبیقی نیز
در مقاالت صورت گرفته است (خدابخشی ،1394 ،ص 101؛ محسنی793 ،1394 ،؛ شکوهی
زاده وعربیان ،1397 ،ص 145؛ مولودی ،حاجی عزیزی وحمزه هویدا ،1397 ،ص  )360و
بهصورت اجمالی بحث نقایص در دادرسی و امکان تصحیح آن مورد بررسی قرار گرفته است .با این
حال ،پذیرش و پیشنهاد اصل ترمیم دادرسی بهعنوان یک قاعده و تبیین مفاهیم ومبنای آن و ارایه
طریق در جهت محدوده ترمیم و ضوابط مربوط به آن از نوآوری هایی خواهد بود که در این مقاله
مورد بررسی قرار میگیرد.
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به بیان دیگر ،رویکرد ترمیم با تصحیح از بعد مفهومی یکسان است؛چه در هر دو ،هدف،
استمرار دادرسی خواهد بود .با این حال ،درگفتمان ترمیم ،دادرسی شبیه ساختمانی است که باید
نواقص و ایرادات آن مرمت شود .بر این بنیاد ،باید دیدگاهی ارائه کرد که این ساختمان سرپا بماند.
افزون بر آن ،با توجه به ظوابطی که در مقاله پیشنهاد شده است ،دست دادگاه در به کاربردن این
اصل بازتر خواهد بود .توضیح اینکه سعی شده است به موضوع ترمیم بهجای ذکر مصادیق ،در
سطحی کالن وبه شیوهای روشمند و فراگیر نگاه شود .رویکردی که موجب خواهد شد دادگاه با
استفاده ازاینروشها در هر دعوا از انسداد آن جلوگیری و راه حلی را انتخاب کند که منجر به
استمرار دادرسی شود.
پس ،اگرچه درخصوص مبانی و فلسفه تصحیح نواقص پیش از این گفتوگو شده است ،اما این
مقاله ادامه این راه سخت و با هدف بومی سازی آن در حقوق دادرسی مدنی ایران نوشته شده است.
 .1مفهوم ترمیم در اصل ترمیم دادرسی
ترمیم در لغت به معنای درست کردن ،صحیح کردن و غلطهای نوشتهای را درست کردن ،معنی
شده است (معین .)1090:1371،معنای حقوقی که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد نیز از
معنای لغوی چندان دور نیست .به عبارت دیگر ،منظور از ترمیم ،برطرف کردن نقایص موجود در
اقدامات و اعمالی است که در دادرسی موجود است.
براین بنیاد ،ترمیم اعمال در دادرسی ودعوای طرح شده این امکان را فراهم میسازد که اقدامات
بدون اینکه تکرار شوند از تاریخ ترمیم دارای همۀ آثار مترتب بر عمل صحیح را به دست بیاورند.
بهعنوان مثال ،شهادت نامه ایی که درخصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم میشود ،با
تکمیل شرایط در جلسه دادرسی همان آثار شهادت نامه صحیح وکامل را دارد و نیازی به طرح دعوای
مجدد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیست.
با این حال ،پرسش اساسی این است که وقتی از ترمیم نواقص واعمال دادرسی صحبت میشود،
کدام نواقص مدنظر است؟ علت طرح این پرسش از این جهت دارای اهمیت است که نواقص موجود
در دادرسی از دو منظر متفاوت مورد بررسی قرار میگیرد -1 .نواقص ماهوی در دعوا :در این حالت،
دعوا از لحاظ استماع اولیه و اینکه امکان ورود در ماهیت دعوا وجود داشته باشد ،مورد پذیرش قرار
گرفته است ولی از لحاظ ماهوی بهجهت نقص در دالیل و غیره امکان پیروزی اصحاب دعوا در
ماهیت موضوع اختالف وجود ندارد واز این جهت دادگاه بهجهت نقصان در ماهیت ،دعوا را با صدور
حکم پایان می دهد .به عبارت دیگر ،دعوا در این حالت با قرار عدم استماع یا رد دعوا روبهرو
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نمیشود ودادگاه در فرض نقصان ،دعوا را از لحاظ ماهوی با حکم به بیحقی یا بطالن به پایان
میرساند.
-2نواقص شکلی :در مقابلنواقص ماهوی ،باید از نواقص شکلی یاد کرد .در این نواقص ،دادگاه
در استماع اولیه و پذیرش دعوا به این معنا که امکان ورود در ماهیت دعوای طرح شده را داشته باشد،
ً
با مشکل روبهرو است .بنابراین در این حالت با انسداد دعوا مواجه میشویم ومعموال دعوا با صدور
قرار هایی مانند عدم استماع یا رد دعوا مواجه میشوند.
بهعنوان مثال ،دعوای اعالم بطالن یا فسخ قرارداد بدون اینکه همۀ تنظیم کنندگان قرارداد (طرفین
قرارداد) طرف دعوا قرارگیرند ،مطرح میشود .در این حالت امکان ورود دادگاه در ماهیت دعوا وجود
ندارد ودر نتیجه دعوا بهجهت نقصی که در بخش خواندگان وجود دارد و در جهت اصل حقوق
دفاعی طرفین قرارداد با قرار عدم استماع روبهرو میشود.
بنابراین و در پاسخ به پرسش پیشگفته باید اعالم داریم که منظور از ترمیم نواقص در اصل ترمیم
دادرسی ،نواقص شکلی است .توضیح اینکه با اصالح این نواقص است که از انسداد دعوا جلوگیری
میشود ودر نتیجه امکان استمرار دعوای فعلی به وجود میآید .به عبارت دیگر ،ترمیم در این مفهوم
اجازه خواهد داد که دادگاه دعوای طرح شده را مورد پذیرش ابتدایی قرار دهد وآماده رسیدگی ماهوی
و پایان دادن به نزاع حقوقی در قالب صدور حکم باشد.
 .2مبانی اصل ترمیم دادرسی
پرسش مهمی که درخصوص اجرای اصل ترمیم دادرسی در رسیدگی دادگاه به دعاوی در معنی
ً
اخص ودر حقوق دادرسی مدنی به معنی عام ،مطرح میشود ،این است که اساسا علت کشف وارایه
پیشنهاد برای اجرای این اصل چیست؟ به عبارت دیگر ،کدام منطق و مصلحت ،اجرای این اصل در
عدالت آیینی را توجیه میکند؟
در پاسخ به پرسشهای پیشگفته باید اعالم داشت که از منظر فلسفی ،نگاه به قوانین آیینی و
دادرسی از دو منظر مورد توجه قرار میگیرد-1.از منظر موضوعیت داشتن قوانین دادرسی :در این
تحلیل ،قواعد دادرسی فینفسه دارای اهمیت است و دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا باید همچون
یک مجری که بدون اختیار است ویا در تعبیر دیگر ،مانند سردفتری که فقط نقش تحریر آنچه طرفین
سند اعالم میکنند ،باید قواعد دادرسی را رعایت کند و بین دعاوی مختلف وشرایط ویژه هیچ تفاوتی
وجود ندارد .به عبارت دیگر ،یک سری قالب هایی با مواد قانونی در اختیار دادگاه قرار داده میشود
واز دادگاه در خواست میشود که اداره ومدیریت دادرسی ودر نتیجه فصل خصومت وقلع نزاع حقوقی
را در این قالبها قرار دهد.
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تحلیل وپیروی از این قاعده در دکترین حقوقی نیز نتایج مشابهی را به همراه دارد .بنابراین نگاه
تعبدی در تفسیر وتحلیل قوانین آیینی مورد توجه قرار میگیرد و اعتقاد راسخ براین است که همه
ً
مواعد وضوابط در رسیدگی به دعاوی مدنظر قرار گیرد و اساسا شرط ورود دادگاه در ماهیت موضوع
و احقاق حق این است که ابتدا دادگاه از صحت و اجرای بیکم وکاست قواعد آیینی باید اطمینان
حاصل کند.
در مقام جمع بندی ،در مکتب موضوعیت قواعددادرسی ،شکل وقالب بر محتوا مقدم است.
براین اساس قواعد دادرسی بهصورت مستقل ودر مقابلقواعد احقاق حق قرار میگیرند و نمیتوان
آنها را وسیله اجرای حق دانست .بنابراین حق به معنای واقعی محسوب میشوند.
 -2از منظر طریقیت داشتن قواعد دادرسی :دراین مکتب ،قواعد دادرسی راهی در جهت تحقق
نظم در روند رسیدگی دادگاه محسوب میشوند .در واقع اگرچه اقامه دعوا و رسیدگی به آن امری
دقیق و تخصصی محسوب میشود ،ولی این موضوع نباید مانع از احقاق حق و در نتیجه ورود دادگاه
در ماهیت شود( .خدابخشی ،1394 ،ص )101
براین بنیاد ،قواعد دادرسی را نباید همسنگ قواعد ماهوی تحلیل کرد .در واقع ،هدف از وضع
قوانین دادرسی تسهیل رسیدگی به دعاوی و درخواستهای مراجعان به دادگستری میباشد .در این
تحلیل قوانین دادرسی فی نفسه واجد خصوصیت نمیباشند و فقط وسیلهای در جهت احقاق حق
محسوب میشوند .بنابراین نباید این قواعد را بهنحوی تحلیل کرد که مانع از استماع دعوا و در نتیجه
احقاق حق اصحاب دعوا شوند.
بر طبق تحلیل پیشگفته ،دادگاه در مقام رسیدگی به دعاوی ،برخالف مکتب موضوعیت قوانین
دادرسی ،ویژگیهای خاص هر دعوا را مورد توجه قرار میدهد و درکنار رسیدگی به دعاوی ،مباحثی
چون هزینههای دعوا و نیز اوقاتی که از اصحاب دعوا صرف میشود را مدنظر قرار میدهد .به عبارت
دیگر ،دادرس در چهارچوب عمومی واز پیش تعیین شده حرکت نمیکند واین امکان برای او وجود
دارد که با انعطاف در تفسیر قواعد دادرسی اجازه ترمیم نواقص داده شود و در نتیجه حرکت دعوا به
سمت قلع دایمی و احقاق حق تسهیل شود.
از منظر طریقیت داشتن قواعد دادرسی ،ماهیت بر قالب مقدم است و قواعد دادرسی ،حق به
معنای واقعی خودش محسوب نمیشود .بنابراین نگاه تعبدی و مقدس به اجرای قواعد دادرسی در
این مکتب جایگاهی ندارد.
براین بنیاد وپس از تحلیل مبانی مکاتب موضوع گرا و طریقیت گرا در قوانین دادرسی ،به نظر
میرسد که تفسیر و اعمال اصل ترمیم دادرسی با مبانی مکتب طریقیت گرایی در حقوق دادرسی
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مدنی نزدیک تر باشد .به عبارت دیگر ،برطبق اصل ترمیم دادرسی باید این امکان به اصحاب دعوا
داده شود که نقایص وکاستیهای صورت گرفته در روند دادرسی را تکمیل وتصحیح کنند .امری که
باعث خواهد شد راه نیمه تمام دعوا ادامه یابد و دادرسی بدون اینکه نیاز به طرح مجدد داشته باشد،
به سر منزل خود که فصل خصومت و ورود دادگاه در ماهیت است ،حرکت کند.
البته ،پذیرش اصل ترمیم دادرسی در قالب مکتب طریقیت گرا بودن قواعد دادرسی با رعایت
شرایط خاص خود خواهد بود که در بخش شرایط اجرای اصل ترمیم دادرسی مورد بررسی قرار
میگیرد.
 .3محدوده اجرای اصل ترمیم دادرسی
پس از شناخت مقدماتی نسبت به مبانی اعمال و اجرای اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی
مدنی ،پرسش اساسی این است که محدوده یا مواردی که در آن امکان اجرای اصل ترمیم دادرسی
وجو د دارد چیست؟ به عبارت دیگر ،در فرضی که دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا بخواهد این اصل
را اجرا کند ،محدودۀ اعمال این اصل در چه حوزه هایی خواهد بود.
در واقع ارائه ضابطه درخصوص حوزه هایی که امکان ترمیم قواعد دادرسی در آن وجود دارد،
اجرای این ضوابط توسط دادگاه را در رسیدگی به دعاوی تسهیل میکند .بنابراین ،تعیین این ضوابط
ً
بهصورت مستقیم با حقوق اصحاب دعوا ارتباط دارد و صرفا بر بنیان مباحث نظری در حوزه ترمیم
دادرسی قرار داده نمیشود .توضیح اینکه در دکترین حقوق دادرسی بیشتر تمرکز بر تحلیل نظام
تکمیل نواقص در حقوق دادرسی مدنی وتفکیک بین نواقص شکلی و ماهوی در اعمال آیین دادرسی
مدنی و تبیین ضمانتاجراهای مربوط به آن بوده است (برای نمونه :محسنی ،1393 ،ص 139؛
همان793 ،1394 ،؛ مولودی و حاجی عزیزی و حمزه هویدا .)329 ،1397 ،بنابراین در این بخش
سعی شده است با استنباط از ظرفیتهای قانون آیین دادرسی مدنی ،ضوابطی پیشنهاد شود که امکان
اجرای آن در حقوق دادرسی مدنی ایران وجود دارد.
 .1.3اجازه ترمیم در ارائه اسناد و مدارک دادرسی
بر طبق قواعد دادرسی ،ارائه دلیل و مدراک در معنای عام از دو جهت مورد توجه قرار میگیرد.
 -1وفق بند  6مادۀ  51قانون آیین دادرسی مدنی ،طرفین دادرسی باید اسناد و مدارکی که داللت بر
حقانیت آنها دارد در رسیدگی به دعوا ارائه دهند -2.بر طبق قانون ،باید اسناد ومدارکی به دادگاه
ارائه شود ،تا امکان ادامه رسیدگی به ماهیت دعوا وجود داشته باشد .بهعنوان مثال ،ارائه دلیل مربوط
به نقش تمبر مالیاتی که بر روی وکالتنامۀ وکالی دادگستری باید صورت بگیرد .یا ارائه سند مثبت
سمت در طرح دعوی از سوی اشخاص حقوقی ،از این موارد است.
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براین بنیاد ،اجرای اصل ترمیم دادرسی در این خصوص مالزمه با این تحلیل خواهد داشت که

ً
اوال ،اصل بر این اس ت که نقص در ارایه اسناد ومدارک ،نباید موجب عدم استماع دعوا یا به عبارت
دیگر انسداد دعوا شود .برای مثال ،ضمانتاجرای نقص تمبر مالیاتی را نمیتوان قرار رد دعوا دانست،
بلکه بر اساس اصل ترمیم دادرسی باید با صدور اخطار رفع نقص اجازه استمرار دادرسی داده شود.
(خدابخشی ،1394 ،ص 92؛ پژوهشگاه قوه قضائیه ،آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران،
 ،1396ص  )31البته این قاعده باید در فرضی اعمال شود که اختالف و تردید در عدم استماع دعوا
و اخطار رفع نقص باشد.
ً
ثانیا ،اجرای اصل ترمیم دادرسی این ظرفیت را خواهد داشت که حتی در فرض صدور اخطار
رفع نقص و پایان مهلت رفع نقص و صدور قرار رد دادخواست توسط دفتر دادگاه یا دادگاه ،اگر نقص
ً
مورد نظر دادرسی رفع شود و مثال سند یا مدرک مورد نظر به دادگاه ارایه شود ،باید از استمرار دادرسی
حمایت کرد .بنابراین اگر به واسطه اخطار رفع نقص صورت گرفته توسط دفتر دادگاه ،دلیل سمت
مدیرعامل شرکت مانند آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی در مهلت  10روزه ارائه نشود ودفتر
دادگاه نسبت به صدور قرار رد دادخواست اقدام کند ،اگر در مهلت  10روزه اعتراض به این قرار ،دلیل
سمت به دادگاه ارایه شود ،باید از استمرار دعوا دفاع کرد .درواقع این پذیرش هیچ ضرری برای
اصحاب دعوا نخواهد داشت و مالک ماده  350قانون آیین دادرسی مدنی نیز این موضوع را تأیید
میکند.
ً
ثالثا ،حتی میتوان یک گام دیگر نیز به جلو حرکت کرد و اعتقاد داشت که در فرض عدم توجه
دفتر دادگاه به نواقص در دادرسی و تشکیل جلسه استماع وایراد اصحاب دعوا به عدم ارایه اسناد و
مدارکی که موجب انسداد دعوا میشود ( مانند عدم ارایه اسناد مربوط به سمت مدیریت شرکت و یا
وکالت در طرح دعوا) و دفاع ماهوی در موضوع دعوا ،امکان استمرار دادرسی وجود دارد .در واقع
ً
در این فرض ،دادگاه بدون اینکه بخواهد به اقدامات گذشته بیتوجه باشد و با توجه به اینکه عمال
دفاع در موضوع دعوا صورت گرفته است و پرونده معد ورود در ماهیت و قلع نزاع حقوقی است،
ً
میتواند با دادن مهلت قضایی (مثال یک هفته)امکان ارائه سند و مدرک مورد درخواست را ایجاد
کند .مالک مواد  66و 103قانون آیین دادرسی مدنی که در آن از عبارت «توانایی دادگاه» استفاده
شده است ،این استدالل را تأیید میکند .به عبارت دیگر ،صدور اخطار رفع نقص منوط بر این است
که دادگاه نتواند به دعوا رسیدگی کند.
الزم به ذکر است که در صورت عدم توجه به مهلت ارائه شده توسط دادگاه ،باید از ورود دادگاه
در ماهیت دعوا و قلع نزاع حقوقی دفاع کرد .این رویکرد در راستای توجه به دفاعیات خوانده دعوا و
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جلوگیری از سوءاستفادۀ خواهان از دادرسی است .توضیح اینکه اگر خواهان شکست خود در دعوا
را با توجه به دفاعیات خوانده محتمل بداند ،از رفع نقص خودداری میکند .بنابراین ترمیم در این
فرض ،بدون صدور اخطار رفع نقص تحقق مییابد (شمس ،1390 ،ص .)58
 .2.3اجازه ترمیم و تکمیل اسناد و ادله طرفین دعوا
گقته شد ک ه وفق قانون ،خواهان باید رونوشت اسناد ،مدارک و ادلۀ مربوط به اثبات ادعای خود
را در دادخواست ذکر و معین کند (بند  6مادۀ  51قانون آیین دادرسی مدنی) .یکی از مبانی این الزام
این است که امکان دفاع یا جرح و تعدیل ادله واسناد برای خوانده دعوا وجود داشته باشد.
با این حال ،در برخی از موارد ،اسناد و ادلهای که پیوست دادخواست بهصورت ناقص تقدیم
میشود .در واقع برخالف حالت اول در این فرض اسناد وادله ارایه میشود ولی این ارایه کامل نبوده
ودارای نقص است .بهعنوان مثال ،در دعوای مطالبه وجه که مستند به اسناد تجاری (چک وسفته)
است خواهان سند را بهصورت ناقص ،پیوست دادخواست میکند .یا در فرضی دیگر ،شهادت
نامهایی که وفق ماده  506قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده  9قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مالی ،باید با اسامی شهود و شرایط مواد پیشگفته مانند نحوه معاشرت با مدعی اعسار و...باشد،
بهصورت ناقص تقدیم میشود.
در واقع ،برطبق این تحلیل ،نقص در اسناد وادله به دوگروه تقسیم میشود-1:بر طبق مثالهای
باال نقص در شکل اسناد وادله است -2.برخالف حالت اول ،نقص در ظاهر اسناد وادله وجود
ندارد ،بلکه اسناد وادله بهصورت ماهیتی ناقص است .مانند حضور نیافتن یکی از شهود در دعاوی
حقوقی.
به هرروی ،اجرای اصل ترمیم دادرسی در موارد پیشگفته این ظرفیت را خواهد داشت که اگر
در زمان رسیدگی دادگاه به ادله ومدارک ،این نقص برطرف شده باشد ،دادگاه باید از انسداد دعوا و
در نتیجه عدم استماع آن خودداری کند .تحلیلی که موجب ورود دادگاه در ماهیت دعوی خواهد
شد.
 .3.3اجازه ترمیم دادرسی با اضافه نمودن اشخاص به دادرسی
یکی از مهمترین مباحث در حقوق دادرسی مدنی ،تعیین خوانده و به عبارت دیگر مشخص
کردن اشخاصی است که باید در دعوای حقوقی حضور داشته باشند (خدابخشی ،1394 ،ص 218؛
کریمی ،1393 ،ص  .)175درواقع ،دعوا باید بهنحوی و بر علیه اشخاصی طرح شود که در تعارض
مستقیم با حق خواهان باشند و از طرف دیگر آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد مربوط به
خواندگان باشد وتوسط آنان قابلیت اجرایی را داشته باشد .بهعنوان مثال ،در دعوای الزام به تنظیم
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سند رسمی ،دارنده سند رسمی بهجهت اجرایی کردن رأی دادگاه و اینکه اثر رأی متوجه او میشود
باید طرف دعوا قرار گیرد.
با این حال،گاهی اوقات دعوای حقوقی از جهت تعیین خواندگان و یا اشخاصی که باید در دعوا
قرار گیرند ،ناقص میباشد .این نقص از دو جهت قابلتوجه خواهد بود-1 .از جهت ماهوی :در این
فرض ،خواهان در طرف دعوا قراردادن اشخاص الزم در دادرسی دقت الزم را نداشته وشخص یا
اشخاصی که باید طرف دعوا قرار بگیرند تا بر اساس آن دعوا قابلاستماع ودر نتیجه امکان حرکت به
ً
سمت ماهیت داشته باشد را طرف دعوا قرار نداده است .مثال ،دعوای اعالم بطالن قرارداد یا سند
باید به طرفیت همۀ تنظیم کنندگان سند و قرارداد طرح شود .در این فرض ،در صورتی که دعوا بدون
در نظر گرفتن این قواعد باشد ،دعوا ناقص خواهد بود.
-2از جهت شکلی :در این فرض ،دعوا از جهت طرف قراردادن اشخاصی که در دادرسی باید
حضور داشته باشند کامل است .اما برخالف حالت اول ،نقص بهصورت شکلی است .بهعنوان
مثال ،خواهان ،در دعوای ابطال قراداد ،طرفین قرارداد را بهعنوان خوانده تعیین کرده است ،اما در
مشخصات فردی (مانند نام ونام خانوادگی) درگیر اشتباه شده است .مانند اینکه بهجای احمد،
احمدرضا نوشته شود یا بهجای میرمحمدی ،محمدی قید شود .در این فروض کد ملی ذکر شده در
ً
دعوا با مشخصات شخصی که باید واقعا در دعوی حضورداشته باشد ،تطبیق دارد و فقط از لحاظ
عبارتی نقص وجود دارد).
اجرای اصل ترمیم دادرسی در برخورد با نواقص پیشگفته با رویکردهای متفاوت قابلامکان
است .توضیح اینکه در برخورد با نواقص شکلی باید با کمترین هزینه و تفسیر ،راه ترمیم دادرسی
فراهم شود .رویه قضایی در این مورد رویه واحدی ندارد و تردید در عدم استماع فوری و اصالح از
طریق الیحه و یا حتی جلب دادرسی وجود دارد (پژوهشگاه قوه قضائیه ،1396 ،ص )745با این
حال اجازه ترمیم دادرسی در اینخصوص ایجاب میکند که اصحاب دعوا بتوانند با ارسال الیحهای
قبل از جلسه استماع یا حتی در جلسه رسیدگی این نقص را برطرف کنند .این تحلیل در رسیدگی
پس از صدور رأی و در مرحلۀ تجدیدنظر نیز قابلاعمال است.
اما درخصوص تکمیل وترمیم نواقص ماهوی ،باید از رویکردی دیگر استفاده کرد .به نظر
می رسد که در این موارد امکان ترمیم دادرسی بر اساس قواعد نهاد جلب ثالث امکان پذیر باشد.
درواقع ،جلب ثالث امکان دخالت اشخاصی که در دعوا باید حضور داشته باشند را فراهم میکند.
بنابراین در دعوای تخلیه عین مستأجره که علیه ورثه مستأجر مطرح میشود و یکی از ورثه طرف
دعوا قرار نمیگیرد ،با طرح دعوای جلب ثالث میتوان شخص غایب را به دادرسی جلب کرد و بدین
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جهت از عدم استماع دعوا جلوگیری کرد (میرنژاد بروجنی ،1398 ،ص ،32فرحزادی ،میرنژاد
بروجنی)181:1399،
در واقع مسؤلیت تعیین خوانده در مرحلۀ اول بر عهده خواهان است که بهصورت متعارف و با
ارزیابی از شرایط موضوع دعوا در زمان تقدیم دادخواست صورت میگیرد اما تکلیف غیر منطقی
(ماالیطاق) به اینکه با هر تغییر در تعداد خواندهها یا هویت آنها ،دادخواستی مستقل تقدیم شود،
نهتنها خواهان را در حالت انفعال قرار میدهد و او را از ورود در ماهیت دعوا باز میدارد بلکه نظم
دادرسی نیز به هم میخورد و دعوا تثبیت نمیشود .به عبارت دیگر بار تعیین خوانده به زمان تقدیم
دادخواست ،با آگاهی متعارف از خوانده یا خواندگان مربوط میشود وتغییر خوانده باید در قالب
دعوای جلب ثالث ویا قواعد قائم مقامی تحلیل وتفسیر شود.
بنابراین استدالل برخی از دادرسی دانان مبنی بر اینکه چون در این موارد ،شخصی که به دادرسی
دعوت میشود ،ثالث به معنای واقعی محسوب نمیشود ،قابل اتکا نمیباشد و در هیچ جای قانون
فرقی بین ثالث واقعی یا غیر واقعی وجود ندارد .بنابراین باید از ظرفیتهای حداقلی که در قانون
مورد اشاره قرار گرفته است ،بهرهبرداری حداکثری داشت و از این رهگذر امکان استماع حداکثری
دعاوی فراهم شود.
 .4.3اجازه ترمیم دادرسی با امکان تغییر در دعوا
بدون شک ،اصل تغییر ناپذیری یا تثبیت دعوا یکی از اصول راهبردی حاکم بر دعاوی محسوب
میشود .بر طبق این اصل ،اگرچه طرفین دعوا بر جهات موضوعی دعوا تسلط دارند ،ولی هنگامی
که خواهان دادخواست را تنظیم کرد ،باید این موضوع را در نظر داشته باشد که تمامی آنچه را که
میخواهد در دادخواست قید کند (السان ومحمودی ،1397 ،ص  .)473هدف و فلسفۀ اجرای این
اصل این است که حق دفاعی خوانده مورد احترام قرار گیرد و از این جهت خوانده با توجه به اصل
حسننیت در حقوق دادرسی ،فرصت و امکان دفاع را داشته باشد .این قاعده در رویه قضایی سابق
دیوان عالی کشور نیز رعایت گردیده است و برخی از دکترین حقوق دادرسی از مفهوم تثبیت دعوا
استفاده کرده اند (محسنی و غمامی ،1386 ،ص .)12
در نظام دادرسی ایران نیز علی رغم اینکه این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است ،اما مواردی را
می توان یافت که به اصحاب دعوای مدنی اجازه ترمیم دعوا از طریق تغییر در دعوا در آن داده شده
است .ازجمله این موارد اجرای ماده  98قانون آیین دادرسی مدنی ،امکان تغییر دردعوا با حصول
شرایطی مورد اشاره قرار گرفته است .عالوه بر آن مقررات ماده  362قانون آیین دادرسی مدنی نیز از
این موارد است .به عبارت دیگر با توجه به قواعد مندرج در مواد  98ونیز  362قانون آیین دادرسی
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مدنی میتوان دریافت که با توجه به اصل ترمیم دادرسی ،امکان پذیرش تغییرات در دعوا ودر نتیجه
ورود

دادگاه

در

ماهیت

دعوا

وجود

خواهد

داشت

(السان

و

محمودی473:1397؛هرمزی26:1396،؛ مولودی.)287:1381 ،
بر این بنیاد ،به نظر میرسد که در اجرای اصل ترمیم دادرسی باید یک گام به جلو حرکت کنیم.
درواقع با پذیرش این قاعده که قانونگذار در مواردی انعطاف وتعدیل در دعوا را مورد پذیرش قرار
داده است ،باید تحلیلی جدید ارایه کنیم تا فضا برای استماع حداکثری دعاوی ودر نتیجه قلع دایمی
نزاع حقوقی فراهم شود.
در این تحلیل معیار اصلی برای تغییر در دعوا را باید «توانایی دادگاه» دانست .توضیح اینکه
مالک اصل ی در اجرای اصل ترمیم دادرسی را باید توانایی رسیدگی دادگاه به دعوا پس از اعمال
تغییرات در دعوا دانست .در این تحلیل شروطی چون وحدت منشاء یا ارتباط کامل از اهمیتی که
دادرسی دانان مورد توجه قرار میدهند ،برخوردار نیست .به عبارت دیگر با توجه به وحدت مالک
مواد قانون آیین دادرسی مدنی از جملۀ مواد  66و 103میتوان استنباط کرد که اگر دادگاه بتواند با
توجه به تغییرات صورت گرفته در دعوا توانایی بر رسیدگی را داشته باشد ،پذیرش تغییر حتی اگر
شرایط مقرر در ماده  98قانون آیین دادرسی مدنی وجود نداشته باشد ،امکان پذیر است.
این تحلیل البته نه با این دیدگاه بلکه از نظر نتیجه مورد تأیید برخی از دادرسی دانان قرار گرفته
است .در تحلیلی مشابه اعالم شده است که در فرض تعارض خواسته اعالم شده در دادخواست و
قسمت شرح دادخواست ،دادگاه باید با صدور اخطار رفع نقص ،منظور خواهان را معلوم کند
(شمس.)48:1390،
بنابراین ودر مقام جمع بندی باید اعالم داشت که اجرای اصل ترمیم دادرسی در این تحلیل این
ظرفیت را خواهد داشت که دادگاه در اولین جلسه دادرسی به تغییرات توجه کند ومالک اصلی،
توانایی رسیدگی به دعوا پس از تغییرات باشد .لذا در فرضی که خواهان ابتدا دعوای خلع ید را برعلیه
خوانده طرح کند ،میتوان با اجرای این اصل وبا وحدت مالک از مواد قانونی پیشگفته دعوا را به
رفع تصرف تغییر دهد .همین وضع را درخصوص تغییر دعوای خلع ید و تخلیه ید خواهیم داشت
(خدابخشی ،1393 ،ص  .)101در این موارد اگرچه وحدت منشاء ویا ارتباط کامل بین خواستههای
ً
قبلی وبعدی وجود ندارد ولی با توجه مباحثی چون وحدت موضوع نزاع (مثال زمین مورد اختالف)
میتوان رسیدگی را ادامه داد .تحلیلی که از تکرار دعاوی ودر نتیجه تحمیل هزینههای مربوط به آن
جلوگیری میکند.
 .5.3اجازه ترمیم دادرسی با امکان اصالح عبارات خواستۀ دعوی

راهکارهای پیشگیری و مدیر یت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی /وکیلیان و درخشان

۳۲۳

برطبق قانون ،خواهان مکلف است آنچه را که از دادگاه درخواست دارد در دادخواست
بهصراحت اعالم کند .با این حال در برخی از موارد عبارات و اصطالحاتی که در دادخواست قید
میشود ،از منظر عرف عمومی رویه قضایی قابلقبول نمیباشد .بهعنوان مثال ،خواهان بهجای طرح
خواستۀ اعالم تأیید فسخ قرارداد ویا اعالم بطالن قرارداد از خواستههای صدور حکم بر فسخ یا بطالن
قرارداد استفاده میکند .در این حاالت و بر اساس اصل ترمیم دادرسی میتوان اصالحی که در جلسه
دادرسی توسط خواهان صورت میگیرد را مورد پذیرش قرار داد .یا در مثال شایع دیگر ،خواهان
بهجای طرح خواسته اعالم بطالن قراداد از ابطال قرارداد یا انفساخ آن یاد کرده است که در صورت
اصالح در جلسه دادرسی ،نظر به اصل ترمیم دادرسی باید این اصالح وتکمیل ودر واقع تصحیح
مورد پذیرش قرار گیرد و در نتیجه بهجای عدم استماع دعوی و ارشاد به طرح دعوا با اصطالح درست،
با استماع دعوا زمینه سازی قلع دایمی دعوا فراهم میشود.
 .4شرایط اجرای اصل ترمیم دادرسی
اگرچه اصل ترمیم دادرسی باید در حقوق دادرسی مدنی مورد پذیرش قرار گیرد ،اما این اصل
وتحلیل آن بدون ضابطه نخواهد بود .بعضی از دادرسی دانان تعارض با اصول بنیادین دادرسی
وبرخورد با نظم عمومی را ازمحدودیتهای ترمیم دادرسی دانسته اند (مولودی،حاجی عزیزی و
حمزه هویدا )329:1397و برخی دیگر نیز بهتبعیت از مقررات دادرسی حقوق فرانسه تفکیک نقص
ماهوی وشکلی را مطرح کرده اند و وجود نقص ماهوی را از محدودیتهای ترمیم دادرسی میدانند
(محسنی.)139:1393،
با این حال آنچه در این مقاله درخصوص شرایط اجرای اصل ترمیم دادرسی مورد اشاره قرار
میگیرد ،عبارت است از-1:ترمیم دادرسی با رعایت حقوق طرف دعوا صورت گیرد-2.دادگاه امکان
رسیدگی به دعوا را پس از ترمیم داشته باشد.
 .1.4ترمیم دادرسی با رعایت حقوق طرف دعوا صورت گیرد
یکی از اصول راهبردی حاکم بر حقوق دادرسی مدنی ،حاکم بودن اصحاب دعوای حقوقی بر
دادرسی میباشد (شمس،258:1390،محسنی )129:1389،برطبق این اصل که در قوانین دادرسی
نیز مورد پذیرش قرار گرفته است ،دادرسی برای پایان دادن اختالف حقوقی طرفین ایجاد میشود و
در این خصوص اجرای ترمیم دادرسی باید با مالحظه حقوق اصحاب دعوا باشد.
براین بنیاد ودر راستای اصل حاکمیت اصحاب دعوا باید اعالم شود که هرگاه ترمیم دادرسی در
محدوده هایی که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفت ،با حقوق هریک از طرفین دادرسی تعارض
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داشته باشد ،اعمال نمیشود .به عبارت دیگر ،پذیرش و اعمال اصل ترمیم دادرسی نباید موجب
برتری وترجیح یکی از طرفین دادرسی بر طرف دیگر شود.
بنابراین در جهت تعادل در تحلیل وجمع مصلحت مربوط به ترمیم دادرسی که هدف آن عبور
از ایرادات ونواقص دادرسی ودر نتیجه ورود دادگاه در ماهیت دعوا خواهد بود ونیز حقوق طرف دعوا
بهعنوان یکی از پایههای تشکیل فرایند دادرسی و در راستای رعایت اصولی چون تقابلی بودن دادرسی
میتوان گفت که باید فرصت وامکان دفاع در برابر دعوای ترمیم شده ،داده شود.
ً
براین بنیاد ،بعد از آنکه دادرسی ترمیم شد و مثال علیرغم عبور از جلسه نخست دادرسی اجازه
تکمیل دالیل و یا مستندات به خواهان یا خوانده داده شد ،در مقابل ،این فرصت و امکان به طرف
مقابلداده شود که در برابر دالیل جدید ،امکان تقابلی بودن دادرسی رعایت شود .یا در مثال دیگر
وقتی که دادگاه با توجه به «اصل ترمیم دادرسی» از حضور افراد ثالث در دادرسی حمایت میکند؛
مانند موردی که خواهان دعوای تخلیه عین مستأجره را مطرح و در آن با توجه به غیرقابلتجزیه بودن
منافع ،یکی از متصرفین یا ورثه یا مستأجرین را طرف دعوا قرار نمیدهد و با اجازه حاصل از «اصل
ترمیم دادرسی» و با طرح دعوای جلب ثالث ،این نقص جبران شده است ،1میبایست این حق به
طرف مقابلداده شود که ایرادات و دفاعیات خود در برابر «ثالث» را نیز طرح کند.
با این حال ذکر این نکته ضروری است که رعایت واجرای محدوده هایی که درخصوص اصل
ً
ترمیم دادرسی در این مقاله مورد اشاره قرار گرفت ،لزوما به معنای مخالفت یا متعارض با حقوق
اصحاب دعوا نمی باشد ودر این موارد ،دادگاه بدون اینکه بخواهد فرصت وامکان دفاع به طرف
مقابلارایه کند در راستای تحلیل مبتنی بر توانایی رسیدگی به دعوا و اینکه مقررات دادرسی وسیلهای
جهت احقاق حق محسوب میشوند امکان اجرای مقررات تعدیل را خواهد داشت .بهعنوان مثال،
ترمیم دادرسی از طریق اصالح عبارت خواسته نیازی به رعایت حقوق طرف دعوا نداشته و در نتیجه
ارائه فرصت وامکان دفاع در برابر اعمال اصالحات در خواسته نیست.
 .2.4دادگاه امکان رسیدگی به دعوا را پس از ترمیم داشته باشد
شرط دیگری که درخصوص اجرای اصل ترمیم دادرسی باید مورد توجه قرار گیرد ،بحث توانایی
دادگاه در احراز و امکان ترمیم دعوا است .این مفهوم آنچنانکه باید وشایسته آن است در نظام
دادرسی ودعاوی بسط وگسترش نیافته است و بنابراین تحلیلها در این خصوص ناچیز است.
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بر این اساس دادگاه باید ترمیم دادرسی را در قالب مفهوم توانایی تحلیل کند .این مفهوم در مواد
قانونی مانند ماده  64و 103قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است .در تحلیل منطقی
از این عبارت باید گفت که «توانایی دادگاه» امری فراتر از رعایت اصول وقواعد آمره دادرسی است.
به عبارت دیگر ممکن است که اصول وقواعد آمره دادرسی در موضوعی رعایت نشود وبا این حال
امکان ترمیم در دعوا وجود داشته باشد واز این جهت خللی در رسیدگی دادگاه به دعوا وجود نداشته
باشد.
بهعنوان مثال ،تغییر دعوا از خلع ید به تخلیه ید با قواعد دادرسی مندرج در قانون آیین دادرسی
مدنی تعارض دارد .توضیح اینکه وفق ماده  98قانون آیین دادرسی مدنی وجود شرایط وحدت منشاء
وارتباط کامل در این خصوص ضروری است ولی چون دادگاه امکان رسیدگی به تغییر دعوای خلع
ید به تخلیه را دارد و از این جهت حقوق دفاعی خوانده نیز رعایت میگردد واز طرف دیگر موجودیت
دعوا و روند رسیدگی منتفی نمیشود ،امکان ترمیم در دادرسی وجود خواهد داشت .یا در مثال دیگر
مقررات مربوط به اجازه رفع نقص در مهلتی عالوه بر  10روز مقرر در ماده  54قانون آیین دادرسی
مدنی نیز از این موارد است که علی رغم عبور از اصول دادرسی و قواعد قانونی ،در ماده  64قانون
آیین دادرسی مدنی امکان رسیدگی مقدم بر آنها قرارداده شده است.
به نظر میرسد که با مالحظه و وحدت مالک برخی از قوانین دادرسی بتوان این تحلیل را بهعنوان
قاعدهای عمومی در حقوق دادرسی مدنی ایران مورد پذیرش قرار داد واز این جهت زمینه را برای
اجرای اصل ترمیم دادرسی فراهم کرد .برای نمونه در بند  3ماده  371قانون آیین دادرسی مدنی در
باب یکی از موارد نقض رأی در دیوان عالی کشور میخوانیم که«:عدم رعایت اصول دادرسی وقواعد
آمره وحقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار بیاندازد».
برطبق این مقرره صرف عدم رعایت اصول وقواعد آمره دادرسی موجب نقض یا بطالن تصمیم دادگاه
نخواهد شد واز این جهت دادگاه میتواند در راستای رسیدگی به دعوا حتی از این اصول عبور کند.
بنابراین مفهوم «توانایی دادگاه» امری فراتر از رعایت اصول وقواعد آمره دادرسی است.
بر این بنیاد و بهمنظور منقح کردن مفهوم « توانایی دادگاه» باید اعالم کرد که-1:دعوا همآن گونه
ً
که توسط برخی از دکترین حقوق دادرسی گفته شده است ،ذاتا قابلیت ترمیم را داشته باشد (مولودی،
حاجی عزیزی وحمزه هویدا .)329:1397به عبارت دیگر وبا وحدت مالک تحلیلی که در حوزه
ً
حقوق ماهوی مطرح میشود عمل قابلیت تنفیذ را داشته باشد و عمل باطل مانند این است که اساسا
در عالم اعتباری ایجاد نشده است که قابلیت ترمیم را نخواهد داشت .مانند اینکه دعوای طالق
ً
وتمکین بر علیه متوفی طرح شود و یا دعوای اعالم انحالل یا ورشکستگی شرکتی طرح شود که اساسا
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بهعنوان شرکت تجاری ثبت نشده است و یا دعوای مطالبه وجه برعلیه شرکتی مطرح شود که با توجه
به انحالل وتصفیه در عالم حقوقی وجود ندارد .یا طرح دعوا بر علیه مدیر شرکت بهجای شرکت و یا
دعوای خلع ید برعلیه خواندهای که در ملک مورد ادعای خواهان تصرف ندارد و متصرف شخص
دیگری است ،از این قبیل موارد است و دعوا از همان ابتدا بهصورت مرده تولد یافته است واز این
جهت امکان احیاء وترمیم آن وجود ندارد (ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی
بخش) .در این موارد دادگاه توانایی رسیدگی ماهوی به دعوا را به این جهت که عمل قضایی وجود
وتکوین نیافته است ،ندارد.
-2معنای دیگری که در ارتباط با مفهوم «توانایی دادگاه» قابلتحلیل است ،ناظر به ارتباط
رسیدگی با مبانی نظم عمومی در دادرسی است .در واقع ،برخالف حالت اول ،علت عدم پذیرش
ترمیم دادرسی مخالفت با هدف از استقرار نهاد دادگستری است .توضیح اینکه دادرسی برای پایان
دادن به اختالفات و در نتیجه قلع دایمی آن تحقق یافته است و در صورتی که ترمیم دادرسی در
تعارض با این هدف باشد غیرقابلاجرا است .بهعنوان مثال ،در صورتی که خواهان بخواهد از طریق
تغییر در دعوا ،دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را به دعوای تنفیذ قرارداد یا اعالم صحت آن تغییر
دهد ،اگرچه برخالف حالت اول از لحاظ ذاتی امکان ترمیم دعوا وجود دارد ولی از این منظر که
تنیجه ترمیم در این حالت با اصل ترافعی بودن دعوا و اینکه دعوا باید حاوی نظم نوینی در روابط
طرفین باشد وبه عبارت دیگر اثر الزام آوری برای طرفین داشته باشد ،قابلپذیرش نمیباشد.

-5اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی فرانسه
نظام حقوقی فرانسه و دکترین آنکه همواره بهعنوان منبعی هم در تدوین قوانین و هم در تفسیر و
تألیف مورد توجه دکترین حقوق دادرسی مدنی ایران بوده است ،اصل پیشرفته ترمیم دادرسی را
پذیرفته است .این رویکرد به شیوهای روشمند و قانومند در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه تجلی
یافته است.
برای نمونه ،ماده  121قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر میدارد«:اگر سبب بطالن در لحظه
اعالم نظر دادرس از بین رفته باشد.....بطالن اعمال نمیشود» یا در ماده  114از قانون پیش گفته با
صراحتی شگفت آور میخوانیم که :هیچ عمل آین دادرسی را نمیتوان بهدلیل نقص شکلی باطل
اعالم کرد مادام که این بطالن صراحتا در قانون پیشبینی نشده است ،مگر در فرض عدم رعایت
تشریفات اساسی و نظم عمومی( »....محسنی.)110:1395،
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بر این بنیاد ،در دعوای مطالبه وج ه مربوط به سند عادی مانند رسید پرداخت ویا سند تجاری
مانند چک که در زمان تقدیم دادخواست هنوز زمان مطالبه آن فرانرسیده است ولی در زمان تشکیل
جلسه دادرسی که ممکن است ماهها بعد باشد زمان استحقاق خواهان فرارسیده باشد ،بر اساس این
مواد امکان ایراد خوانده دعوا به اینکه در زمان تقدیم دادخواست تشریفات طرح دعوا رعایت نشده
است ،پذیرفتنی نیست .چه هم در زمان اعالم نظر دادرس ایراد رفع شده است و اکنون با سندی
مواجه هستیم که خواهان در آن نفع قطعی دارد و هم تشریفات اساسی و یا نظم عمومی دادرسی زیر
پا گذاشته نشده است؛ خوانده حق دفاع ماهوی و بیان سایر ادله را دارد واز این بابت زیانی به او وارد
نشده است؛ پس رسیدگی باید استمرا یابد.
افزون بر آن ،در ماده  115قانون آیین دادرسی مدنی بهصورت مطلق از تصحیح وترمیم نواقص
ً
دادرسی در هر شرایطی دفاع میکند واساسا اصل را بر پذیرفتن ترمیم دانسته است .در این حکم
آمده است که «:جهت بطالن با تصحیح بعدی عمل آیین دادرسی منتفی میشود( »......همان)
بر این بنیاد ،در دعوای تخلیه عین مستأجره که سند اجاره ارائه نشده است و یا اینکه گواهی
حصر وراثت در پیوست دادخواست نیامده است و یا اینکه یکی از مستأجرین طرف دعوا قرار نگرفته
باشد ،موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوا و در نتجه انسداد دعوا پیش نمیآورد .به بیان دیگر،
در صورت ترمیم این نواقص با ظرفیتهای قانونی همچون جلب ثالث و ...میتوان به استمرار
دادرسی کمک کرد.
به هر روی ،آنچه در بررسی نظام ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی فرانسه قابلتوجه به
نظر می رسد این است که تنها قید عدم استفاده از رویکرد ترمیم این است که با حقوق طرف
مقابلدادرسی مخالف و به عبارتی به زیان او باشد .توضیح اینکه اگرچه در ماده  114قانون آیین
دادرسی مدنی فرانسه از رعایت تشریفات اساسی و نظم عمومی سخن به میان آمده است ،اما این
دو در مقابلاجرای اصل ترمیم دادرسی تاب مقاومت ندارند و رنگ میبازند.ازاینرو در انتهای ماده
پیش گفته آمده است که......«:حتی اگر تشریفات اساسی یا نظم عمومی در میان باشد بطالن اعالم
نمیشود مگر اینکه مدعی ورود زیان را ثابت کند».
این دیدگاه باید در حقوق دادرسی ایران نیز مورد توجه همزمان دکترین حقوقی جهت تألیف و
ارائه نظر و دادگاه جهت رسیدگی به دعاوی و تالش در جهت استمرار دادرسی مورد توجه قرار گیرد.
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نتیجه گیری
قواعد و مقرراتی که در عدالت آیینی مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است ،به معنای بیان
مسیری است که بر اساس آنها ،دادگاه وطرفین دادرسی بتوانند دعوا را اداره کنند .بنابراین در مقام
تحلیل وتفسیر نباید این قواعد همسنگ قواعد مربوط به احقاق حق تفسیر شوند .تحلیلی که نهتنها
در احقاق حق کمکی نمیکند ،بلکه مانعی نیز در مسیر آن محسوب میشود.
براین بنیاد ،باید راهکاری اتخاذ شود که امکان ترمیم واصالح نواقصی که در روند دادرسی
ایجاد میشود وجود داشته باشد؛ امری که موجب حرکت دعوا از پوسته دعوا و ورود در ماهیت دعوا
میشود .این تحلیل در پایان دادن دایمی به اختالف حقوقی و فصل خصومت بسیار مؤثر خواهد
بود .در این راستا اصل ترمیم دادرسی بهعنوان یک قاعدۀ کلی موجب میشود که دادگاه و طرفین
دادرسی در قالب همکاری از ایرادات و نواقص قابلترمیم عدول کنند و دعوا به سمت استماع ماهوی
حرکت کند.
بنابراین اصل ترمیم دادرسی یکی از مهمترین رویکردهای سیستم دادرسی پیشرفته جهت رفع
نواقص موجود در دادرسی و دعوای طرح شده است .البته پذیرش ترمیم بهعنوان یک قاعده نیازی به
ذکر در قوانین بهصورت جزئی ندارد و مواردی که غیرقابلترمیم است باید مورد اشاره قرار گیرد .البته
ترمیم دادرسی باید با مالحظه شرایط اجرای آن صورت بگیرد.
عدم تعارض با حقوق طرف مقابلو اجرای ترمیم دادرسی در محدودۀ توانایی دادگاه از شروط
اجرای اصل ترمیم دادرسی میباشد .به عبارت دیگر ،اجرای ترمیم دادرسی باید با رعایت حقوق
طرف مقابل در دعوا باشد .درواقع هم باید از ترمیم دادرسی دفاع کرد و هم رعایت فرصت و امکان
دفاع در برابر دعوای ترمیم شده.
از طرف دیگر ،رعایت اصل ترمیم دادرسی باید در محدودۀ توانایی دادگاه باشد .مفهوم توانایی
دادگاه از مواد قانونی مانند  66و 103قانون آیین دادرسی مدنی قابلاستنباط است .بر اساس این
مفهوم ،دادگاه باید امکان رسیدگی به دعوا را پس از اعمال ترمیم داشته باشد.توضیح اینکه در برخی
ً
از موارد اساسا امکان ترمیم در دعوا وجود ندارد ،مانند طرح دعوا به طرفیت شرکتی که منحل شده
ً
است وتصفیه آن به پایان رسیده است ودر برخی از موارد با اینکه ذاتا امکان ترمیم وجود دارد بهجهت
تعارض با قواعد نظم عمومی امکان ترمیم وجود ندارد.
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پاسخگویی پارلمانی قوۀ قضائیه بهمثابۀ چالش استقالل قضایی


مژگان نعمتی ،محمدجعفر حبیبزاده ،سیددرید موسوی مجاب
چکیده

بر این اساس ،دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی ،باید در قبال عملکرد خود
در سطوح مختلف بهویژه فرایندهای دادرسی ،نحوه تصمیمگیری و اجرای آن پاسخگو باشد .با وجود
این ،پاسخگو یی در نظام قضایی همواره بهمنظور حفظ استقالل و دیگر مالحظات نظیر ّ
حس ّ
اسیت و
کارکرد ویژه این نظام ،با دیدگاههای مخالف بسیاری روبهرو بوده است .در این پژوهه ،با تأکید بر
ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب ،یعنی «استقالل» و «پاسخگو یی»ّ ،
ظرفیتهای موجود
ّ
ّ ً
صا در مورد پاسخگو یی دستگاه قضا در مقابل ّقوه ّ
مقننه و نمایندگان ملت
در نظام حقوقی ایران ،مشخ
مورد بررسی قرار گرفته است .روش تحقیق ،توصیفی-تحلیلی است و با بهره-گیری از منابع
ایی پاسخگو یی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح
کتابخانهای ،تالش میشود ضمن تبیین چر ِ

دیدگاههای مخالف در این زمینه ،راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخگو یی و استقالل در نظام

قضایی شناسایی گردد .نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخگو یی نظام قضایی ،در مقایسه با
ّ
ّ
مصونیت یا
محدودیتهاستّ ،اما استقالل قضایی به معنای
دیگر نهادها ،دارای برخی تفاوتها و
ّ
معافیت از پاسخگو یی نیست .بررسی ّ
ّ
ظرفیتهای موجود در قانون اساسی ،ازجمله حق اظهارنظر
و تحقیق و ّ
تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارشهای واصله به
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کمیسیون اصل نود ،گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقالل قضایی ،مراتبی
از پاسخگو یی دستگاه قضایی در مقابلپارلمان را -بهویژه درخصوص فرایندهای قضایی -میتوان
پذیرفت.
ّ
واژگان کلیدی :پاسخگو ییّ ،قوه قضائیه ،استقالل قضایی ،پارلمان ،تحقیق و تفحص
مقدمه

در سالهای اخیر ،تحت تأثیر مدیریت عمومی نوین ،پاسخگو یی نهادهای دولتی و عمومی به
مسئلهای کلیدی بدل شده است ( .)Hernes, 2005: 5بر این اساس ،برخورداری مقامها و نهادهای
عمومی از قدرت ،با پاسخگو یی آنان در قبال عملکرد و نحوه إعمال قدرت همراه است و این امر در
یک نظام دموکراتیک ،در برقراری تعادل بین انتظارات شهروندی ،خدمات و ّفع ّ
الیتهای دولت یا
سازمانهای تابعه ،نقش محوری ایفا میکند( 1میرسپاسی و باقرزاده.)23 :1385 ،
تعاریف بسیار ّ
متنوعی از پاسخگو یی ارائه شده است (ن.ک :.میرسپاسی و باقرزاده)2 :1385 ،؛
تا جایی که برخی آن را یک اصطالح پیچیده و چندوجهی دانستهاند که اتفاقنظری در تعریف آن
وجود ندارد () .Mulgan, 2000: 555با وجود این ،جوهره این مفهوم در تمامی تعاریف ارائه شده
یکسان است :پاسخگو ییّ ،
تعهد به ارائه گزارش عملکرد و توضیح و توجیه اقدامات و تصمیمات در
ازای مسؤولیت پذیرفته شده و بهرهمندی از قدرت و اختیار است .در نتیجه ،اصل اساسی آن است
که مسؤول بودن و برخورداری از قدرت و اختیار ،پاسخگو بودن را به دنبال دارد (ن.ک :.هیوز،
ّ
283 :1397؛ دنهارت :1397 ،ترنر و هیوم .)160 :1384 ،دستگاه قضایی نیز که بهعنوان متولی
دادرسی و احقاق ّ
حق عموم جامعه و در راستای ایفای وظایف و کارکردهای خود ،مسؤولیتهای
خطیری را بر عهده دارد و در مقابل ،از قدرت عمومی و اختیاراتی نیز برخوردار است ،مطابق اصل
پاسخگو یی و همانند سایر ارکان و نهادهای عمومی ،باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف
بهویژه فرایندهای دادرسی ،نحوه تصمیمگیری و اجرای آن ،به نهادهای نظارتی ،افکار عمومی و یا
ّ
حداقل کنشگران عدالت پاسخگو باشد.

1

 .اهمّیّت پاسخگویی در یک نظام دموکراتیک تا حدّی است که برخی ،اساساً دموکراسی را به

پاسخگویی تعریف نمودهاند( .ر.ک :.جاللی و اژئر.)23 :1395 ،

بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی  /باقری و جمالی و خادمان
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مطابق مطالعات تجربی صورت گرفته (ر.ک :.نعمتی1398 ،؛ ّ ،)Griffith, 1988
تصور رایج
در میان مقامهای قضایی آن است که قضات بهطور ّ
سنتی از طریق سازوکار1هایی همچون رسیدگی
استینافی به تصمیمها و آرای قضایی ،پذیرش اظهارات ،دفاعیات و ایرادها از سوی هر یک از
اصحاب دعوا و همچنین استدالل و توجیه ضمن رأی صادره پاسخگو هستند .اما باید ّ
توجه داشت
که سازوکارهای ّ
ّ
محدودیتهایی نظیر عدم ارزیابی فرایند دادرسی و تمرکز
سنتی پیشگفته ،با لحاظ
ّ
محدودیت در معیارهای ارزیابی (منحصر به ارزشهای قانونی) ،عدم ّ
قابلیت اعتراض
بر رأی صادره،
ً
به برخی آرا ،فقد ضمانتاجرای مناسب (نهایتا نقض رأی صادره) و عدم تمایل دادرسان به استدالل
ّ
و توجیه ضمن آرای صادره ،کارآیی الزم را در تحقق پاسخگو یی قضایی و ارزیابی عملکرد دادرسان
ندارند.

بر این اساس ،گفته شده است که پاسخگو یی قضایی بهطور ّ
سنتی بر نظریه تفکیک قوا مبتنی
است و بر استقالل قضایی تکیه دارد .لذا سازوکارهای پاسخگو یی ّ
سنتی ،محدود و ناظر بر

ارزشهای قانونی است .در مقابلاین رویکرد ،مفهوم نوین پاسخگو یی مالحظه میشود که ریشه در
مدیریت عمومی نوین دارد و سازوکارهای آن ،با تکیه بر مطالبات مدیریتی ،از دامنه ّ
موسعی
برخوردار است ().See: NCSC, 2001

نمودار شماره  :1ساختار پاسخگو یی ّ
سنتی و نوین
اگرچه پاسخگو یی ّ
سنتی با ّ
ّ
محدودیتهای پیشگفته و تکیه بیش از اندازه به استقالل
توجه به
ّ
ً
قضایی ،عمال هرگونه پاسخگو یی را خدشه به استقالل قضایی تلقی میکند و در نتیجه ،محدودترین
نگاه را به سازوکارهای پاسخگو یی دارد () ،Sturgess & Chubb, 1988: 4اما رویکرد نوین نیز بیش
در اصطالح ” .“Mechanismواژه سازِکار ـ در شکل صحیح آن ـ در این پژوهه ،برابرنهاده واژه

1

انگلیسی است.

۳۳۶
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از اندازه به دنبال خدمتمحور کردن نظام عدالت و توسعه پاسخگو یی است که این نیز عملکرد نظام
عدالت را با مشکل مواجه میسازد 1.از یک سو باید ّ
توجه نمود که پاسخگو یی قضایی ،نمیتواند به
رویکردهای مدیریتی نظیر سنجش بهرهوری یا کارآیی محدود شود؛ بلکه شامل مجموعه گستردهتری
از ارزشها نظیر قانونمندی ،برابری و بیطرفی است که نظام قضایی درصدد دستیابی به آن فرض
میشود .بنابراین نظام پاسخگو یی قضایی باید بهگونهای طراحی شود که بتواند فرایند دموکراتیک
احترام به آن ارزشها ـ خواه کارآیی یا استقالل و خواه میزان دستیابی به اهداف و یا بیطرفی در
مواجهه با شهروندان ـ را فراهم آورد () .Contini & Mohr, 2008: 23از سوی دیگر ،باید ّ
توجه
ّ
داشت که کلیه سازوکارهای پاسخگو یی که در بخش خصوصی و یا در دیگر بخشهای دولتی رایج
و ّ
حتی کارآمد است ،با نظام قضایی قابلانطباق نیست و باید کارکرد ویژه این نهاد را لحاظ نمود تا

در عین پاسخگو یی ،استقالل قضایی تضمین شود .بدین ترتیب ،رویکرد ّ
سنتی و نوین به پاسخگو یی،
هر یک نیازمند تعدیل است و نقطه تعادل میان این طیف ،پذیرفتنی است .با این توصیف ،باید دید
در این طیف گسترده از ارزشهای مورد مطالبه در نظام پاسخگو یی ،کدام سازوکارها ّ
قابلیت انطباق
ّ
خواهی حداکثری از نظام قضایی در
با نظام قضایی را دارد؟ بهنحوی که میان مطالبه و پاسخ
ِ
رویکردهای نوین پاسخگو یی از یک سو و ضرورت حفظ استقالل قضایی در عین پاسخگو یی از

سوی دیگر ،بتوان تعادل و توازن برقرار نمود.
ّ
اهم ّیت بحث زمانی بیشتر میگردد که پاسخگو یی قضایی ُبعد ّ
فراقوهای پیدا کند؛ در این
صورت چالش استقالل قضایی بیش از پیش مجال طرح مییابد .با اینکه تفکیک و استقالل قوا،
مورد پذیرش اکثر نظامهای سیاسی و حقوقی قرار گرفته است ،در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای
جهان ،بهویژه کشورهای دارای نظام پارلمانی یا شبیه آن ،قوای سهگانه در قالب اصول قانون اساسی
تعاملها و نظارتهایی را نسبت به یکدیگر انجام میدهند و در نتیجه سازوکارهایی برای مطالبهگری
و پاسخگو یی میان آنها پیشبینی شده است .بر این اساس ،پاسخگو یی ّقوه قضائیه به مقامات و

ترین چالشهای غلبه ارزشهای مدیریتی در نظام پاسخگویی ،مختومهمحور شدن  .یکی از مهم

1

نظام قضایی است .ژالکان ،رئیس شعبه جزایی دادگاه استیناف مونپلیه در این زمینه اذعان داشته است:
«امروز ،قاضی بیش از آنکه نسبت به کیفیّت قضاوتهای خود در مقابل دادگاه استیناف پاسخگو باشد،
نسبت به کمّیّت آنها و در مقابل مقام مافوق خود پاسخگو است»( :فُرتیه ،148 :1388 ،به نقل از روزنامه
لوموند یکم سپتامبر .)1999
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مجریه و ّ
ّ
نهادهای سیاسی فر ّ
مقننه و یا به تعبیری پاسخگو یی سیاسی نظام
اقوهای یعنی مقامات قوای
قضایی مطرح میگردد( .برای مطالعه بیشتر ر.ک :.نعمتی)95-118 :1398 ،
با ّ
توجه به اینکه مجلس قانونگذاری ،بهعنوان نماد حاک ّ
میت مردمی در قالب برخی اصول قانون
اساسی ایرانّ ،
حق نظارت و مطالبهگری از دیگر دستگاهها ازجمله ّقوه قضائیه و اجزا و نهادهای
ّ
زیرمجموعه آن را دارد ،این پژوهه از میان ابعاد گوناگون پاسخگو یی قضایی ،درصدد مداقه در
ّ
پاسخگو یی پارلمانی دستگاه قضایی است .اگرچه پژوهشهای متعددی پیرامون استقالل قضایی
صورت گرفته (کرامت1393 ،؛ حبیبزاده و همکاران1389 ،؛ میرزاده و سهرابلو1393 ،؛
صنیعیمنفردّ ،)1380 ،اما پاسخگو یی قضایی کمتر مورد ّ
توجه واقع شده و معدود مطالعات این
ً
عمدتا دایر مدار شناسایی ّ
ظرفیتها و سازوکارهای قانونی موجود در کشور بوده است.
حوزه نیز
(ن.ک :.یاوری و تنگستانی )1395 ،این مقاله ،با تمرکز بر سازوکارهای پارلمانی پاسخگو یی قضایی
ّ
حق تحقیق و ّ
در حقوق ایران -نظیر ّ
تفحص نمایندگان ملت و همچنین رسیدگی به شکایات مردمی
ایی پاسخگو یی دستگاه قضایی در برابر نهاد پارلمان
در قالب کمیسیون اصل نود ،-ضمن تبیین چر ِ

و طرح دیدگاه های مخالف در این زمینه ،به دنبال شناسایی راهبرد برقراری توازن و تعادل میان دو
ارزش رقیب پاسخگو یی و استقالل در نظام قضایی است.
ّ .1
ظرفیتهای پاسخگو یی پارلمانی ّقوه قضائیه در حقوق ایران

ّ
صالحیت
بهرغم آنکه امروزه در اثر شکلگیری نهادهای موازی و آییننامهای شدن حقوق،
قانونگذاری ّقوه ّ
مقننه کاهش یافته است و مشارکت نمایندگان در پیش ُبرد برنامههای تقنینی با
ّ
صالحیت نظارتی ّقوه ّ
ّ
ّ
مقننه از رهگذر ابزارهای متعدد نظارت
محدودیت مواجه شده استّ ،اما برتری

پارلمانی بر رفتارهای اجرایی به ّقوت خود باقیمانده است .از بارزترین این سازوکارها ،تحقیق
معین ،حصول یقین از انجام مأموریت ّ
پارلمان در مورد یک موضوع ّ
توسط یک نهاد ،جلوگیری از
استبداد و ممانعت از سرکشی آن است () .Georges, 1990: 113این مهم در نظامهای پارلمانی و

ریاستی جایگاه خود را یافته است و در ارتباط با ضرورت تحقیق پارلمانی ،اجماع شکل یافته است
حق تحقیق و ّ
(ّ .)Duverge, 1970: 160; Grouzatier, 1975: 101
تفحص ،ازجمله حقوقی است
ّ
که در نظامهای نوین حقوقی برای پارلمان در نظر گرفته شده است تا نمایندگان از سوی موکلین
مصوب نظارت داشته باشند و بهعنوان اهرمی علیه خاطیان و ّ
خویش بر اجرای قوانین ّ
متمردین از
قوانین بهکارگیرند .ازاینرو ،در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،قانونگذار
ّ
مؤسس ،اصل  76را بدان اختصاص داد تا مجلس در نظارت بر اجرای قوانین دارای جایگاهی رفیع
و چشمگیر باشد (ویژه.)63 :1384 ،
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ّ
حق نظارت نمایندگان بهویژه در نظامهای پارلمانی ،بهموجب اصول قانون اساسیّ ،
تعین
مییابدّ .
البته انجام این مهم ،مستلزم تصریح قانون اساسی نیست و به فلسفه وجودی نهاد پارلمان

در وضع قوانین و نظارت بر ّ
کیفیت و نحوه اجرای آنها برمیگردد .تحقیق پارلمانی اگرچه به منزله
ّ
ّ
ابزار بازدارنده از تخلفها ،انحرافها یا تعدی نهادهای اداری ،حکومتی و قضایی است ،اما این
ّ
توقف ّفع ّ
الیتها یا ایراد خلل به
حق ،یا بهواقع تکلیف پارلمان در نظارت ،نباید منجر به تعطیل یا
ّ ّ
توجه اتهام یا به جریان افکندن فرایند تحمیل مسؤولیت جنایی،
آنها شود .هدف تحقیق پارلمانی،
ّ
ّ
ً
ّ
یا لزوما اثبات جرم ،تخلف یا تخطی نیست؛ شاید هدف از انجام تحقیق ،کسب اطالعات ضروری
ّ
حق تحقیق و ّ
خاصی باشد .به هر روّ ،
از اوضاع و احوال ّ
تفحص حقی برخاسته از قانون اساسی
است و لذا امکان تقیید یا تحدید آن وجود ندارد (نجیب حسنی .)112 :1992 ،این حق ،برخاسته
از ّ
حق استیضاح پارلمان است که برای نمونه ،نسبت به وزیر دادگستری و عملکرد وی قابلإعمال
است (القیسی.)27-29 :2016 ،
مطابق مواد  198الی  201قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی مصوب سال  1379و
اصالحات بعدی ،در راستای تحقیق و تفحص ،همه اشخاص ـ اعم از حقیقی و حقوقی ـ به
درخواست کمیته یا هیئت تحقیق باید ضمن همکاری صحیح ،اسناد یا مدارک ضروری را ارائه دهند.
پس از پایان تحقیق ،گزارش یا پیشنهاد مربوط از سوی کمیته تحقیق تقدیم هیئت رئیسه میشود تا
جهت ّاتخاذ تصمیم مقتضی در مجلس مطرح شود .نتیجه تحقیق ،تا پیش از ّ
قطعیت و اثبات
موضوع ،اعالن نمیشود؛ در ضمن ،طرح و بررسی نتیجه به تشخیص رئیس مجلس و حسب ضوابط
خاص در جلسات علنی یا غیرعلنی خواهد بود .قانونگذار فرانسه ،بر ّ
سری بودن جلسات تأکید
ّ
نموده و آن را تضمینی برای بیطرفی اعضای کمیته تحقیق تلقی میکند .ماده  2/100آییننامه داخلی
مجلس سنای این کشور -اصالحی  -1991در صورت نقض محرمانگی یا ایراد خلل به آن ،کیفرهای
تشدید شدهای را در نظر گرفته است( .برای مطالعه درخصوص رو یه مشابه در کشورهای عربی و
اروپایی و آمریکا ،بنگرید به :محمدعمران)268-271 :2008 ،
عالوه بر سازوکار تحقیق و ّ
تفحص به شرح پیشگفته ،اصل  90ق.ا .را شاید بتوان صریحترین
اصل قانونی ایران در تبیین جایگاه نظارتی مجلس و گام ّ
مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای
حکومتی ازجمله نهادهای قضایی در قبال مردم دانست .از سوی دیگر ،با ّ
ّ
توجه به ّ
مسؤولیت
اهم ّیت و
ّ
آحاد نمایندگان در برابر ملت ،هر نماینده مطابق اصل  84ق.ا ،.حق دارد در همه مسائل داخلی و
خارجی کشور اظهارنظر نماید و در این زمینه ،به استناد اصل  86ق.ا ،.در اظهارنظر و رأی خود
ً
ّ
وضعیت احقاق حقوق مردم و تضمین
کامال آزاد است .ازجمله مسائل داخلی کشور ،بررسی
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آزادیهای عمومی در محاکم دادگستری است که بدین ترتیب ،نمایندگان مجلس میتوانند ّقوه
قضائیه را به پاسخگو یی وادار کنند .پاسخگو یی ّقوه قضائیه در نتیجه اظهارنظر نمایندگان جهت اقناع
افکار عمومی میتواند خود یکی از مظاهر نظارت ّقوه ّ
مقننه بر ّقوه قضائیه محسوب شود (رفیعی،
 .)119 :1382نظریه تفسیری شماره  9075مورخ  1362/4/16شورای نگهبان نیز در پاسخ به
استفسار رئیس مجلس نسبت به حدود حقوق نمایندگان مجلس در رابطه با سؤال از عملکرد دادگاهها
و مسؤوالن قضایی و حدود پاسخگو یی وزیر دادگستری در این خصوصّ ،
مؤید آن است که چون
طبق اصل  84ق.ا .هر نماینده میتواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید ،در
امور قضایی نیز میتواند هرگونه نظری را الزم بداند در مجلس اظهار نماید و وزیر دادگستری نیز در
حدود وظایفی که در اصل  160ق.ا .برای او ّ
مقرر شده است ،در مجلس پاسخگو میباشد.
ّ ً
ّ
محل اختالفنظر این است که آیا به استناد این اصول ،مجلس میتواند بر ّقوه قضائیه و مشخصا
عملکرد دادگاهها نظارت کرده و بهتبع آن از این دستگاه پاسخخواهی کند؟
در خصوص ّ
ظرفیت اصل  76ق.ا ،.از یک سو مجلس و نمایندگان ،همواره بر این عقیده بوده و
حق تحقیق و ّ
هستند که ّ
تفحص آنان بهموجب قانون اساسی ،عام و مطلق است و ّقوه قضائیه و ّ
کلیه
شؤون آن را هم دربرمیگیرد (برای نمونه ر.ک :.رحماندوست .)1393 ،از سوی دیگرّ ،قوه قضائیه

اعتقاد دارد که مجلس فقط در بخشهای اداری ،مالی ،پشتیبانی و خدماتی ّقوه قضائیه میتواند
حق تحقیق و ّ
تحقیق و ّ
تفحص کند و به عبارت دیگر ّ
تفحص در امور قضایی را ندارد .با این تعبیر

مجلس حق نخواهد داشت از دعاوی و پروندههای مطروح و موجود در ّقوه قضائیه تحقیق و ّ
تفحص
کند؛ ولو اینکه بررسی و تحقیق در این موارد را از جهت انجام وظایف ّقوه ّ
مقننه الزم بداند (کشاورز،
 .)30 :1383از منظر حقوقی آنچه مالک و فصلالخطاب است ،اصول قانون اساسی و نظریات
تفسیری شورای نگهبان در این زمینه است .با تفسیر اصولی از اصل  76ق.ا .و عبارت «تمام امور
توجه به اینکه بر حکم عام آنّ ،
توجه به عموم و اطالق اصل اخیر و با ّ
کشور» باید گفت با ّ
مخصصی

وارد نشده و با لحاظ اینکه امور ّقوه قضائیه ،از هر قبیل ،خارج از «امور کشور» نیست و تفاوتی میان
امور قضایی و غیرقضایی ّقوه قضائیه از حیث امکان تحقیق و ّ
تفحص مجلس وجود ندارد ،لذا اصل
حق تحقیق و ّ
 76ق.ا .در مورد ّ
تفحص مجلس نسبت به ّ
کلیه امور ّقوه قضائیه اعم از امور اداری و
قضایی شمول اطالق دارد و مجلس میتواند نسبت به همه مسائل این ّقوه بدون استثنا تحقیق و
ّ
تفحص کند (کشاورز .)31-33 :1383 ،الزم به ذکر است که شورای نگهبان ّ
طی نظریه شماره

 3344مورخ  ،1367/10/7در مقام تفسیر این اصل اعالم داشته است« :اصل  76ق.ا .شامل
ّ
مواردی از قبیل مقام معظم رهبری ،مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای
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رکنیت ّقوه ّ
موقعیت و ّ
ّ
مقننه
اسالمی میباشند نمیشود» .اگرچه این نظریه ـ فارغ از ایراد خدشه به
در ساختار نظام 1ـ با استعمال عبارت «از قبیل »...باب مناقشهای تازه را باز کرد و بر همین اساس در
سال  1379ماده  198قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی ،تحقیق و ّ
تفحص از دستگاههای
ّ
زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری و مجلسخبرگان رهبری و شورای نگهبان را از اصل  76ق.ا.
استثنا نمود؛ لیکن با اعتراض نمایندگان و اصالح این ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در
حق تحقیق و ّ
سال ّ ،1380
تفحص مجلس از نهادهای تحت امر مستقیم رهبری ،به استیذان از ایشان
ّ
معظم رهبری ،امکان تحقیق و ّ
ّ
تفحص از ّقوه قضائیه
مقید گردید و در نتیجه در صورت موافقت مقام
در تمام شؤون و سطوح آن ازجمله عملکرد دادگاهها و نهادهای زیرمجموعه ّقوه قضائیه ،مجاز و
ّ
میسر خواهد بود.
درخصوص کمیسیون اصل نود نیز ،با ّ
توجه به تصریح این اصل به ّ
«قوه قضائیه» ،مشکلی از
ّ
ّ
صالحیت کمیسیون مزبور در رسیدگی به تظلمخواهی مردم نسبت به اجزا و نهادهای
حیث شمول
زیرمجموعه دستگاه قضایی بهویژه عملکرد دادگاهها وجود ندارد .اما ممکن است چنین به نظر برسد
که مجلس و بهتبع آن کمیسیون مزبور ،نهادی سیاسی بوده و ازاینرو نمیتواند نسبت به کارکرد اصلی
ً
ّقوه قضائیه که کارکردی قضایی است نظارت نماید؛ بلکه صرفا میتواند شکایات افراد نسبت به

کارکرد فرعی این ّقوه را که کارکردی اداری است ،مورد بررسی قرار دهد .در پاسخ به این ابهام باید
گفت که مجلس و بهتبع آن کمیسیون اصل  ،90عالوه بر نظارت بر کارکرد اداری ّقوه قضائیه ،نسبت
ّ
به بررسی شکایات مربوط به رسیدگی در مراجع قضایی نیز صالحیتدارد 2.در تأیید این مدعا
میتوان به مشروح مذاکرات در جریان تصویب این اصل اشاره کرد که هدف از طرح موضوع پذیرش
ّ
ّ
شکایات افراد از مجلسّ ،قوه مجریه و نیز ّقوه قضائیه ،را احقاق حقوق افراد و اطالع نمایندگان ملت
از اوضاع و عملکرد نهادهای مذکور دانسته است3؛ لذا رسیدگی به شکایات مربوط به آرای قضایی،
ّ
در واقع إعمال نظارت اعالمی و اطالعی مجلس بر ُحسن جریان قانون در ّقوه قضائیه است .رسیدگی

 .در اهمّیّت این نهاد همین بس که به تعبیر مرحوم امام« :مجلس ،در رأس همه امور واقع است»

1

(موسویخمینی.)538 ،1378 ،
2

 .برای مطالعه پیرامون تفسیر عبارت «طرز کار» در اصل  90ق.ا .و شمول آن بر شؤون مختلف

دستگاه قضایی ،بنگرید به( :مرکز تحقیقات شورای نگهبان 1391 ،و ایمانی.)1385 ،
 . 3در این رابطه ن.ک :.اظهارات آقای مکارم شیرازی در( :صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی
نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.)928 :1364 ،
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به شکایات مذکور نیز به معنای نقض آرای قضایی و تجدیدنظر در آنها نبوده و با اصل قاطع بودن
حکم قاضی نسبت به دعاوی نیز منافاتی ندارد .همچنین ،پس از اعالم نتایج بررسیهای این
کمیسیون پیرامون یکی از آرای قضایی ،دادگاهها و مراجع قضایی ّقوه قضائیه ملزم بهتبع ّیت از نظر
کمیسیون مزبور نیستند تا اشکالی از این حیث به آنها وارد شود ،بلکه مراجع قضایی مجاز خواهند
بود که با صرفنظر از نتایجی که کمیسیون به آنها دست پیدا نموده ،به تحقیق و بررسی پیرامون رأی
ً
صادره پرداخته و آنگاه نظر خود را که ممکن است کامال مغایر با نظر کمیسیون باشد ،اعالم نمایند.
از آنچه گذشت روشن میشود که در نظام نظارت و تعادلی که بر روابط میان قوای سهگانه حاکم بوده
و همین امر موجب شده تا نوعی نظارت شبکهای و همگون در میان قوای سهگانه وجود داشته باشد،
طرح شکایت از ّقوهای نزد ّقوهای دیگر مشکلی را ایجاد نمینماید؛ چراکه ساختار قوای سهگانه
ساختاری غیرهرمی است .با این وصف ،روشن میشود که طرح شکایت نزد مجلس نسبت به اموری
همچون سست و بیپایه بودن بسیاری از آرای قضایی چنانکه موجب نقض آرای مذکور در مرحله
تجدیدنظرخواهی شده ،عدم صدور احکام قضایی مطابق قانون ،اطاله روند رسیدگی به پروندهها در
محاکم ،اعطای مرخصیهای بیضابطه و گسترده به زندانیان ،خألهای قانونی که موجب
سوءاستفاده برخی قضات و یا مجرمان میشود و ...فاقد ایراد خواهد بود (تقیزاده.)20 :1396 ،
به این ترتیب ،ابزارهای پیشگفتهّ ،
ظرفیتهای نظارتی هستند که به واسطه آنها ،مجلس شورای
ّ
اسالمی قادر است از رهگذر وارسی و رسیدگی خود یا کمیتهای متشکل از تعدادی از نمایندگان،
ّ
ّ
مشخصی که داخل در حوزه ّفع ّ
صالحیت ّقوه قضائیه است ،ضمن گردآوری
الیت یا
پیرامون موضوع
ّ
ّ
اطالعات الزم ،به حقیقت دست یابد و آنگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
 .2پاسخگو یی و استقالل قضایی« :تعارض» یا «تعامل»؟
ّ
ّ
ظرفیتهای نظارتی پیشگفته ،که نمایندگان را مجاز و بلکه مکلف به نظارت و بهتبع آن
پاسخخواهی از ّقوه قضائیه مینماید- ،صرفنظر از چالشهایی که طرح و ّ
البته پاسخ داده شد-
ّ
تلقی گردند .از آنجا که ّ
ماهیت کار قضایی ،داوری،
ممکن است به مثابه نقض استقالل قضایی
فصل خصومت و در یک کالم برقراری عدالت است و الزمه آن بیطرفی دستگاه قضایی و دادرسان
است ،لذا مسئله استقالل قضایی از حیث فردی و نهادی ،در محور و مرکز مطالعات و نظریههای
ّ
خصوصیت ویژهای
راجع به دستگاه قضایی قرار دارد و همین امر به نظام پاسخگو یی قضایی،
میبخشد و آن را تحت تأثیر خود قرار میدهد (ر.ک :.حبیبزاده و همکاران.)23-51 :1389 ،
در نظامهای دموکراتیک قوای مجریه و ّ
مقننه به شیوههای مختلف در مقابلاختیاراتی که دارند،
پاسخگو هستند .رئیس جمهور بهعنوان مدیر ارشد ّقوه مجریه در نظامهای ریاستی بهطور مستقیم در
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مقابلمردم و گاه در مقابلپارلمان پاسخگو است .همچنین در نظامهای پارلمانی نخست وزیر و
کابینه ،بهنحو غیرمستقیم ،یعنی در مقابلنمایندگان مردم پاسخگو هستند .در ّقوه ّ
مقننه نیز عالوه بر
ّ
سازوکارهای درونسازمانی ،نمایندگان در نهایت در مقابلموکالن خود در جریان برگزاری انتخابات
پاسخگو هستند (وکیلیان ،بیتا .)15 :اما چنین سازوکارهای پاسخگو یی برای دستگاه قضایی ،همواره
ّ
از سوی منتقدان ،مغایر با استقالل دستگاه قضایی تلقی شده است1؛ به عبارت دیگر ،از آنجا یی که
قضات اغلب بهنحو انتصابی به کار قضا منصوب میشوند ،پاسخگو یی دموکراتیک در این دستگاه
به سختی قابل ّ
تصور است .از سوی دیگر ،دستگاه قضایی مانند سایر قوا از بودجه عمومی استفاده

میکند ،افرادی را اعم از قضات و کارمندان به خدمت میگیرد ،واحدهاّ ،
ابنیه و امکاناتی دارد و
ّ
کلی جهت انجام وظایف ّ
خاص خود اختیارات گستردهای دارد و در اموال عمومی ّ
تصرف
بهطور
کرد بودجه ،برخورداری از قدرت گسترده
میکند .ازاینرو این دستگاه نیز باید در مقابلنحوه هزینه ِ

مطلوب
و اعمال اختیارات خود ،مانند سایر قوا پاسخگو باشد .به این ترتیب ،در دستگاه قضایی دو
ِ
رقیب خودنمایی میکنند :نخست ،لزوم حفظ استقالل قضایی از یک سو و دیگری ،لزوم پاسخگو یی
قضایی (وکیلیان ،بیتا .)15 :بر این پایهّ ،
ذهنیت ریشهداری در میان مقامهای قضایی وجود دارد که
همواره برنامههای اصالح و توسعه قضایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است و آن ،وجود تعارض میان
استقالل و پاسخگو یی قضایی است Contini & Mohr, 2008: 50)( .

برخی بر این باورند که ّ
حق نظارت و پاسخخواهی پارلمان ،به گستره اعمال دستگاه قضایی ّ
تسری
ّ
صالحیت یا چهارچوب اقتدار
داده نمیشود و مجلس نمایندگان نمیتواند به موضوعی که داخل در
قضایی است ورود کند2؛ چون مجلس فقط در ارتباط با مسائل اجرایی و در حوزه عملکرد ّقوه مجریه

میتواند نظارت نماید (نصار .)508 :1996 ،در این مورد گفته میشود اقتضای احترام به اصل
تفکیک قوا ،خودداری از مداخله یا إعمال هرگونه قدرت در شؤون ّقوه دیگر است؛ بنابراینّ ،قوه ّ
مقننه
1

 .برای مالحظه نظر مخالفان پاسخگویی (استقاللگرایان) ،موافقان پاسخگویی (نوفهمگرایان) و

مخالفان استقالل قضایی و حامیان صوَر افراطی پاسخگویی قضایی (رادیکالها) ر.ک(Le Sueu, :.
)2004: 73-98
 . 2بر این پایه ،ماده  174نظامنامه داخلی مجلس نمایندگان عراق ،کمیته تحقیق مجلس را بهصراحت
از مداخله یا اخالل در مسائل قضایی ممنوع میکند .این مجلس ،مداخله کمیته تحقیق در مسألهای از
مسائل قضایی را بهمثابه تعدّی قوّه مقنّنه به حوزه عملکرد قوّه قضائیه میانگارد .البته ،چنین تصریحی در
نظامنامه برخی کشورها ـ از جمله نظامنامه مجلس ملّی کویت ـ مشاهده نمیشود (باهییونس:2002 ،
.)115
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ً
ّ
حق راهبری ّقوه قضائیه را ندارد و پاسخخواهی مجلس اساسا در تعارض با استقالل قضایی محسوب
میگردد (باهی یونس.)114-115 :2002 ،
ً
ّ
عمدتا ناشی از تفاوت رویکرد به فع ّ
اما ّ
الیت قضایی است؛ قضات،
تصور وجود این تعارض،
ّ
دادگاه را بهمثابه معبدی برای قانون و عدالت مینگرند که به وسیله ارزش مقدسی به نام استقالل
قضایی حمایت میشود و مدیران ،دادگاه را به مثابه کارخانه تصمیمسازی میبینند که باید بر اساس
روشهای پاسخگو یی مدیریتی (نظیر کارآیی ،کارآمدی و اثربخشی) اداره و ارزیابی شود .گروه
نخست با ّ
توسل به لزوم استقالل قضایی ،پاسخگو یی را مانع آن میپندارند و در نتیجه ،آن را رد
میکنند .گروه دوم ،ویژگی ّ
خاص ّفع ّ
الیت دستگاه قضایی را مانع پاسخگو یی آن در استفاده از منابع
مالی ،انسانی و غیره نمیدانند (ر.ک :.یاوری و تنگستانی.)159 :1395 ،
ّ
به نظر میرسد حل تعارض ظاهری میان استقالل و پاسخگو یی قضایی ،در گرو خوانش صحیح
از تفکیک قوا و استقالل قضایی است .در یک دولت قانونمدار و مبتنی بر قانون اساسی ،استقالل
قضایی از تفکیک قوا نشئت میگیرد که هدف از آن کنترل و توازن میان قوا است و هیچگاه نافی
نظارت و هماهنگی قوا بر یکدیگر نیست؛ به عبارت دیگر ،منظور از استقالل قوا ،استقالل نسبی و
متعادل است که در آن ،قوا در عین استقالل و عدم مزاحمت و اخالل در امور یکدیگر ،از ّ
حق تعامل،
کنترل و نظارت قانونی بر یکدیگر برخوردارند .اگر عملکرد یکی از قوا اخاللی در امور اداره کشور و
یا امور قوای دیگر ایجاد نماید ،سایر قوا ّ
حق اعتراض و انتقاد دارند و آن ّقوه باید پاسخگو باشد و رفع
اخالل کند (هریسی 13 :1387 ،به بعد) .بر این اساس ،منظور از استقالل قضایی نیز این است که
دستگاه قضایی بهعنوان یک نهاد و قضات بهعنوان تصمیمگیرندگان پروندههای قضایی ،باید وظایف
و مسؤولیتهای خود را بدون تأثیرپذیری منفی از قوای مجریه و ّ
مقننه و سایر عوامل فشار انجام
دهند .این امر همواره مورد تأکید قرار گرفته است که اصل استقالل قضایی ،بهمنظور برخوردار کردن
شخصی قضات و اعطای امتیاز خاص به آنها نیست ،بلکه به دنبال تأمین هدفی عمومی است که
کارکرد مطلوب حکومت و تأمین حقوق شهروندان یک جامعه بدان وابسته است (یاوری و تنگستانی،
.)154 :1395

در واقع ،استقالل قضایی به معنای مصون ّیت یا ّ
معافیت دستگاه قضایی از نظارت و بهتبع آن،
( Langbroek & et al., 2017: 9; Pimentel,

پاسخگو نبودن نهادها و مقامات قضایی نیست.
ّ
ّ
نظارتی نهاد قانونگذاری ،از مهمترین مظاهر حاکمیت اراده ملت و نماینده به
) 2016: 19قدرت
ِ

مثابه چشم بینای آن است .نهاد قانونگذاری ،قوانین را وضع و آنها را تعدیل یا ملغی مینماید؛
ّ
ّ
صالحیت نظارتی خود را اعمال میکند و این مهم ،قویتر از
صالحیت تقنینی،
ضمن آنکه افزون بر

۳۴۴
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ّ
صالحیت تقنینی است .وظیفه قانونگذاری برای پارلمان ،وظیفه ذاتی آن است؛ اما صیانت از قانون
َ
موضوعه و نظارت بر نحوه اعمال آن ،وظیفه بعدی و ت َبعی این نهاد است .در دولتهای مدرن،
تحقیق پارلمانی بهمثابه ابزار نظارت پارلمانی است () .Uinty, 1991: 393اگر ایراد خدشه به اصل
تفکیک قوا در اثر نظارت و تحقیق پارلمان در مورد عملکرد دستگاه قضایی مطرح است ،همین
اشکال به نظارت پارلمان بر عملکرد ّقوه مجریه ـ بهعنوان یک ّ
قوه مستقل ـ نیز وارد است ( Gicquel,
ّ
صالحیت نظارتی مجلس
) .1993: 706بر این اساس ،باید اذعان نمود که تفکیک قوا به معنای نفی

قانونگذاری بر قانونمداری و رعایت حقوق و آزادیهای افراد در دیگر قوا ازجمله ّقوه قضائیه و یا به
ّ
شف ّ
مصونیت و ّ
ّ
افیت و توجیه تصمیمات
معافیت نظام قضایی از نظارتپذیری ،گزارشدهی،
معنای
و اقدامات نبوده و نیست.
ّ
توجه به نسبت میان استقالل و پاسخگو یی قضایی نیز ّ
تصور تعارض میان آنها را مرتفع میسازد.

استقالل ،سازوکار کنترل پیشینی برای تضمین بیطرفی دستگاه قضایی و قضات و جلوگیری از اعمال
هرگونه فشار خارجی بر آنها در تصمیمگیری قضایی است؛ در حالی که پاسخگو یی ،سازوکار کنترل
ّ
پسینی است که مقامها و نهادهای قضایی را مکلف میسازد تا اقدامها ،تصمیمها و فرایندهای
قضایی خود را توجیه نمایند (یاوری و تنگستانی.)253 :1395 ،
از سوی دیگر ،برخی اندیشمندان ،نهتنها تعارضی میان استقالل و پاسخگو یی قضایی نمیبینند،
بلکه برخورداری از استقالل قضایی را سبب پاسخگو یی دستگاه قضایی میدانند .این گروه ،با تأکید
بر منحصربه فرد بودن استقالل اعطا شده به رکن قضایی حکومت در مقایسه با دیگر ارکان ،بر این
باورند که نظام قضایی در ازای برخورداری از این استقالل ،ملزم به پاسخگو یی است تا کارآمدی
خود را تضمین نماید () .Doogue et al., 2013: 3برخی پژوهشگران نیز ،سازوکارهای پاسخگو یی
را سازگار با ضرورت حفظ استقالل قضایی و یا ّ
حتی حامی آن دانستهاند (عامری .)13 :1394 ،به

این ترتیب ،نهتنها تعارض و ّ
تضادی میان استقالل و پاسخگو یی قضایی به واقع وجود ندارد ،بلکه
باید این دو نهاد را ّ
مکمل یکدیگر دانست؛ بدون شک ،پیادهسازی یک نظام پاسخگو یی قضایی
مناسب و کارآمد ،با افزایش رضایتمندی شهروندان ،اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و در نتیجه
ّ
مشروعیت آن ،استقالل قضایی را تقویت مینماید.
افزایش
 .3راهبرد برقراری تعادل میان پاسخگو یی پارلمانی و استقالل قضایی
بهرغم پذیرش ّ
حق پارلمان در پاسخخواهی یا نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی ،نمیتوان انکار

کرد که پاسخگو یی در نظام قضایی بهدلیل استقالل و دیگر مالحظات نظیر ّ
حس ّ
اسیت و کارکرد ویژه
ّ
محدودیتهاست؛ لذا،
این نظام ،در مقایسه با دیگر عرصههای دولتی ،دارای برخی تفاوتها و
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ّ
مناقشات و نظریهپردازیهای متعددی برای شناسایی نظام پاسخگو یی مطلوب در عرصه قضایی
صورت گرفته است .مشهورترین آن ،الگوی سهگانه پاسخگو یی قضایی است که مائورو کاپلتی 1ارائه
نموده و عبارت است از :الگوی نخست که در آن ،دستگاه قضایی تابعی از قوای سیاسی دولت است؛
ً
ً
الگوی دوم که در آن ،دستگاه قضایی مطلقا و کامال از دولت و جامعه مستقل عمل میکند؛ و الگوی
سوم ،که درجهای معقول از پاسخگو یی را برای نظام قضایی قائل است؛ بدون اینکه آن را تابعی از
دولت یا جامعه نماید و یا در حالت استقالل کامل بداند Cappelletti, 1983: 1-62)( .الگوی سوم
که مورد استقبال نظامهای قضایی و اندیشمندان این حوزه قرار گرفته
)1998; Contini & Mohr, 2007

است ( ;See: Piana, 2016

 ،Griffith,برای برقراری توازن و تعادل میان استقالل و

پاسخگو یی ،راهبرد حذف سازوکارهای مبتنی بر روابط سلسلهمراتبی را در پیش گرفته است .لذا
ّ
سازوکارهای متعددی که برای پاسخگو یی در بخش دولتی ارائه شده است ،تا جایی که نظام قضایی
را به تابعی از دیگر ارکان دولت تبدیل نکند ،پذیرفتنی و قابلاعمال است.
ّ
ً
ضمن اینکه «پاسخگو یی در عصر حاضر ،صرفا پاسخگو یی با مؤلفههای اصلی و غیرقابلتغییر
ّ
یی مرتبهای سخن گفت که وجود یکی از مؤلفههای کالسیک ،آن را از
نیست؛ بلکه باید از پاسخگو ِ
طیف پاسخگو یی خارج نمیکند؛ بلکه آن را به شکلی ثانوی از پاسخگو یی که دارای مرتبهای از
پاسخگو یی است تبدیل میکند .بر این اساس ،مفهوم پاسخگو یی ،مفهومی مرتبهای است و میتوان
ّ
ّ
از پاسخگو یی حداکثری و حداقلی سخن گفت» (جاللی و اژئر.)37 :1395 ،
بر این اساس ،به نظر میرسد باید راهبرد برقراری تعادل میان رویکردهای ّ
سنتی و نوین به
پاسخگو یی قضایی و در نتیجه پاسخگو بودن نظام قضایی در عین حفظ استقالل آن را در رویکرد
مرتبهای به پاسخگو یی یافت .بدین ترتیب با تلفیق رویکرد مرتبهای و الگوی سوم کاپلتی ،میتوان
مراتبی از پاسخگو یی دستگاه قضایی را مورد پذیرش و اعمال قرار داد که این ّقوه را به تابعی از دیگر
قوا ازجمله پارلمان بدل نسازد .با درنظرگرفتن کارکرد دستگاه قضایی و انطباق دادن آن با رویکرد
مرتبهای به پاسخگو یی ،میتوان مراتب پاسخگو یی قضایی را شامل موارد ذیل دانست:
ّ
ّ
الف) ُبعد اطالعاتی :گزارشدهی و ارائه اطالعات درخصوص نحوه عملکرد نهادها و مقامات
قضایی؛
ّ
ُ
ب) بعد استداللی :ارائه توضیح و استدالل در قبال اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده و در نتیجه
توجیه آن؛
. Mauro Cappelletti, Professor of Law at the University of Florence1
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ج) ُبعد ضمانتاجرا :مسؤولیتپذیری و پذیرش آثار ،نتایج و برایندهای اقدامات و تصمیمات.
ّ
اگرچه نظام مطلوب پاسخگو یی قضایی ،با تحقق مجموع مراتب پیشگفته شکل خواهد گرفت،
ّ
لیکن ،عدم تحقق یکی از ابعاد ،به معنای عدم پاسخگو یی نیست .لذا همواره باید مرز باریک میان
ّ
استقالل و پاسخگو یی دستگاه قضا مدنظر قرار گیرد .در همین راستا ،با الحاق تبصره  7به ماده 198
آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی در سال  ،1387تحقیق و ّ
تفحص مجلس از «پروندههای
جریانی مراجع قضایی» و «امور ّ
ماهیتی قضایی» مستثنا شده است که این امر برای اجتناب از تحت

فشار قرار گرفتن مقام قضایی در فرایند رسیدگی و صدور حکم شایسته در پروندههای جاری
توجیهپذیر است .با این حالّ ،
ظرفیت اصل  76ق.ا .برای نظارت بر دستگاه قضایی و بهویژه ارزیابی
عملکرد دادگاهها در قالب تحقیق و ّ
تفحص مجلس در پروندههای مختومه ،میتواند یکی از
کارآمدترین سازوکارهای پاسخگو یی در نظام قضایی ایران قلمداد شود.
با وجود این ،ضعف این سازوکار در فقدان ضمانتاجرای مناسب است؛ به عبارت دیگر ،بهرغم
آنکه تحقیق و ّ
ّ
مجریه ،با
تفحص از دیگر نهادها بهویژه وزارتخانهها و نهادهای زیرمجموعه ّقوه
امکان طرح سؤال و استیضاح از کابینه دولت و یا ارجاع پرونده به دستگاه قضایی از پشتوانهای قوی
برخوردار است ،لیکن تحقیق و ّ
تفحص از نظام قضایی و اجزای آن ،در این زمینه با چالش مواجه
است؛ توضیح اینکه:
ً
ّ
اوال ،الزام قانونی به پاسخگو یی مراجع و مقامهای قضایی مربوطه در مقابلنمایندگان ملت وجود
ندارد؛ همچنانکه بهرغم تصریح نصوص قانونی پیشگفته ،مقامات قضایی همواره با اصل
نظارتهای فر ّ
اقوهای مخالفت مینمایند .در همین راستا ،کشاکش میان مجلس و ّقوه قضائیه در دهه
 80و در جریان تنها تحقیق و ّ
تفحص انجام شده در این ّقوه قابل ّ
تأمل است 1.در ابتدای اعالم تصمیم
مجلس شورای اسالمی به انجام تحقیق و ّ
تفحص از ّقوه قضائیه ،مقامات قضایی بهصراحت با تأکید

بر استقالل قوا ،تحقیق و ّ
تفحص را تنها از بخش مالی و اداری این ّقوه امکانپذیر دانستند و ّ
حتی
سخنگوی ّقوه قضائیه وقت ،به ّ
کرات با تأکید بر آنکه استیضاح و سؤال از ّقوه قضائیه جایی ندارد،

 . 1برای مشاهده آمار و جزئیّات تحقیق و تفحّصهای انجام شده در ده دوره مجلس شورای اسالمی
بنگرید به :گزارش خبرگزاری تسنیم با عنوان "ضعف جدی مجلس در تحقیق و تفحّص" ،1397 ،قابل
دسترسی در .https://tn.ai/1725791 :مطابق این گزارش ،هیچ تحقیق و تفحّصی غیر از آنچه ذکر
شد در حوزه عملکرد قضایی انجام نشده است.
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ّ
تفحص را در حوزه عملکرد دادگاهها و رئیس ّقوه قضائیه غیر ممکن عنوان کردّ 1.اما سرانجام
اصولگرایان مجلس هفتم با این استناد که مجلس ّ
حق نظارت بر تمام امور را دارد ،این طرح را به
تصویب رساندند 2.این تحقیق و ّ
تفحص ،سرانجام پس از پنج سال ،به قرائت گزارشی در پنج محور
«اداری ،سازمانهای وابسته ،اقدامات حقوقی ،عملکرد قضات و بررسی اقدامات حفاظت
ّ
اطالعات ّقوه قضائیه» در صحن علنی مجلس ختم شد که بیشترین حساسیت را در میان مسؤوالن

 ...« . 1در حال حاضر تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را آماده کردهاند که محور درخواست آن
ها پیگیری در خصوص اقدامات قوّه قضائیه در مورد نحوه رسیدگی به مفاسد اقتصادی است که نظر اکثر
حقوقدانان بر این است که تحقیق و تفحّص مجلس شامل مسائل قضایی نمیشود و اصل  76قانون
اساسی جدا از حکم دادگاه یا کار قضایی است .طبق قانون اساسی کلّیه امور اداری ،قضایی و اجرایی قوّه
قضائیه با رئیس قوّه قضائیه است ،بنابراین در این خصوص نیز نظر اکثریّت بر این است که مجلس
شورای اسالمی نمیتواند در اختیارات قانونی رئیس قوّه قضائیه وارد تحقیق و تفحّص شود .مجلس تنها
در امور مربوط به بودجه میتواند وارد عمل شود تا چنانچه در پرداخت حقوق به قضات کوتاهی صورت
گرفته رسیدگی الزم را انجام دهد و ما آمادگی الزم برای همکاری با مجلس در این خصوص را داریم».
(رک :کریمی راد)1383 ،
 .در واپسین مراحل این اختالف پس از گذشت چند سال ،در تاریخ  1385/1/22ریاست وقت

2

قوّه قضائیه طی نامهای خطاب به ریاست وقت مجلس شورای اسالمی تصریح نمود« :بنابر قانون اساسی
و آییننامه داخلی مجلس ،وجود چنان اختیاری ،محل تردید و تأمل میباشد .با این حال در جهت تعامل
فی ما بین قوا و پیشگیری از بروز چالشهای احتمالی از بحث قانونی اغماض میگردد و آمادگی این
قوّه را برای اجرای تحقیق و تفحّص و بررسی عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی و سازمانهای تابع
(غیر از سازمان قضایی نیروهای مسلح) اعالم میدارد .» ...در پاسخ به نامه مذکور ریاست وقت مجلس
شورای اسالمی در تاریخ  1385/2/2طی نامهای به آیت اللّه شاهرودی اعالم داشتند ...« :از نظر مجلس
شورای اسالمی ،تحقیق و تفحّص از قوّه قضائیه امری منطبق با قانون اساسی و در حدود وظایف و
اختیارات مجلس محسوب میشود و اگر تردید و تأملی در این مسأله وجود داشته باشد طبعاً تنها راه
رفع تردید ،تقاضای تفسیر از شورای نگهبان خواهد بود .که در این زمینه در تاریخ  ،1362/4/9از جانب
شورای نگهبان در پاسخ استفساریه شماره  4536مجلس شورای اسالمی ،تفسیری اعالم شده که دالّ بر
http://yon.ir/Gfjqcوجود چنین اختیاری است .»...به نقل از خبرگزاری خانه ملّت ،قابل دسترسی در:

 /دورۀ هشتاد و پنجم  /شمارۀ یکصد و پانزدهم  /پاییز ۱۴۰۰

۳۴۸

ّقوه قضائیه وقت برانگیخته بود 1.بهتبع این مخالفتها ،پس از انجام تحقیق و ّ
تفحص نیز در قبال
نتایج و گزارشهای اعالمی ،پاسخی به مجلس و نمایندگان منعکس نمیگردد .تنها الزام قانونی
موجود در این زمینه ،تبصره  1ماده  198آییننامه داخلی مجلس است که سازمان یا نهاد مورد تحقیق
ّ
ّ
و ّ
موظف نموده است ّ
کلیه مدارک و اطالعات مورد نیاز را برای بررسی در اختیار
تفحص را
کمیسیونهای تحقیق قرار دهدّ ،2اما الزامی درخصوص پاسخگو یی پس از انجام تحقیقات وجود

ندارد.
ً
ّ
ثانیا ،علیالقاعده پس از قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس ،در
ّ
صورت احراز تخلف در سازمانها و نهادها ،پرونده برای رسیدگی قضایی به ّقوه قضائیه ارجاع
میشودّ .اما چنانچه خود دستگاه قضایی مورد تحقیق قرار گیرد ،چندان نمیتوان به رسیدگی مستقل
ّ
و بیطرف به نتایج تحقیقات امیدوار بود؛ بهویژه در مواردی که تخلفات گزارش شده به اشخاص
ّ
معینی منتسب نباشد و به ساختار یا فرایندهای رایج در دستگاه قضایی مرتبط باشد.
ّ
ّ
با این همه ،به نظر میرسد چنانچه نتایج تحقیق و ّ
تفحص بهنحو شایسته و شفاف به اطالع عموم
ّ
حداقل تمامی نمایندگان ّملت به ّ
جزئیات نتایج حاصله دسترسی یابند ،3میتوان
شهروندان برسد و یا
ّ
به تحقق اهداف موردنظر از انجام چنین نظارتهایی امیدوار بود؛ ضمن آنکه در نهایت مجلس با
برخورداری از قدرت قانونگذاری ،امکان مداخله غیرمستقیم در حوزههای موردنظر را خواهد
داشت.

 . 1برای مطالعه گزارش اجمالی قرائت شده در صحن علنی مجلس در تاریخ  1387/3/1به لینک باال
مراجعه کنید .برای بررسی حواشی تقلیل گزارش  300صفحهای به  80صفحه بنگرید به( :آذرپیک)1386 ،
 . 2جالب آن است که این تبصره در اصالحات ماده  198و تبصرههای آن در سال  1387حذف شده
است .شاید بتوان از تبصره سوم این ماده در متن اصالحی ،الزام به همکاری در ارائه اسناد و مدارک را
(به طریق اولویت) استنباط کرد .این تبصره مقرّر میدارد« :چنانچه وزیر یا باالترین مقام دستگاه مورد
تحقیق و تفحّص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحّص مربوط به عملکرد دوران مسؤولیّت آنان باشد ،باید
امکان دسترسی آنها به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد».
 . 3همچنانکه در تحقیق و تفحّص صورتگرفته از قوّه قضائیه در سال  1383الی  ،1387تقلیل حجم
گزارش قرائت شده در صحن علنی از  300به  80صفحه مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت( .ر.ک :.آذرپیک،
.)6 :1386
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سازوکار پیشبینی شده در اصل  90ق.ا- .در مقایسه با سایر سازوکارهای پاسخگو یی قضایی
نظیر پاسخگو یی در قبال قوه مجریه از حیث نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی موضوع
اصل  113ق.ا( .برای اطالع بیشتر در این خصوص ر.ک :.نعمتی -)1398 ،بهلحاظ قانونی صراحت
و داللت بیشتری بر امکان مطالبهگری از ّقوه قضائیه دارد؛ لذا میتوان گفت سازوکار موضوع این
ً
اصل ،در فرایند دو مرحلهای «پاسخخواهی-پاسخگو یی» ،پشتوانه قانونی نسبتا محکمی در مرحله
اول یعنی پاسخخواهی داردّ .
حتی مادهواحده «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل

 90با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم» ّ
مصوب  1359مجلس شورای اسالمی

نیز تأکید میدارد که« :کمیسیون اصل  90میتواند با قوای سهگانه جمهوری اسالمی و تمام
وزارتخانهها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقالبی و ّ
مؤسساتی که
ً
بهنحوی از انحاء به یکی از قوای فوقالذکر مربوط میباشند ،مستقیما مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید
و برای رسیدگی به شکایاتی کتبی که از طرف مسؤولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب
ّ
قانعکننده بدانها داده نشده و رفع مشکالت توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب
کافی بدهند».
ّ
همآن گونه که مالحظه میشود ذیل مادهواحده مزبور ،تحقق مرحله دوم فرایند پاسخگو یی (به
معنای اعم) یعنی پاسخگو یی مرجع قضایی در مقابلمطالبهگری کمیسیون را نیز با ایجاد تکلیف و
الزام قانونی تضمین نموده است؛ عالوه بر این ،در سال  1364با الحاق یک تبصره به مادهواحده
ّ
ّ
مز بور ،مسؤول مربوطه مکلف شده است ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول مکاتبه کمیسیون ،پاسخ
«کتبی»« ،کافی» و «مستند» خود را به این مرجع اعالم نماید .پیشبینی ضمانتاجرای کیفری حبس
ّ
ّ
و انفصال موقت در قبال استنکاف از پاسخگو یی نیز تضمین دیگری در تحقق هرچه کاملتر فرایند
پاسخگو یی در قالب این سازوکار است که بدون شک اثربخشی آن را خواهد افزود .بهموجب تبصره
ّ
ّ
پیشگفته...« :تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و
ّ
انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع
صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابلرسیدگی است.»...
نتیجهگیری
ّ
پاسخگو یی قضایی تحت تأثیر رویکردهای مدیریتی ،در کشاکش میان رویکردهای سنتی و نوین
قرار گرفته است که یکی میل به استقالل کامل دستگاه قضایی دارد و هرگونه پاسخگو یی را نقض
ّ
استقالل تلقی میکند و دیگری ،گرایش به عدم استقالل قضایی دارد و تمامی سازوکارهای رایج در
دیگر بخشهای عمومی را قابلاعمال در دستگاه قضایی میشمارد.
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ّ
اگرچه دستیابی به آرمان عدالت ،در گرو تحقق استقالل نظام قضایی است که در اصل  156ق.ا.
ّ
نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ لیکن استقالل قضایی به معنای ّ
مصونیت از پاسخگو یی
معافیت یا
ّ
تحقق نظام پاسخگو یی مطلوب ،در گرو ایفای کارکرد نظارتی قوا بر یکدیگر استّ .
حق
نیست.
پارلمان در نظارت و پاسخ خواهی از دستگاه قضایی نیز ،بر اساس خوانش صحیح از تفکیک قوا و
استقالل قضایی توجیهپذیر است؛ استقالل قضایی در یک دولت قانونمدار باید به نفی تزاحم و
اخالل قوا در امور یکدیگر در عین تعامل و نظارت قانونی آنها بر هم تعبیر شود.
راهبرد برقراری تعادل میان دو رویکرد پیشگفته و در نتیجه پاسخگو بودن نظام قضایی در عین
حفظ استقالل را ،باید در دو نکته دانست :نخست آنکه برای تضمین استقالل قضایی ،باید
پاسخگو یی قضایی را منصرف از سازوکارهای پاسخگو یی دانست که مبتنی بر روابط سلسلهمراتبی
است و دستگاه قضایی را به تابعی از دولت یا جامعه تبدیل میکند .و نکتة دوم ،رویکرد مرتبهای به
پاسخگو یی است که بهموجب آن ،پاسخگو یی خود دارای درجات و مراتبی است که فقد یکی از
ّ
ّ
عناصر و مؤلفههای رایج در پاسخگو یی ،به معنای عدم تحقق پاسخگو یی نیست.
به این ترتیب ،با خارج ساختن سازوکارهای سلسلهمراتبی از دامنة پاسخگو یی قضایی و یا ایجاد
ّ
محدودیت در برخی سازوکارهای دیگر ،میتوان در عین حفظ استقالل قضایی ،درجاتی از
پاسخگو یی را در دستگاه قضایی پیادهسازی نمود و از رهگذر افزایش رضایتمندی شهروندان،
ّ
مشروعیت آن ،استقالل نظام قضایی را تقویت
اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و در نتیجه افزایش
نمود.
به نظر میرسد دستیابی به این آرمان ،نیازمند نظاممندسازی پاسخگو یی قضایی در کشور با
پیشبینی سازوکارهای اجرایی مشخص و بدون ابهام است تا از این رهگذر ،باب تفسیرهای سیاسی
و سلیقهای از قانون یا شانه خالی کردن از بار مسؤولیت مسدود گردد .بهویژه آنکه بهرغم وجود
ظرفیتهای قانونی برای پاسخخواهی مجلس شورای اسالمی از قوه قضائیه ،الزام قانونی به ارائه
پاسخ از سوی قوه قضائیه و شفافسازی فرایندهای رایج در این قوه وجود ندارد .لذا به نظر میرسد
پیشبینی سازوکار مشخص در ّقوه قضائیه و تعیین حدود مسؤولیت مقامات و نهادهای قضایی برای
ّ
پاسخگو یی فر ّ
اقوهای و همچنین پیشبینی ضمانتاجرای مشخص برای مسؤولیتهای پیشگفته،
ّ
ازجمله مهمترین راهبردهای این حوزه تلقی میگردد.
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شناسایی ماهیت حقوقی رمزارزها با تحلیل ساختاری آنها
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رمزارزها گونه غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی میباشند که با فناوری جدیدی ارائه شدهاند .شناسایی
ماهیت رمزارزها رابطه تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد .لذا ارائۀ ماهیتی
واحد با وجود اقسام متنوع ،امکانپذیر نبوده و قابلایراد است .رمزارزها گونهای از اموال غیرمادی و
یا درصورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس ،از اعیان محسوب شده که دارای مالیت
عرفی و شرعی نیز میباشند .رمزارزها اگرچه از لحاظ تئوریک و مبانی حقوقی و اقتصادی میتوانند
کارکردهای پول را ایفا نمایند و بهعنوان واسطه مبادله درمیان مردم جهان نیز پذیرفتهشدهاند لکن بر
اساس قوانین پولی ،جهت صدق عنوان پول ،نیازمند شناسایی دولتها نیز میباشند؛ برخی از انواع
رمزارزها همچون رمزارزهای ملی بهواسطۀ خلق توسط کشورها از این شناسایی برخوردار هستند
ً
اقسام آن ،تا زمانی که در قوانین به رسمیت شناخته نشوند ،پول تلقی نشده و صرفا یک
لکن سایر ِ
دارایی دیجیتال محسوب میشوند .گونه دیگری از انواع رمزارزها یعنی توکنهای صادره در عرضۀ

 .1این مقاله برگرفته از رسالۀ دورۀ دکتری تخصصی نویسندۀ مسئول تحت عنوان «امکانسنجی حقوقی استفاده از
رمزارزها در مبادالت مالی و پولی بینالمللی مشمول تحریم» با راهنمایی دکتر محمود خادمان و مشاورۀ دکتر ابوطالب
کوشا در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری است.
 استادیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکدۀ حقوق قضایی ،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ،تهران ،ایران

mkhademan@yahoo.com

 استادیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکدۀ حقوق قضایی ،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ،تهران ،ایران

Koosha1336@yahoo.com

 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشکدۀ حقوق قضایی ،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ،تهران ،ایران
(نویسندۀ مسئول)

fnouri67@yahoo.com

 /دورۀ هشتاد و پنجم  /شمارۀ یکصد و پانزدهم  /پاییز ۱۴۰۰

۳۵۶

اولیۀ سکه نیز با مفهوم اوراق بهادار تطبیق داده میشوند .درخصوص مسائل حقوقی مرتبط با رمزارزها
ازجمله ماهیت آنها تاکنون چندین مصوبه و آییننامه از ارگانهای مختلف صادر شده لکن این
ً
متون قانونی غالبا ناقص بوده و خارج از حدود اختیارات تدوین شده است لذا ورود مرجع رسمی
قانونگذاری کشور به مسائل این حوزه و تدوین قانون جامع و کامل ضرورت دارد.
واژگان کلیدی :رمزارز ،ارز مجازی ،رمزارز ملی ،مالیت ،اموال غیرمادی ،پول ،اوراق بهادار
مقدمه

رمزارزها یا ارزهای مجازی نسل جدیدی از پولهای دیجیتال ،هستند؛ ایده این پولها ،در سال
 1998بهمنظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطهها (بانک) توسط
«ویدای »1مطرح شد .وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش رمزگذاری
رایانهای برای کنترل تولید پول و انجام معامالت بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده میکرد .در
طول سالهای مختلف این ایده توسط متخصصین حوزه فناوری اطالعات پپگیری شد؛ تا اینکه در
سال  ،2009بیتکوین 2بهعنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرحهای سابق
توسط محقق یا محققین ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو 3معرفی شد .تجربه موفق بیتکوین
تکنولوژی آن با خود به ارمغان آورد همچون تسریع نقلوانتقال ارز در سراسر جهان،
و مزایایی که
ِ

غیرقابلشناسایی بودن طرفین مبادله ،ناتوانی دولتها در مصادره و بلوکه کردن ،خاصیت ضد تورمی
داشتن ،کارمزد پایین نقلوانتقاالت و بسیاری از مزایای دیگر () ،Karl Hardle, 2019: 2موجب
گردید در مدتزمان کوتاهی ،بهطور فزایندهای رشدیافته و انواع و اقسام مختلفی از آن با اهداف
متنوع خلق گردد .با گسترش این پدیده ،حکومتها درصدد تنظیم قوانین و مقررات این حوزه
برآمدند ،باتوجه به نوظهور بودن این پدیده اولین موضوعی که الزم است بدان پرداخته شده و بررسی
ماهیت پذیرفته شده ،قوانین و مقرراتی شایسته ،تنظیم
گردد شناسایی ماهیت آن است تا متناسب با
ِ

و تصویب گردد.در این زمینه در نظام حقوقی ایران هم پژوهشهایی همچون مقدمهای بر تنظیمگری

رمزینهارزها در اقتصاد ایران ،بیتکوین نخستین پول مجازی ،بیتکوین و ماهیت مالی و فقهی پول
مجازی ،بررسی فقهی پول مجازی ،بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیتکوین ،تحلیل ارزهای
مجازی در پرتو فقه و ...بهعمل آمدهاست؛ که باوجود مهم و کاربردی بودن این تحقیقات ،دو موضوع
ً
در این رابطه قابلتوجه است؛ اوال عناوین بسیاری از این تحقیقات کلی بوده و کلیه مسائل حقوقی
1 Wei Dai
2 Bitcoin
3 Satoshi Nakamoto
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ً
منشعب از رمزارزها دربرمیگیرد و بخش کوچکی ازاین پژوهشها تخصصا به بررسی ماهیت
ً
ً
حقوقی رمزارزها پرداختهاند .ثانیا در مبحث ماهیت نیز غالبا تنها به بررسی ماهیت و ابعاد حقوقی
بیتکوین پرداخته شده و به سایر اقسام رمزارزها عنایتی نشدهاست .اگرچه بیتکوین سردمدار
رمزارزها است ،لکن بررسی ارکان آن به تنهایی نمیتواند ّ
مبین ارکان و عناصر انواع دیگر رمزارزها
ِ
باشد .پژوهش حاضر با درنظرگرفتن دو نکته فوقالذکر در نظر دارد ماهیت رمزارزها را با توجه و
َ
اعتنای به اشکال متنوع آن ازیکسو و مبانی موجود در نظام حقوقی ایران ازسویدیگر مورد تحلیل و
ِ
بررسی قرار دهد .در این راستا ابتدا به موضوعشناسی پرداخته ،مفهوم رمزارزها را تبیین نموده و اقسام
آن را برمیشماریم .سپس مالیت آن را مورد واکاوی قرارداده و رمز ارزها را بهعنوان یک دارایی بررسی
میکنیم در مبحث بعد از آن ،فرضیه پول بودن رمزارزها را تحلیل نموده و در آخر تطبیق ماهیت آن
با اوراقبهادار را واکاوی مینماییم.
 .1تعریف رمزارزها و اقسام آن
کلماتی مانند ارز دیجیتال ،ارزمجازی ،رمزارز ،ارز رمزپایه ،ارز رمزنگاری شده ،و یا حتی
رمزینه پول ،که در کتابها ،سایتها ،مقاالت وکلیه منابع مرتبط ،بهچشممیخورد در واقع برگردان
ِ
انگلیسی یک کلمه است و یک مفهوم را میرساند ،یعنی کریپتوکارنسی ( )cryptocurrencyاست؛
کریپتوکارنسی از جمع دو لغت  cryptoبه معنای رمزی ،سری ،پنهانی و  currencyبه معنای پول
رایج ،ارز ،ایجاد شده است و مجموع آن ،یعنی پول یا ارزی که بر پایه علوم رمزنگاری شده ایجاد
شده و میتواند با استفاده از علم ریاضیات ،کدهای رمزنگاری شدهای را ایجاد کند تا اطالعات
پنهان بماند و کسی نتواند د ر روند تولید ،انتشار و انجام مبادالت خللی وارد آورد .البته تعابیر
فوقالذکر با یکدیگر تفاوتهای ظریفی دارد و به کاربردن آنها بهجای هم کاربرد غلطی است؛ لکن
ً
غالبا در نوشتهها ،تمام این عناوین و مصادیق در ذیل لغت کریپتوکارنسی بهکاربرده میشود .در تعبیر
صحیح ،ارزهای دیجیتال 1ارزهایی هستند که بهصورت الکترونیکی ذخیره و منتقل میشوند .هرگونه
پولی که بر مبنای صفر و یک باشد در این تعریف میگنجد؛ اعم از اینکه مبنای آن پول سنتی و بانکی
باشد و یا ارزهای مجازی .لذا ارز دیجیتال مفهومی موسع دارد و کلیه ارزهایی را که غیرفیزیکی
هستند دربرمیگیرد () .Wagner, 2014: 3ارز مجازی 2از این جهت که غیرملموس است نوعی ارز

Wikipedia: Digital currency (digital money, electronic money or electronic currency) is a
type of currency available in digital form (in contrast to physical, such
)as banknotes and coins
2 Virtual currency
1
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دیجیتال محسوب میشود و وجه تمایز آن این است که پول دیجیتال ،نماینده اسکناسهای بانکی
است که فقط سازوکار آن غیرفیزیکی شدهاست درحالی که ارز مجازی هیچگونه ارتباطی با پول
بانکی نداشته و یک ارز جدید با سازوکار منحصربهفرد است( .نوابپور و نوری)4 :1397 ،
مطابق یک دسته بندی ،میتوان ارزهای مجازی را به غیرقابلتبدیل و قابلتبدیل ،تقسیم نمود؛
ارزهای غیرقابلتبدیل بههیچعنوان امکان تبدیل به پولهای بانکی را ندارند مانند پولهایی که در
ً
بازیهای رایانهای یا موبایلی کسب میشود و اصطالحا به آن سکۀ بازی میگویند .این ارزها
بهصورت متمرکز هستند و یک نهاد مرکزی برای مثال سازندۀ بازی آن را منتشر کرده و دفتر کل را نزد
خود نگاه میدارد .ارز مجازی قابلتبدیل ،امکان تبدیل به پولهای حقیقی و بالعکس را دارند و از
آن برای خرید کاال و خدمات حقیقی و مجازی میتوان بهرهگرفت .این ارز به دو دسته متمرکز و
غیرمتمرکز تقسیم میشود .در متمرکزها ،انتشار و کنترل ارز توسط یک نهاد مرکزی صورت میگیرد
اما در ارز مجازی غیرمتمرکز تمام فرایندها ازجمله انتشار و تأیید تراکنشها بهجای اینکه توسط نهاد
ریاضی رمزنگاری ،صورت میپذیرد.
مرکزی انجام گیرد از طریق تمامی افراد با سازوکارهای علوم
ِ

الگوریتمهای ریاضی رمزگذاری صحت معامالت را تأیید میکنند و هیچ کاربری نمیتواند در شبکه

تغییر ایجاد نماید( .نواب پور 5 :1397 ،و  )6این دستهبندی قادر است تمام انواع ارزهای مجازی
را که در حال ساخت است تحت پوشش قرار دهد و چنانچه بخواهیم ماهیت آنها را شناسایی کنیم
این تقسیمبندی به ما کمک خواهد نمود.
رمزارزها در دسته ارزهای مجازی غیرمتمرکز گنجانده میشوند؛ رمزارزها در مصداقهای
مختلفی تجلی یافتند که شاید با نگاه فنی برخی از آنها را نتوان رمز ارز به معنای حقیقی دانست
بلکه ازجمله ارزهای مجازی متمرکز بهشمارمیروند لکن در مطالعات داخلی و خارجی تفاوتی
ً
میان آنها نمیگذارند و مسامحتا همه آنها را ذیل دسته رمزارز مطالعه مینمایند لذا ما نیز در این
نوشتار به مطالعه کلیه انواع آن خواهیم پرداخت که عبارت اند از کوین ها ،1توکنها ،2رمزارز ملی،
رمزارزهای با پشتوانه .3شناخت ساختار فنی هریک از انواع رمزارزها بهجهت تأثیر در تفاوت ماهیت
ً
آنها ،ضرورت دارد؛ لذا در ذیل ،مختصرا این اقسام را توضیح میدهیم:
کوینها -که با نامهای رمزارزهای بینالمللی یا جهان روا نیز خوانده میشوند -نمونه اجالی
ارزهای غیرمتمرکز هستند .این رمزارزها توسط هیچ نهاد مرکزیای صادر نشده و کنترل نمیشوند،
1 Coin
2 token
3 Stable coin
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بلکه عملیات صدور توسط اجماعی از دارندگان این ارز به عمل آمده و معامالت و تراکنشها توسط
همین افراد تأیید و ثبت میشود .ثبت این معامالت در بلوکهای نرمافزاری بدون امکان تغییر و
قابلنظارت همگان انجام میشود که به این فناوری بالکچین 1گفته میشودShadab, Houman ( .
)B,2014, p: 14.

توکن هم نوعی ارز دیجیتال است با این تفاوت که بالکچین جداگانهای ندارد و از بالکچین
ارزهای دیگر استفاده میکند .درواقع یک توکن ،نماد یک دارایی و یا کاربردی است که یک سازمان
به سرمایهگذاران خود در مرحلۀ عرضه اولیۀ سکه ( )2 ICOمیدهد .توکنها معموال برای یک پروژه
طراحی و تولید میشوند .طراح پروژه برای تدارک سرمایۀ الزم ،توکنی را منتشر میکند و افراد
میتوانند با خرید این توکن در این پروژه سرمایهگذاری نمایند ( ( .Momtaz, 2018: 1-3توکنها،
در مفهوم موسع به سه نوع توکن کاربردی ،3توکن بهادار 4و توکن ارزی 5تقسیم میشود که براین
اساس حتی برخی کوینها هم در مفهوم توکن گنجانده میشوند .گاه ،بهموجب یک  ،ICOتوکنهای
ً
ارزی منتشر میشوند که در این حالت توکن همانند یک کوین صرفا بهعنوان ابزار پرداخت و ذخیره
ارزش عمل میکند و قابلمبادله با سایر ارزهاست؛ برخی اوقات در ICOها انتشار توکن کاربردی
اتفاق می افتد ،ناشر با انتشار این نوع توکن ،به دارندگان اجازه استفاده از محصوالت یا خدمات
تعریف شدهای را میدهد .این توکن به هیچ عنوان حق مالکیتی در محصوالت ایجاد نمیکند
( .)Momtaz, 2018: 6-7توکن کاربردی عالوه بر اینکه ابزار پرداخت و ذخیره ارزش نیز میباشد،
Block chain 1

بالکچین یک دفتر کل توزیع شده مشترک است که فرایند ثبت تراکنش ها و رهگیری دارایی ها را در یک
شبکه کسب و کار تسهیل می کند .دارایی می تواند هر چیز باارزشی باشد که در شبکه بالکچین ردیابی و معامله
شود؛ در حقیقت بالکچین یک دفتر کل مجازی است که کلیه معامالت را در خود ثبت و ضبط می کند و برای تمام
طرف های درگیر در معامله قابل رویت و پیگیری است بدون اینکه امکان تغییر و دستکاری در مطالب ذخیره شده
وجود داشته باشد .اگرچه فناوری بالکچین با ظهور بیت کوین خود را به جهان معرفی نمود لکن این فناوری
منحصر در ثبت مبادالت مالی نبوده و قادر به ثبت و نگهداری هر معامله یا عمل بر روی دارایی ها می باشد.
برای مطالعه بیشتر در حوزه این فناوری نوین مراجعه نمایید به کتاب:
عباسی ،جواد ،بالکچین :آشنایی با مفاهیم بنیادی ،موسسه کتاب مهران نشر ،چاپ اول ،تهران.1397 ،
Initial coin offering2
Utility token3
Security token4
Crypto token5
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به دارنده خود اجازه استفاده از خدماتی که توکن برای ایجاد آن منتشر شده است را میدهد
( .)Hacker, Philipp and Thomale, Chris,2017:12دسته آخر یعنی توکنهای بهادار نماینده
سهام ،اوراق بهادار و یا هر دارایی مالی دیگری میباشند ( ،)Karl Hardle, 2019: 9به عبارت دیگر
توکن هایی که در یک عرضه اولیه ،منتشر میشوند ممکن است جنبه سرمایه گذاری داشته باشد که
در این حالت شرکت عرضه کننده توکن ،دارندگان را در سود حاصل از فعالیت نوآورانهای که خلق
توکن و فروش آن به هدف تحقق این فعالیت انجام شده است شریک مینماید Hacker, Philipp

).)and Thomale, Chris,2017:13
رمزارز ملی ،به رمزارزی گفته میشود که توسط دولتها تولید میشود بنابراین خاصیت
غیرمتمرکز بودن را ازدستداده است و لذا رمزارز به معنای حقیقی کلمه نباید شمرده شود.
رمزارزهای صادره توسط دولتها به رمزارزهای بانک مرکزی مشهور بوده و عالمت اختصاری
 CBDC1معرف این مدل از رمزارزهاست.
رمزارزهای باپشتوانه یا استیبلکوینها به نوعی از ارزهای دیجیتال گفته میشود که ارزش آن به
یک دارایی یا کاالی پایدار مانند دالر وابسته است و لذا از سرمایهگذاران در مقابلنوسانات بازار
ارزهای دیجیتال محافظت میکند؛ ارزهای دیجیتال باثبات را به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم
میکنند ()Karl Hardle, 2019: 9-10؛ پشتوانه استیبل کوین متمرکز ،یک ارز فیات 2یا کاال است.
ً
معموال این کوینها توسط یک نهاد متمرکز مدیریت میشوند ،بهاینصورت که آن نهاد متمرکز یک
دارایی یا کاال را بهعنوان وثیقه در صندوقی نگه میدارد .بنابراین CBDCها را میتوان یک نوع
استیبلکوین نیز دانست؛
ارز دیجیتال » «USDTکه توسط شرکت تتر اداره میشود ،یک نمونه از ارزهای دیجیتال باثبات
است که توسط دالر پشتیبانی میشود .ارز دیجیتال «پترو» نیز نمونهای از ارزهای دیجیتال پشتیبانی
شده با کاال است که توسط دولت ونزوئال و برای مقابله با ابرتورم راهاندازی شده است .این ارز توسط
نفت ونزوئال پشتیبانی میشود .استیبل کوین غیرمتمرکز ،ارزی است که توسط هیچ نهاد ثالثی کنترل
نمیشود .برخالف تصور رایج ،این ارزها بدون پشتوانه نیستند .بلکه توسط یک ارز دیجیتال
غیرمتمرکز دیگر ،پشتیبانی میشوند؛ نمونه آن رمز ارز «سای »3استKarl Hardle, 2019: 10( ( .

ِ

)1 Central bank digital currency(CBDC

بانکی کشورها منتشر میشوند
 .2به پولهای بدون پشتوانۀ امروزی که توسط بانکهای مرکزی و با نظارت سیستمهای
ِ
پول یا ارز فیات(یا واقعی) گفته میشود)Fiat Money(.

3 Sai
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 .۲شناسایی رمزارزها بهعنوان قسمی از اموال

ً
در فرایند تبیین ماهیت رمزارزها اولین بحث ،تبیین نمودن این موضوع است که آیا اساسا میتوان

گونههای مختلف رمزارزها را نوعی مال تلقی نمود؟ و آیا برای آنها میتوان قائل به مالیت شد؟
درصورتی که پاسخ به این سؤاالت مثبت باشد نوبت به مشخص نمودن نوع و گونه رمزارزها باعنایت
به طبقه بندی اموال میرسد .موضوعات مذکور در این بخش از مقاله بررسی میگردد.
 :1.2تعریف مال
مال در لغت به معنای خواسته است ،آنچه در ملک کسی باشد و ارزش مبادله داشته باشد.
(فرهنگلغت عمید و دهخدا) .تعریف حقوقی مال از تعریف لغوی آن دورنماندهاست؛ اگرچه قانون
مدنی در بحث از اموال ،تعریفی از مال ارائه نداده و به بیان مصادیق آن اکتفا نموده است لکن معنای
مال را میتوان در نگاه اندیشمندان حقوق پیدا نمود .در این رابطه گفته شده مال چیزی است که
ارزش معامله داشته و بتواند مورد دادوستد قرارگیرد (جعفری لنگرودی/595 :1386 ،
صفایی /123 :1389،امامی /26 :1386 ،شهیدی)50 :1386 ،
دکتر کاتوزیان دو عنصر برای مال برمیشمرد اول آنکه مفید باشد و نیازی را برآورد اعم از نیاز
مادی یا معنوی و دوم قابلاختصاصیافتن به شخص یا ملت معین باشد (کاتوزیان .)9 :1386 ،از
فحوای کالم همگی برمیآید که اطالق مال به یک شی ،وابسته به پذیرش اجتماعی آن بهعنوان یک
شی با ارزش اقتصادی است به طوری که عرف برای تملک آن مابهازای اقتصادی را الزم میداند.
بههمینعلت است که وجه تمایز اموال از اشیاء ،داشتن ارزش مبادلهای آنهاست (صفایی:1389،
 )123این ارزش مبادلهای خواه در شی فیزیکی باشد خواه در یک ماهیت غیرمادی تفاوتی از حیث
اطالق عنوان مال نمیکند؛ حقوقدانان بهاتفاق ماهیتهای غیرفیزیکی را نیز در تعریف مال جای
میدهند( .کاتوزیان /173 :1396 ،صفایی /123 :1389 ،امامی /26 :1386 ،شهیدی:1390 ،
)284
در فقه امامیه ،مال عبارت است از« :ما یرغب به العقالء» و یا «ما یبذل بإزائه المال»؛ یعنی مال
آن چیزی است که عقال به آن رغبت دارند و یا آنچه در ازای آن مالی داده میشود (فاضللنکرانی،
 )327 :1396امامخمینی (ره) نیز در تعریف مال چنین نظردادهاند« :چیزی که تقاضا شود و عقال
بدان میل و رغبت کنند و در برابر آن بها بپردازند» (خمینی .)11 :1392 ،درنگاه فقهی نیر مال
ّ ّ
«ثم إنه ال وجه
مفهومی عرفی است و منحصر در اشیاء مادی نمیشود همچنانکه گفته شده:
لتخصیص المال باْلعیان کما یظهر من الطریحی فی مجمع البحرین بل المال فی اللغة و العرف
ً
ّ
ی ُّ
عم المنافع ایضا و لعل غرضه من التخصیص هو بیان الفرد الغالب» (موسویخوئی 3 :1378 ،و
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 )4یعنی وجه معتبری برای اختصاص مال به اعیان وجود ندارد ،چنانکه عرف و لغت آن را ّ
اعم از
عین و منفعت میداند .مؤلف (آیتالله خویی) گفتۀ صاحب مجمع البحرین را دربارۀ عینی بودن
مال ،بر بیان فرد غالب بار میکند.
نظرات علمای غیرشیعی نیز در این رابطه قابلتأمل است؛ برخی از علمای حنفی معتقدند ،مال
محدود به چیزهای لمس پذیر و فیزیکی است؛ لکن اکثر علمای مالکی ،شافعی و حنبلی تعریف
مال را به چیزهای لمسپذیر محدود نمیکنند .بهعنوان مثال السووتی به نقل از امام شافعی :هر
چیزی که ارزش دارد ،در خریدوفروش مورد سنجش قرار میگیرد ،اگر نابود شود جبران میشود،
مال است .شیخ نقی عثمانی :آداب و رسوم رایج و غالب (عرف) در فضای کسبوکار نقش مهمی
در تعریف یک چیز بهعنوان مال دارد .به همین دلیل حق مالکیت معنوی ،ثبت اختراع ،عالئم تجاری
و حسننیت با وجود اینکه لمس پذیر نیستند مال محسوب میشوند زیرا این موارد در عرف
کسبوکار و تجارت امروز ،بسیار ارزشمند هستند (محمد ابوبکر ،بی تا)15 :
غیرآن ،لفظ و عنوان مال را برای اشاره به ذات
بنابراین عرف و عقال و اکثریت علمای شیعه و ِ

شئای که متصف به وصف مالیت یا ارزش مبادلهای شده است به کار میبرند .فرقی نمیکند آن
غیرآن .لذا جهت تطبیق رمزارزها بر مفهوم مال ،الزم
ذات و شی عین خارجی و ملموس باشد یا ِ

است مالیت بهعنوان عنصر جدایی ناپذیر از مفهوم مال ،تبیین گردد.

 .2.2مفهوم مالیت
ً
میرزای نائینی با ظرافت شروط چهارگانهای را برای مالیت برشمردهاست :اوال شیء باید دارای
یکی از دو ویژگی «منفعت» یا «خاصیت» باشد :مراد از «منفعت» ،قابلیت انتفاع از شیء با بقای
آن است؛ مانند سکونت در خانه؛ و مراد از «خاصیت» منافعی است که بر شیء مترتب میشود و با
ازبینرفتن عین شیء همراه خواهد بود؛ مانند سیری که بر خوردن نان ،به همراه از بین رفتن آن،
ً
مترتب میشود .ثانیا عقال به حسب عادتشان ،به خاطر منفعت یا خاصیت این شی ،آن را جمعآوری
ً
کنند؛ اشیایی که عقال آن را جمعآوری نمیکنند ،هرچند منفعت و خاصیت داشته باشند ،ولی
بهدلیلی همچون فراوانی ،راغب به جمعکردن آن نباشند ،مالیت ندارند .سنگ و خاک نمونه این مورد
ً
است .ثالثا عقال در برابر این شیء مال پرداخت کنند .اگر عقال برای آن ،مال پرداخت نکند ،مالیت
ندارد؛ برای نمونه ،عقال برای آب در کنار نهر در عین داشتن منفعت و خاصیت ،مال پرداخت
ً
نمیکنند .این سه شرط تعبیر به مالیت عرفی میشود و شرط چهارم مالیت شرعی را برمیشمرد رابعا
منفعت یا خاصیت مقوم مالیت شیء ،مورد نهی شارع نباشد .برای نمونه ،شراب به واسطه نهی شارع
مالیت ندارد (نائینی1413 ،ق ،ج  ،2ص .)365-364
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یکی از حقوقدانان معاصر در این زمینه مینویسد...«:ارزش اقتصادی کاال وابسته به منافع آن
است و آنچه نیازی را رفع نمیکند و سودی بهبارنمیآورد مال نیست ،در جهان حقوق منفعتی اعتبار
دارد که نهتنها در دید عرف و نزد خردمندان فایده به شمار رود ،بلکه قانون و اخالق نیز آن را مباح
بداند اگرچه ممکن است در دیدگاه اقتصادی هرآنچه رغبتی را برانگیزد و دربرابر آن پول پرداخته شود
مال تلقی شود هرچند به ملکیت حقوقی درنیاید و معامالت آن ممنوع باشد مانند خریدوفروش مواد
مخدر (کاتوزیان)174 :1396 ،؛ لکن پیش تر اشاره شد که مال یک ذات است و مالیت وصف
عرضی آن ،لذا ممکن است مالی این وصف عرضی را ازدست بدهد یا در ارزش آن تغییری رخ دهد
وصف آن ،چنان درهم تنیده شدهاند که بدون یکدیگر
مانند مالیت یخ در تابستان .لکن این ذات و
ِ

قابلتصور نیستند و بههمینعلت است که در تعاریف مال همه جا از ارزش اقتصادی یا همان مالیت
مال سخن بهمیانآید لکن باید میان مالیت عرفی و حقوقی یا شرعی قائل بهتفکیک بود آنچه برای
صدق عنوان مال در یک شی کافی است مالیت عرفی آن است لذا نمیتوان گفت اسلحه مال نیست
چون در برخی معامالت ممنوع است چنانچه اگر شخصی با مجوز اسلحهای را تصاحب کند
ً
نمیتوان معتقد بود عقدی محقق نشدهاست لذا مالیت الزم برای آنکه یک شی مال تلقی شود صرفا
مفهوم عرفی آن است.
 :3.2تطبیق رمزارزها با مفهوم مال و مالیت
اکنون ضرورت دارد مفاهیم پیش گفته با رمزارزها تطبیق داده شود تا مشخص گردد آیا میتوان
برای رمزارزها قائل به مالیت شد و آنها را مال قلمداد نمود؟
درخصوص طبیعت غیرملموس ،غیرعینی و غیرفیزیکی رمزارزها همان طور که در مطالب پیشین
گفته شد ،این موضوع موجب خروج رمزارزها از مفهوم مال نخواهد شد؛
اما درخصوص صدق شرایط مالیت ممکن است تردید وجود داشته باشد که تبیین آن ضرورت
دارد .ممکن است گفته شود مفید بودن هر چیزی از این نظر است که نیازی از انسان ،خواه مادی یا
معنوی ،را برآورده کند ،حال آنکه رمزارزها ،نیازی از انسان را برآورده نمیکنند .لکن در پاسخ باید
گفت ،برطرفشدن نیاز به دو شیوه انجام میشود :گاهی آن شیء به علت مرتفع کردن نیاز انسان،
ً
ارزش ذاتی دارد ،مانند طال ،پوشاک و اتومبیل و گاهی آن شیء مستقیما نیاز انسان را برطرف نکرده
و ارزش ذاتی ندارد ،مانند اسکناس که ذات آن ،کاغذی بیش نیست و ارزشی ندارد ،ولی از آنجا که
بهعنوان وسیلهای برای رفع نیازهای انسان استفاده میشود ،ارزش و مالیت اعتباری دارد( .محمودی،
ً
)512 :1398اگرچه نمیتوان برای ارزهای مجازی ارزش ذاتی قائل شد چراکه مستقیما نیازی را
برطرف نمینماید ،لیکن از آنجا که این ارزها همچون اسکناس و پولهای امروزی میتوانند بهعنوان

۳۶۴
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وسیلهای برای رفع نیازهای انسان بهکارروندمحسوب شده و لذا مفید و ارزشمند تلقی میشوند.
ازسویدیگر عقال در برابر آن مال پرداخت میکنند این به معنای ارزش اقتصادی آن در میان مردم
است امروزه طبق آمارهای موجود هر روز بر تعداد متقاضیان ،استفادهکنندگان و پذیرندگان پول
رمزنگاری شده افزوده میشود؛ لذا بر اساس ضوابط مالیت پیداکردن یک شیء نزد عرف و عقال،
این مال ،مالیت دارد؛ بدین معنا که هم بین عرف و عقال مطلوب است و هم برای تحصیل آن به
رقابت با هم میپردازند (نواب پور و دیگران ،زمستان .)228 :1397
برخی معتقدند که برای رمزارزها نمیتوان مالیتی قائل شد چراکه عقالی جامعه بهجهت فقدان
پشتوانه از منشأ ،غیرمتمرکز بودن و ابهاماتی که در مورد آن وجود دارد بدان تمایلی ندارند (محمودی،
 /512 :1398میرزاخانی و سعدی )79 :1397 ،لکن این تفکر صحیح نیست زیرا رمزارزها ،نزد
آشنایان با این بازار ،به سبب منافعی که دارد مرغوب است .ازاینرو ،در مالیت عرفی آن تردیدی
ً
نیست .مضافا اینکه برخی از انواع رمزارزها همان طور که پیشتر اشاره گردید با پشتوانه صادر شده
و حاکمیتها نیز از آنها حمایت میکنند .همچنین از آنجا که این قبیل ارزها قابلیت استفاده در
ّ
جهات حالل ،همچون پرداخت بهای کاالهای مباح خریداری شده را دارند و منفعت محلله نیز
برای آن متصور است ،مالیت شرعی آن نیز قابلپذیرش است .لذا باتوجه به مفاهیم پیشگفته
رمزارزها در هر نوع ،شکل و قالب ،گونهای از اموال قلمداد شده و مالیت اعتباری دارد و این مالیت،
نه از طرف حکومت بلکه از سوی اجتماع و استفادهکنندگان آن ،اعتبار شدهاست.
 :4.2جانمایی رمزارزها در طبقه بندی اموال
اکنون که رمز ارز را بهعنوان یک مال پذیرفتیم و برای آن مالیت قائل شدیم ،باید به این موضوع
بپردازیم که این مال از چه نوع و قسمی است .همان طور که میدانیم اموال به دو دسته اموال مادی
اعیان اموال هستند ،اموالی را
و اموال غیرمادی یا حقوق مالی تقسیم میشوند .اموال مادی که همان ِ
گویند که دارای عینیت خارجی بوده و میتوان آنها را لمس کرد و از طرق حواس پنجگانه قابلادراک
هستند مانند خانه ،اتومبیل و ..اموال غیرمادی اموالی هستند که وجود مادی در خارج ندارند ولی
جامعه وجود آنها را اعتبار نموده و برای آن ارزش اقتصادی قائل است (امامی /26 :1386 ،صفایی،
حقمعنوی (فکری)
حقدینی و ِ
حقعینیِ ،
 )127 :1389اموال غیرمادی (حقوق مالی) به سه دسته ِ

حقعینی حقی است که شخص به طو مستقیم و بیواسطه نسبت به چیزی پیدا
تقسیم میشوندِ .

میکند( .کاتوزیان )14 :1386،حقوق عینی به اشیاء مادی تعلق میگیرند (صفایی)124 :1389 ،
حقدینی حقی است که اشخاص بر ذمه دیگران دارند
مانند حق
ِ
مالکیت منفعت نسبت به یک ملک؛ ِ
مانند حق طلبکار نسبت به بدهکار (همان)؛ حقوق فکری حقوقی هستند که موضوع آنها شی معین
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مادی نیست بلکه فعالیت فکری و معنوی دارنده آنهاست( .همان) موضوع این حقوق ارزش ابتکارها
و تراوشهای ذهنی انسان است( .کاتوزیان.)23 :1386 ،
نظر به تعاریف فوق ،رمزارزها بهجهت ماهیت غیرفیزیکی که دارند در دسته اعیان گنجانده
نخواهند شد .لکن درخصوص دسته حقوق مالی الزم است میان انواع مختلف رمزارزها قائل
بهتفکیک باشیم برخی رمزارزها که صادرکننده و ناشر مشخصی دارند و محتوای صدور آنها تعهد
صادرکننده به تبدیل رمزارز معین با ارز یا ارزهای مشخص است مانند رمزارزهای صادره توسط بانک
حقدینی دارنده نسبت به صادرکننده در تبدیل به ارز رایج تلقی نمود.
مرکزی کشورها ،را باید نوعی ِ
لکن درخصوص سایر رمزارزها که صادرکنندهای نداشته و یا صدور آنها از منبعی معین به معنای

تعهد صادرکننده به تبدیل نیست باید بررسی نمود که در کدام نوع از دستهبندی سنتی فوق گنجانده
َ
ً
میشوند .چنانچه مفهوم عین به معنای مال ملموس باشد و صرفا این دسته از اموال ،متعلق حقوق
عینی قرارگیرند ،رمز ارزها را نمیتوان در دسته حقوق عینی قرارداد .ازسویدیگر در این نوع از رمزارز،
ذمه شخصی نیز مبنای مراجعه نیست تا از زمره حقوق دینی قرار گیرند .برخی رمزارزها را جزء حقوق
معنوی (فکری) قرار داده و مینویسند« :باتوجه به ابداع الگوریتم ریاضی که در شبکه بیتکوین
برای انتقال وجوه در فرایند نظیر به نظیر 1وجود دارد ،میتوان بیتکوین را نوعی دارایی فکری نیز
دانست که مالیت و ارزش اقتصادی آن مورد قبول فقهاء نیز میباشد( ».میرزاخانی )38 :1396 ،لکن
خود اثر و محصول است؛ میان اثر و حامل اثر یعنی
این برداشت ناشی از خلط فکر و ایده اثر با ِ
ِ
همان محصول ،تفاوت وجود دارد .بهعنوان مثال وقتی راجع به اعتبار مالیت و ارزش اقتصادی ایده
ساخت مثال یک موبایل با قابلیتهای مخصوصبهخود صحبت میکنیم ،حق صاحب اثر بر
فکر
ِ
و ِ

مجموعه فکر و ایده خود که در قالب این موبایل درآمده حق ملکیت معنوی است لکن وقتی راجع

به مالیت خود ِآن موبایل بهعنوان یک محصول سخن میرانیم ،با این محصول کار داریم نه ایده
ایجادآن ،چه نوع مالی
ساخت آن .درحقیقت میخواهیم مشخصکنیم این محصول ،مستقل از ایده ِ

است و حق دارنده آن (نه مبدع یا مخترع آن) از چه نوعی است .در مثال فوق محصول یک «موبایل»
ِ
است که چون ملموس است از جملۀ اعیان محسوب شده و حق دارنده آن بر این مال حق عینی

محسوب میشود .درخصوص رمزارزها نیز این مسئله صادق است .دارنده فکر و ایده ایجاد یک پول
ً
اثر تولیدشده،که در بازار درحال
و ارز با مکانیزم خاص ،قطعا بر این ایده و فکر حق معنوی دارد لکن ِ
خریدوفروش است چه نوع مالی است؟ بررسی مالیت در مقاله حاضر درخصوص مفهوم دوم

1 Peer to Peer

۳۶۶
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محصول
محصول تولیدشده) است زیرا در مورد مفهوم اول شبههای وجود ندارد.
(ماهیت حقوقی
ِ
ِ
تولیدشده نمیتواند ازجمله اموال فکری باشد زیرا دارنده رمزارز بدون هیچ ایده و فکری مبادرت به
دریافت و یا فروش آن مینماید و به رمزارز همچون سایر اموال مینگرد.
بنابر توضیحات فوق ،رمزارزها را از کلیه مصادیق تقسیم بندی سنتی اموال خارج کردیم.
درحالیکه اگر رمزارز ،گونهای از اموال است بالتبع میبایست در یکی از گروههای اموال گنجانده
شود .برای پاسخ الزم است از تقسیمبندی قدیمی ،خارج شده و بنابر اقتضائات دنیای امروز
ً
دستهبندی را تغییر داده یا مفاهیم را گسترش دهیم .نتیجتا دو نظریه قابلارائه است .اول آنکه اموال را
به دو دسته مادی و غیرمادی تقسیم نموده و سپس در دسته اموال غیرمادی میان دو دسته اموال فکری
و غیرفکری تفکیک گذاریم .بر طبق این دستهبندی رمزارزها از دسته اموال غیرمادی غیرفکری
بهشمارمیروند یعنی اموالی که اگرچه ماهیتی غیرمادی دارند لکن زاییده فکر و اندیشه نیستند .نمونه
این نوع دستهبندی در موضوع تبیین «حق شریکان در شرکتهای تجاری» در برخی نوشتههای
حقوقی آمدهاست (کاتوزیان 21 :1386 ،و /22محمدی )100 :1391 ،دوم آنکه قائل به تصویری
موسع از مفهوم عین گردیم وآن را از مفهوم اشیاء ملموس به هر ماهیتی که فینفسه ارزش دارد (عین
در مقابلمنفعت) توسعه دهیم در این صورت عین عبارت است از هر مالی که بهخودیخود ارزش
دارد بدون آنکه به مال دیگر (همچون حقوق عینی مانند حق انتفاع) یا ذمه شخصی دیگر (همچون
حقوق دینی مانند طلب) یا فکر وایده یک فرد (همچون حقوق فکری مانند حق اختراع) وابستگی
داشته باشد اعم از آنکه این ذات و ماهیت مادی باشد یا غیرمادی و لذا حقوق وابسته به این ذات هم
در زمره حقوق عینی قرار خواهد گرفت .توسعه مفهوم عین به اموال غیرمادی در برخی نوشتههای
حقوقی نیز دیده میشود ...«:عین مفهومی عام است که ممکن است موضوع آن مانند اتومبیل مادی
باشد؛ یا مانند برق و اموال فکری غیر مادی باشد .به نظر میرسد پیشبینی عقد اجاره اشیاء و اموال
در قانون مدنی خود مهر تأییدی بر پذیرش مالکیت بهعنوان کاملترین نوع حق عینی بر منفعت
(بهعنوان مال غیرمادی) است .همین طور استفاده از نهاد «اعراض» در مواد مختلف آییننامه اجرایی
قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب  1387نیز دلیل دیگری بر عین بودن
اموال فکری (بهعنوان یکی از اموال با ماهیت غیرمادی)( »...محمودی )514 :1398،از سوی دیگر
بنابر ماده  29قانون مدنی ارتباط افراد با اموال از سه حالت خارج نیست مالکیت (اعم از عین یا
مفعت) ،انتفاع و ارتفاق؛ ارتباط و عالقه افراد با رمزارزها بهعنوان یکی از مصادیق اموال هم باید در
همین چهارچوب تفسیر شود تنها احتساب رمزارزها بهعنوان عین است که ارتباط با آن را توجیه نموده
و در تقسیم قانونی گنجانده میشود .بنابر ،این نظر رمز ارزها جزء اعیان بوده و کلیه امتیازات و حقوق
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ناشی از اعیان به آنها نیز تسری پیدا میکند .بنابراین خریدوفروش آنها تحت عنوان بیع مطالعه
خواهد شد ،قابلیت توقیف خواهند داشت ،اتالف آنها ضمان دارد و سایر قواعد حقوقی مختص به
اعیان.
 .۳شناسایی رمزارزها بهعنوان پول

در میان گروهی از مردمشناسان رسم است که پول را در کنار آتش و چرخ ازجمله اکتشافات و
اختراعاتی به شمار آورند که سیر تبدیل انسان غارنشین به انسان متمدن را تکمیل کردهاست؛ اما
حقیقت این است که پیدایش پول بهعنوان معیار سنجش و وسیله دادوستد بهموازات گسترش مبادالت
میان جوامع ابتدایی صورت گرفته و احتیاجات متعدد و متنوع انسانها و عدم توانایی در تأمین آنها
موجبات پیدایش این پدیده مهم در تاریخ بشر را فراهمنمودهاست .در زمانهای بسیار دور و جوامع
ابتدایی بشریت ،معامالت و مبادالت با استفاده از روش پایاپای انجام میگرفتند بدین معنا که
کاالهای موجود در جامعه با یکدیگر مبادله میشدند ،لکن این معامالت بهجهت مشکالت
بیشماری همچون غیرقابلتقسیمبودن برخی کاالها ،ضرورت تناسب و همزمانی نیازهای طرفین
مبادله ،لزوم اطالع از نسبتهای بسیار زیاد مبادله ،هزینه حملونقل کاالها ،فسادپذیری برخی
کاالها و مشکالتی از این قبیل ،موجب گردید که بشر به فکر ایجاد وسیلهای برای تسهیل در دادوستد
افتاده و این تفکر مبنای پیدایش پول گردید( .حسنزاده و دیگران)2-7 :1396 ،
در سیر تطور پیدایش پول ابتدا پول کاالیی 1به وجود آمد و بعد از آن پول فلزی ،2اسکناس 3ایجاد
شد .سپس پولهای الکترونیک پا به عرصه گذاشته و رفته رفته ارزهای مجازی و رمزارزها نمایان
شدند به طوری که گفتهشده ،آینده پولهای جهان به شمار میروند.

 1پول کاالیی به عنوان اولین گونه از پول به زمانی بازمیگردد که یک کاال به عنوان واسطه مبادله معرفی میشد .این
کاال هر مال با ارزش ذاتی میتوانست باشد و نقش واسطهگری آن از رغبت و پذیرش اجتماعی نشأت میگرفت.
 2معایب پول کاالیی همچون فسادپذیری و عدم قابلیت بخشپذیری موجب گردید فلزات گرانبهایی چون طال و نقره
به عنوان پول معرفی شوند.
 3در دوران رواج پول های فلزی ،افراد مورد اعتماد که بعدها در قالب صرافیها و بانکها به وجود آمدند فلزات
اشخاص را به امانت گرفته و به آنها رسید تحویل میدادند .هر برگ رسید نمایانگر مقدار فلز گرانبهایی بود که نزد
صراف یا فرد امین باقی مانده بود این رسید دستبهدست میچرخید و معامالت توسط آن انجام میشد .این رسید پول
کاغذی نام گرفت و بعدها به نام اسکناس شهرت یافت .رفته رفته اسکناس ها پشتوانه طال و نقره خود را از دست داده
ً
و صرفا به پشتوانه اقتصاد دولت ها ،توسط حاکمیت ها ،صادر گردید.
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بحث بر سر ماهیت پول از زمانی آغاز شد که پولها از اموالی با ارزش ذاتی خارج شده و تبدیل
به سکهها و یا اسکناس هایی بدون ارزش ذاتی شدند .از آن پس ،ماهیت پول با معیارهایی غیر از
ذاتی یک مال تبیین گردید؛ یعنی با سه مبنای حقوقی ،قانونی و اقتصادی .لذا ما نیز در این
ارزش ِ
بخش برآنیم رمزارزها و تطبیق آنها با مفهوم پول را از این سه منظر بررسی مینماییم.
 :1.3بررسی ماهیت پولی رمزارزها از منظر حقوقی
در صدق عنوان پول بر رمزارزها باعنایت به مبانی حقوقی موجود ،میان اندیشمندان این حوزه
اختالفنظر است برخی ماهیت رمزارزها را بهعنوان پول تأیید کردهاند (سیدحسینی و دعائی:1393،
 /88امینی و میری/168 :1393 ،روشن و دیگران )73 :1398،اما برخی دیگر رمزارزها را پول به
معنای واقعی نمیدانند و عنوان ارز در این موضوع را مبنی بر مسامحه گذاشتهاند (میرزاخانی:1396،
)26
از منظر حقوقی دو ایراد و اشکال بر ماهیت پولی رمزارزها وارد شده است که هردو اشکال
قابلپاسخگو یی است .این اشکاالت عبارت اند از:
 .1عدم وجود مالیت :برخی ،رمزارزها را بهعنوان مال به رسمیت نشناخته و برای آن مالیتی قائل
نمیشوند و از این جهت پول بودن آن را به طریق اولی منتفی دانستهاند (محمودی)513 :1398 ،
ً
ً
این بحث مفصال در مباحث گذشته تبیین گردیده و ابهامات آن برطرف شد و نتیجتا استنباط گردید
ً
که رمزارزها مال بوده و حائز مالیت عرفی و شرعی نیز میباشند .مضافا آنکه مطابق بر برخی نظریات
لزومی ندارد آنچه بهعنوان پول در جریان است مال شمرده شود (امینی و میری)157 :1393 ،
ً
 .2صرفا یک حق دینی است :مطابق برخی نظرات پول الکترونیک به معنای عام خود (که شامل
رمزارزها نیز میگردد) شکل جدید از پول نیست بلکه یک سند بدهی است (السان)117 :1386 ،
ناشر پول الکترونیک اقدام به خلق و ایجاد پول نمیکند بلکه نشانههای دیجیتالی با وصف پول
الکترونیکی را که نماینده میزان مشخصی از پول رایج فیزیکی است در اختیار متقاضی قرار میدهد.
ً
ناشران تعهد دارند که پولهای الکترونیکی مبادله شده را مجددا دریافت نموده و معادل آن ،وجه
ً
رایج به دارندگان پول الکترونیک پرداخت کنند( .سلطانی و اسدی )91 :1394 ،اوال در تمامی انواع
ِ
ً
رمزارزها وجود تعهد دینی مصداق ندارد .دستهای رمزارزها همچون بیتکوین اساسا توسط ناشر یا
صادرکنندهای منتشر نمیشود که تعهدی وجودداشتهباشد این نوع از پولها بهخودیخود ارزش
معامالتی دارند .در بخش دیگری از رمزارزها مانند رمزارزهای ملی یا باپشتوانه نیز باید در مکانیزم
تولید و انتشار هرکدام بهتفکیک ورود کرده و این مسئله را تبیین نمود؛ در مورد رمزارزهای ملی شاید
بتوان آن را یک نوع تعهد دانست لکن در مورد رمزارزهای باپشتوانه بهجهت تنوع مالی که بهعنوان
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پشتوانه قرار میگیرد و امکان وجود پشتوانه مجازی برای آن ،به قاطعیت نمیتوان منشأ تمامی آنها
ً
را یک تعهد دانست .ثانیا پولبودن پول به قابلتبدیل بودن و نبودن آن نیست بلکه به قابلیت مبادالتی
و پذیرش آن بهعنوان ثمن معامله است همچنانکه اسکناسهای اولیه با پشتوانه طال و نقره اگرچه
ً
صرفا یک تعهد دینی بودند و بهخودیخود ارزش ذاتی نداشتند لکن تردیدی در تلقی آن بهعنوان پول
ناشر آن ،به پشتوانه و برمبنای طال و نقرهای که ذخیره
وجود ندارد .درخصوص این اسکناس ها ،بانک ِ

مینمود اوراق اسکناس صادر میکرد و تعهد داشت درصورت درخواست دارنده ،معادل آن را با طال

و نقره مبادله نماید .در این سیستم ،اسکناس بیانگر یک حق مالی شخصی یا حق دینی با قابلیت
انتقال بود .در نتیجه این اوراق اسکناس فینفسه مال نبودند بلکه حاکی از مقداری مال بودند؛ آنچه
مالیت داشت و مال محسوب میشد همان طلب دارنده ورقه اسکناس از بانک ناشر بود (عبدی پور،
 )60 :1389این موضوع موجب عدم صدق عنوان پول به این اسکناسها نمیشد .فلذا حتی
درخصوص مصادیقی از رمزارزها که نوعی تعهد به شمار میروند ،این موضوع آسیبی به ماهیت
پولی آنها نخواهد زد.
بنابراین میتوان گفت از منظر حقوقی اشکالی بر ماهیت پولی رمزارزها وارد نیست و در مقام
نظری و تئوریک میتوان آنها را نوعی از پولهای مدرن تلقی نمود اما این سؤال باقی است که آیا در
مقام عمل و اجرا هم مانع قانونی برای این ماهیت وجود ندارد؟
 :2.3بررسی ماهیت پولی رمزارزها از منظر اقتصادی
شیای که از لحاظ حقوقی بتواند در مقام پول ظاهر شود نیازمند جریان کارکردهای اقتصادی در
میان مردم است مادامی که پذیرش اجتماعی درمورد پول بودن چیزی وجود نداشته باشد ولو اینکه
از حیث مبانی بتواند نقش پول را ایفا کند نمیتوان آن را پول به معنای واقعی کلمه دانست.
صرفنظر از مبنای حقوقی ،وقتی میتوان شیای را پول تلقی کرد که به این عنوان در جوامع
پذیرفتهشدهباشد و زمانی یک شی پول خواهدبود که کارکردهای اقتصادی پول را داشته باشد؛ به
درستی در این زمینه گفتهاند «:پول به علت پولبودن مورد تقاضاست نه برای کاال بودن؛ ما
نمیخواهیم پول را بهطور مستقیم مصرف کنیم ما آن را مصرف میکنیم تا از دست آن خالص شویم،
لذا برای مردم برطرفشدن نیازهای پولیشان مهم است و هرچیزی که بتواند به شکل بهتری این
وظیفه را به انجام برساند بیشتر مورد اقبال مردم واقع میشود( ».ساموئلسون ،ترجمه پیرنیا:1348 ،
 118و  )119واحدهای پولی نیازمند یک وسیلهای هستند که بهمنظور ذخیرهسازی و مبادله در آن
گنجانده شود .این وسیله گاه بهصورت سکههای فلزی و گاه بهصورت ورق اسکناس نمایان میشود
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گاهی هم تراشههای دیجیتالی ّ
مبین آن است که در تحلیل حقوقی سند پولی یا ابزار پولی نامیده
میشود( .سیفرز)708 :1997 ،
در علم اقتصاد برای پول سه کارکرد ویژه ترسیم میشود :وسیله مبادله ،1واحد محاسبه یا سنجش
ارزش 2و وسیله حفظ و ذخیره ارزش( 3حسن زاده و دیگران.)19-15 :1396 ،
سه کارکرد فوق الذکر را درخصوص اقسام رمزارزها بررسی مینماییم:
 .1وسیله مبادله :اگرچه موضع کشورها درخصوص رمزارزها و پذیرش آنها بهعنوان وسیله مبادله
و پرداخت ،متفاوت بوده است؛ لکن در نگاه بینالمللی درخصوص رمزارزهای بینالمللی اعم از
کوینها و توکنها همچون بیت کوین ،اتریوم ،ریپل و ،...پذیرش اجتماعی در واسطهگری آنها در
مبادالت پذیرفته شده و هم اکنون رمزارزها در صدها پلتفرم معامالتی در دسترس هستند و بسیاری
از شرکتهای بزرگ این ارزها را در سیستمهای پرداخت خود وارد نمودهاند بهعنوان مثال بیت کوین،
تاکنون توسط مایکروسافت ،آمازون ،اپل ،ویکیپدیا ،دل و سایر برندهای بزرگ در بخشهای متعدد
بازار جهانی پذیرفته شده است.
در فضای حاکم در داخل کشور مسئله متفاوت است ،اگرچه رغبت به مبادله رمزارزها فزونی
ً
یافته اما این تمایل ،صرفا از جهت سرمایه گذاری میباشد ،نه بهعنوان وسیلهای برای خرید کاال و
خدمات .مراکز تجاری و غیرتجاری داخلی نیز تاکنون اقدام به اخذ رمزارز بهعنوان مابه ازای کاال یا
ً
ً
خدمات ننموده اند مضافا اینکه خواهیم دید قانونا ممنوعیت به کارگیری رمزارزها در مبادالت نیز
اعالم شده است.
ً
 .2سنجش ارزش :گفته شده که رمزارزها واحد سنجش ارزش نیستند چراکه معموال ارزش آن
با دالر سنجیده میشود .اما باید گفت رمزارزها اعتبار خود را از دالر اخذ نمیکنند ،بلکه دالر مبنای
سنجش ارزش آن است؛ بهعنوان مثال بیتکوین چه دالر وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد
تازمانیکه بین معاملهگران خود اعتبار داشتهباشد ،پول تلقی شده و واسطهگری مالی خواهدداشت.

 1مهم ترین کارکرد پول واسطه مبادالت بودن است .یعنی در دادوستد کاالها و خدمات ،پول به عنوان واسطه عمل
نموده و مابه ازای دریافت کاال یا خدمات خواهد بود.
 2پول وسیله اندازه گیری ارزش هاست همانطوری که فرسخ یا کیلومتر وسیله اندازه گیری فاصله است لذا با پول می
توان ارزش کاالهای مختلف را بایکدیگر مقایسه نمود و ارزش گذاری کرد.
 3پول علی القاعده وسیله حفظ ارزش های مادی است .می توان ارزش مادی پول را نگهداری نمود تا در آینده برای
دریافت کاال یا خدمات از آن بهره برد.
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 .3ذخیره ارزش :وجود نوسان قیمت در رمزارزها بهعنوان چالشیترین کارکرد رمزارز در جایگاه
پول معرفی شده است .نوسان قیمت موجب میشود تا رمزارزها کارکرد ذخیره ارزش را نداشته باشند.
علت عمده نوسان قیمت ،به وابستگی رمزارزها به عرضه و تقاضای صرف ،عدم وجود پشتوانه و عدم
دخالت دولتها باز میگردد .ایراد نوسان قیمت اگرچه درخصوص برخی اقسام رمزارزها صادق
است لکن در مورد رمزارزهای ملی و با پشتوانه وجود ندارد لذا بهطور کلی نمیتوان رمزارزها را
بهجهت این ایراد از شمول مفهوم اقتصادی پول خارج نمود.
 :3.3بررسی ماهیت پولی رمزارزها از منظر قانونی
برخی از حقوق دانان اذعان داشته اند که پول زاییده حاکمیتهاست ،موجودی اعتباری است که
حاکمیت این اعتبار را به آن اعطا مینماید لذا رمزارزها را نمیتوان پول تلقی نمود چراکه حاکمیت
دخالتی در پیدایش آن ندارد .لکن این برداشت در مبنا صحیح نیست چراکه در تلقی عنوان پولبودن
کافی است مانعیت مبنایی برای تلقی پول بر یک شی وجود نداشته و اجتماع نیز آن را بهعنوان وسیله
مبادله پذیرفته باشد همچنانکه تمامی اقسام پول در ادوار مختلف اینگونه بوده است و نقش
حاکمیتها تنها شناسایی این موجود خلقشده توسط جوامع بوده است .معیار اصلی پول در شریعت
نیز پذیرش آن توسط مردم است چه از طریق تحمیل آن به مردم به وسیله قوانین و چه از طریق پذیرش
گسترده داوطلبانه مردم (کاشیان و دیگران)91 :1398 ،
بنابراین اگرچه رمزارزها مطابق با مبانی حقوقی ارائه شده منطبق با مفهوم پول هستند لکن در
ً
مرحله اجرا و برای آنکه بتوانند کارکردهای پول را قانونا ایفا نمایند مستلزم شناسایی حاکمیتها
هستند .باید دید آیا این شناسایی درخصوص رمزارزها اتفاق افتاده است؟
پولی قابلمبادله توسط نهادهای مرکزی
بر اساس نظامهای پولی و ارزی کشورها واحدهای ِ

همچون بانک مرکزی و به دستور و مطابق با سیاستهای پولی آن کشور تولید و منتشر میشوند .در
قوانین کشورمان ایران نیز این موضوع صادق است .در بند «ب» ماده  2قانون پولی و بانکی آمده
است« :فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این
قانون انتشار یابند جریان قانونی و قوه ابراء دارند ».همچنین ماده  3همین قانون نیز بیان میدارد:
«امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون
ً
منحصرا به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واگذار میشود».
بنابراین مطابق با قوانین عام ،برای اینکه مالی ،خاصیت پولی داشته باشد میبایست توسط
شورای عالی پول و اعتبار و بانک مرکزی بهعنوان پول شناسایی گردد .آیا بر اساس قانون خاصی این
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شناسایی درخصوص رمزارزها صورت گرفته است؟ برای پاسخ به این سؤال مصوباتی که تاکنون در
این زمینه تصویب و منتشر شده است را رصد مینماییم:
در دی ماه سال  1396بانک مرکزی طی دستورالعملی ممنوعیت مبادله رمزارزها را اعالم نمود
ً
البته این دستور درون سازمانی بوده و صرفا برای واحدهای تابعه بانک مرکزی الزم االتباع بود .این
دستورالعمل در سال  98تکمیل شد؛ این تکمله ،نقش انحصاری بانک مرکزی در تولید ،انتشار و
مدیریت پول کشور را یادآوری نموده و بهموجب آن ،بانک مرکزی از آثار حقوقی ناشی از انجام
معامالت با رمزارزها توسط مردم ،برائت جست.
در بهمن ماه سال  1397پیش نویس قانونی تحت عنوان «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها»
توسط معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی تهیه گردید بهموجب این پیش نویس کلیه اقسام
رمزارزها (کوین ها ،1توکن ها ،رمزارز ملی و باپشتوانه) بهتفکیک بررسی و تبیین شده و
مقرراتگذاری شده بود لکن هرگز به مرحله تصویب نهایی نرسید.
بنابراین باوجود فعالیتهای حقوقی انجام شده تا سال  ،98هنوز تعیین تکلیف جدی حقوقی
برای مبادالت رمزارزها انجام نشده بود اما مشخص بود که رویکرد حاکمیت به عدم پذیرش رمزارزها
بهعنوان پول داخلی بوده است.
تا اینکه هیئت وزیران در جلسه سیزدهم مرداد ماه سال  1398آییننامهای را تحت عنوان آییننامه
«فرایند استخراج فراوردههای پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها و استفاده از رمزارز» به تصویب
ً
رساند که بهموجب آن ،رسما استفاده پولی از رمزارزها ممنوع اعالم گردید.
بنابراین باوجود تالشهای صورت گرفته در پیش نویس بهمن  97که میان اقسام مختلف
رمزارزها تفکیک به عمل آمده و وضعیت و ماهیت حقوقی هرکدام متفاوت بیان شده بود ،مصوبه
سال  98بدون درنظر گرفتن انواع رمزارزها ،قاعده کلی ممنوعیت را اعالم نمود.
لذا در وضعیت فعلی قانونگذاری در فضای داخلی نمیتوان برای رمزارزها ماهیت پولی قائل
شد اگرچه در مقام تئوریک و نظری ،مانعیتی برای این موضوع وجود ندارد لکن مادامی که حاکمیت
این ابزار پولی را شناسایی نکند نمیتوان به آن رسمیت قانونی اعطا نمود؛ البته پر واضح است
درخصوص رمزارزهای ملی چون از طرف حاکمیت منتشر میشود و پذیرش قانونی آن درکنار
پذیرش اجتماعی ،اقتصادی و حقوقی وجود دارد به خوبی میتواند نقش پول را ایفا نماید.
 :4.3جمع بندی ماهیت پولی رمزارزها در اقسام متنوع آن
 1در این پیشنویس کوین ها تحت عنوان رمزارز جهان روا نام گذاری شدند.
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ً
باعنایت بررسی مبانی حقوقی ،اقتصادی و قانونی نتیجه میگیریم اوال ،از لحاظ تئوری مانعی
برای پول تلقی شدن رمزارزها وجود ندارد؛ چراکه نه مالیت این اموال مورد خدشه است ،نه ملموس
ً
و عینی بودن پول ضرورتی دارد و نه سایر ایرادات بر آن مترتب است .ثانیا :اگرچه خلق پول وابسته به
حاکمیتها نبوده و با پذیرش جمعی مردم ایجاد میشود لکن رواج یک مال تحت عنوان پول بر
اساس قوانین پولی کشور ،وابسته به شناسایی قانونی است.
بنابراین برای پاسخ جامع و مانع به سؤال پول بودن یا نبودن رمزارزها ،الزم است میان اقسام
مختلف آن تفکیک نماییم :الف :رمزارزهای ملی و باپشتوانه :این نوع رمزارزها بهجهت وجود ثبات
نسبی و حمایت حاکمیتها میتوانند پول به معنای حقیقی کلمه بهشمارآیند.
ب :کوینهای (رمزارزهای بینالمللی و جهان روا) باپشتوانه و بدون پشتوانه :اگرچه از لحاظ
تئوریک پول تلقی میشوند لکن باید پذیرش اجتماعی آنها در حد وسیع با جریان کارکردهای
اقتصادی اتفاق افتد تا بتوان آن را پول دانست؛ کوینها بهعنوان واسطه معامله ،تاکنون خوب عمل
کردهاند و غالب جوامع امروزه از آنها بهعنوان واسطه معامالت خود در حد وسیع استفاده مینمایند
و حتی در برخی کشورها دستگاههای خودپرداز برای برخی از این ارزها ایجاد شده است ،اما در
مورد کارکرد سنجش ارزش هنوز در سطح پایینی از انتظار است برای اینکه رمزارزها بتوانند به این
ً
کارکرد پول در سطح قابلقبولی دست یابند ،الزم است که مردم جوامع به آنها فکر کنند .مثال از
ِ
خود بپرسند که این کاال بر اساس واحد بیتکوین چقدر میشود؟ همچنین الزم است ارزش آنها
به ثبات نسبی برسد تا بتوانند بهعنوان ابزار ذخیره ارزش بهکارگرفته شوند؛ (میرزاخانی 24 :1396،و
 )25که البته درخصوص رمزارزهای باپشتوانه این ثبات نسبی برقرارگردیدهاست؛ جریان و
عدمجریان کارکردهای پول بر کوینها ،در جوامع مختلف متفاوت است در برخی جوامع این
کارکردها اتفاقافتادهاست و بسیاری از شرکتهای معتبر در سیستمهای پرداخت خود رمزارزها را
بهعنوان یک نوع پول بهرسمیت شناخته و ایفای تعهد توسط آنها را قبول میکنند و در برخی جوامع
ً
همچون ایران هنوز این کارکردها بهطور وسیع بهوقوع نپیوسته و غالب افراد در این حوزه صرفا به دید
سرمایهگذاری و کسب درآمد مینگرند تا وسیله پرداخت و دادوستد؛ بهجهت همین تفاوت رفتار
است که برخی نظامهای حقوقی رمزارزها را تحت عنوان دارایی شناسایی کرده و برخی تحت عنوان
پول به آن رسمیت دادهاند .1موضع متفاوت در جوامع مختلف باعث میشود جریان این کارکردها و
 .1بعضی کشورها مانند آرژانتین ارزهای مجازی را پول می دانند .بعضی کشورها مانند امریکا ،استرالیا ،کانادا هم این
ارزها را کاال محسوب می کنند)Regulation of Cryptocurrency Around the World ،2018) .

 /دورۀ هشتاد و پنجم  /شمارۀ یکصد و پانزدهم  /پاییز ۱۴۰۰

۳۷۴

ً
متعاقبا پول دانستن این نوع رمزارزها در سطح جهانی ،درحالحاضر باتردید روبهرو باشد لکن با
استفاده بیشتر افراد در سطح جوامع مختلف این پذیرش اجتماعی در آیندهای نچندان دور قابلتحقق
خواهد بود .در سطح حقوق داخلی نیز مادامی که رمزارزها بهعنوان پول رایج قانونی در قوانین پولی
به رسمیت شناخته نشوند ولو با جریان کارکردهای پول ،پول قانونی تلقی نخواهند شد.
ج :توکنها :توکنهای کاربردی و بهادار را نمیتوان پول دانست چراکه کارکرد پول را ندارند این
توکنها نماینده دارایی هستند با خرید توکن اشخاص فرصتی جهت سرمایهگذاری مییابند .در
بخش بعد به ماهیت آن خواهیم پرداخت.
 .۴شناسایی رمزارزها بهعنوان اوراق بهادار

اوراق بهادار اسناد مثلیای هستند که به وسیله شرکت ها ،دولت ها ،سازمانهای خصوصی،
عمومی و بینالمللی بهمنظور تأمین مالی برای اجرایی شدن پروژهها و یا تجارت منتشر میشوند.
اوراق بهادار به کاهش هزینه تأمین مالی ناشران کمک میکند ) Micheler, Eva: 2009, p:31مطابق
تعریف قانون بازار اوراقبهادار مصوب « ،1384اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که
متضمن حقوق مالی قابلنقلوانتقال برای مالک آن باشد ».منظور قانونگذار از مستند ،اوراقی است
که در مقابلورقه کاغذی قرار گرفته و جنبه غیرکاغذی و الکترونیک دارد( .تدینی ،عباس؛ ایوبی،
محمدعارف :زمستان )47 :1393
با این توصیفات ممکن است این ایده به ذهن برسد که رمزارزها را نوعی سند بهادار دیجیتال
تلقی کرده و قانونگذاری آن را مستند به قانون فوقالذکر به شورای عالی بورس واگذار نماییم؛ لکن
این نگاه درمورد همۀاقسام رمزارزها صحیح نمیباشد .درحقیقت ارزهای دیجیتال مانند سهام بورس
نیستند .دارندۀ ارز مالکیتی در شرکت ندارد و سود سهام دریافت نمیکند .این یعنی اگر شرکتی یک
ارز دیجیتال صادر کند و سپس به سودآوری و مشارکت با شرکتهای دیگر برسد برای دارندۀ آن
منفعتی نخواهد داشت .درواقع یک شرکت میتواند بهخوبی عمل کند و بااینوجود قیمت کوین آن
افت کند .در بازار سهام ،دارنده بر روی یک کمپانی و در بازار ارزهای دیجیتال بر روی یک فناوری
و یا یک ارز سرمایهگذاری میکند .لذا حتی اگر کسبوکار یک کمپانی بر روی ارزش آن نیز تاثیر
بگذارد ،دارنده ارز ،هرگز مالک بخشی از این شرکت نخواهد بود( .گروه مؤلفین نبض دانش:1398 ،
 )123اگرچه بهعنوان یک قاعده کلی نمیتوان رمزارزها را اوراق بهادار تلقی نمود لکن یکی از اقسام
آنها یعنی توکنهای صادره در عرضه اولیه از سوی شرکتها و کسبوکارها در صورتی که از نوع
توکنهای بهادار باشد را میتوان با مفهوم اوراقبهادار مطابقت دارد و ازجمله آن محسوب نمود؛
همچنانچه در پیشنویس دستورالعملی که بانک مرکزی در سال  97تحت عنوان «الزامات و ضوابط
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حوزه رمزارزها» منتشر نمود ،این نوع از رمزارزها ورقه بهادار تلقی شده و تابع قوانین بورس گردیده
است .درحقیقت خریدار این توکنها در پروژه سرمایه گذاری میکنند و در سود حاصل از آن سهیم
میشوند.
نتیجه

رمزارزها بهعنوان پدیدههای نوظهورکنونی در عرصۀ حقوقی ،بیش از هرچیز دیگری نیازمند
شناسایی هستند .شناخت دقیق ماهیت حقوقی آنها ما را در تدوین قوانین متناسب و کاربردی
رهنمون میسازد .در این راستا مشخص شد که باتوجه به تعاریف حقوقی و فقهی ،رمزارزها را میتوان
گونهای از اموال دانست که ذاتی غیرمادی و ناملموس دارند و در اجتماع و اقشار مردم ارزش مبادلهای
داشته ،لذا در مال بودن آنها تردیدی وجود ندارد .مالیت رمزارزها ،هم در عرف و هم مطابق شرع
مورد پذیرش است .این مال بسته به نوع و کارکردی که دارد میتواند بهعنوان یک دارایی دیجیتال و یا
پول و یا اوراق بهادار شناسایی شود .برای درک عمیق ماهیت رمزارزها شناخت اقسام و انواع آن
ضرورت دارد .تفاوت در رویکردها و مکانیزم اقسام مختلف رمزارزها نشان میدهد که برای تمام
آنها نمیتوان ماهیتی یکسان قائل بود و شناخت صحیح ،مستلزم تفکیک رمزارزها و بررسی جداگانه
آنها است .رمزارزهای ملی به واسطه خلق و شناسایی توسط دولتها میتوانند نوعی پول تلقی
شوند .در مورد سایر رمزارزها اگرچه مانع نظری برسر راه پول بودن آنها وجود ندارد لکن رواج آنها
تحت این عنوان در جوامع ،منوط به شناسایی آن توسط دولتهاست و مادام که این شناسایی صورت
نگرفته باشد حتی باوجود کارکرد پولگونه ،پول رایج قانونی تلقی نخواهند شد .در نظام حقوقی ایران
نیز مطابق قوانین پولی ،پول رایج پولی است که توسط قانون به رسمیت شناخته شود و چون تاکنون
این شناسایی صورت نگرفته است رمزارزها را نمیتوان پول قانونی بهشمارآورد .بنابراین میتوان گفت
رمزارزها از جهت مبنایی و نظری ( تئوریک) قابلیت پول بودن را دارند و توسط مردم نیز بهعنوان پول
ً
و واسطه مبادله پذیرفته شدهاند اما برای آنکه قانونا جریان یابند نیازمند شناسایی توسط دولتها
هستند .برخی از اقسام رمزارزها از جهت مکانیزم همانند اوراقبهادار عمل کرده و میتوانند تحت
عنوان ورقه بهادار دیجیتالی معرفی شوند.
ارزهای دیجیتال پدیده نوینی است که درحال رشد فزایندهای در جهان و ایران میباشد لذا
بهعنوان یک موضوع مستحدثه نیازمند شناسایی حقوقی است .این شناسایی تاکنون در کشورمان
بهطور ناقص و بدون دخالت قانونگذار صورت گرفته و به انتشار چند اطالعیه و مصوبه اکتفا شده
است .ضرورت دارد مجلس شورای اسالمی بهعنوان قانونگذار رسمی کشور ،قانون جامع و کاملی
را تدوین و تصویب نماید تا از یک سو وضعیت حقوقی مبادالت مشخص شده و از سوی دیگر
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فعاالن این حوزه ،با تکالیف و حقوق قانونی خود آشنا شوند .در این قانون میبایست اقسام مختلف
رمزارزها از یکدیگر تفکیک شده و ماهیت و آثار حقوقی هر حوزه بهتفکیک مشخص گردد،
محدودیتها و ممنوعیتها بیان شده ،وظایف و مسئولیتهای اطراف مبادالت تبیین گردد و بسیاری
از موضوعات حقوقی دیگر احصا و روشن شود.
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Ph.D. Student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh
Tabatabai University, Tehran, Iran
Abstract
Prevention and management of conflict of interest in the judicial system is one
of the ways to reduce corruption in both judicial and political-administrative
system. Different countries often anticipate and control conflicts of interest in
justice system. Countries like the Islamic Republic of Iran, the United States of
America and the United Kingdom each have some laws and regulations in their
legal system. By comparing the approach of the mentioned countries, it can be
concluded that the early identification of the concept of conflict of interest by the
United States and Great Britain, has led to drafting, adopting and enforcing the
laws much earlier in regard to Iran. Thus, the conflict of interest in the judicial
system of these countries has been decreasing. Judicial and public officials have
also had a great deal of interest in managing conflicts of interest by knowing and
understanding this issue. But in Iranian legal system, the independent concept of
conflict of interest has not yet succeeded in finding its proper position in the
laws. As a result, the country has not witnessed a significant process of managing
conflicts of interest in the judicial system. Nonetheless, disparate laws and
regulations that involve preventing and combating conflicts of interest have
failed to provide effective management of conflicts of interest in the absence of
some of the key elements in managing this issue, such as declaring assets or
supporting effective disclosures. The lack of comprehensive legislation and the
effective and transparent implementation of existing laws, bring more to the
current problems of conflict management in the justice system.
Keywords
Conflict of interest, Anti-Corruption efforts, Independence and neutrality,
Judicial supervision Law, Judicial system

 Email: hassanvakilian@gmail.com (Corresponding Author)

Abstracts

K
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Siamak Jafarzadeh
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Abstract
One way of mental damage compensation is apology. Apology plays an important
role in healing mental and emotional pain of victims and has a detrimental effect
on their relationship with the wrongdoer. This has been the subject of legislative
attention in the Iranian law and in case of mental damage article 10 of the Civil
Liability Act gives the court the authority to force the wrongdoer to apologize for
the loss. However, apology has not yet been defined and its terms has not
considered in the country’s laws. Other countries such as Canada and the US are
the leading countries in this case and have used the apology as a tool to relieve
mental pains. A lot of research has been done for defining and explaining the
term “apology” till now. In this research we’ll study the notion and terms of
apology and its role in mental damage compensation of the victim and its effects
on wrongdoer behavior and also the process of apology in the court. In
conclusion, on one hand, the Iranian legislator must define the apology and on
the other hand, the role of judicial procedure must be emphasized so that
apology will become one of the methods of spiritual compensation if necessary.
Keywords
Apology, Emotion damage, Mental Pains, Civil liability
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Publishing the Identity of the Accused in the media through
Preliminary Investigation: Challenges & Opportunities
Abdolreza JavanJafari
Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and
Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
Mohammad Noruzi
Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political
Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
Abstract
Media play an important role in responding to crime at different stages of
criminal prosecution. The legislator's initiative in Article 96 of the Iranian Code
of Criminal Procedure, is a clear indication of the activities of mass media in the
preliminary research phase. According to this regulation, media with the release
of the accused person's identity, have a significant role in advancing the
preliminary research process. In fact, with the escape of the accused, the
proceedings of the prosecutor's office will stop and by publishing the
specification of the accused and arresting him/her again the prosecution will
continue. On the other hand, with the media spreading and sharing the
defendant's identity, especially where he/she has convicted numerous crimes,
the victims will have the opportunity to lodge a lawsuit for his/her prosecution.
Of course, the legislator, in view of the disadvantages of this operation, limits the
media by series of legal rules. While explaining the functions and objections of
the media to the identity of the accused at the research stage, the main purpose
of this paper is studying these criteria to prevent any irregularities. The
methodology of this research is descriptive, analytical and critical and has been
used with genuine library resources. According to this study “The insertion of
the accused's profile in the media has a judicial nature”. Yet it is necessary to
ratify "The Executive Order of the Mode of Dissemination of the Defendant’s
Identity" code, which includes such things as the rightful media to publish
identity, number of ads published etc. and is developed by experts.
Keywords
Media, Identity publishing, Preliminary investigation, Plaintiff, Judicial official
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A Study Over Patent Assignment Agreement
Rasul Mazaheri Kuhanestani
Assistant Professor of Law, Faculty of Administrative Sciences and
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Master of Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics,
University of Isfahan, Isfahan, Iran
Abstract
Nowadays, the concept of intellectual property rights has found striking
importance in commercial interactions and plays an important role in countries’
economic development. New contractual frameworks for transactions have been
developed for these assets whereof the “agreement of patent assignment” is a
shining example. Since the nature of patent is an independent category of rights
with its own effects and characteristics, patent assignment agreement in the
same way, are not to be justified by any previous type of agreement. Permanent
and unconditional property transferring is its main distinguishing feature with
other emerging agreement forms in technology fields. Based on this, the contract
of patent assignment should be regarded as an undefined and independent
agreement which lays into the domain of article 10 of the Iranian civil code which
as well as general conditions (mentioned in article 190 of this code), contains
specific regulations and conditions. This specific essence makes particular
obligations for both parties and presents specific issues in dissolving such
contract which requires comprehensive legal analysis. This article is meant to
analyze and clarify all aspects of such agreement
Keywords
Intellectual Property, Invention, Patent Assignment Agreement, Exclusive rights
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Aggravating Circumstances & The necessity of “Intention”
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Abstract
The basis of intentional crimes is the criminal’s will. A person who does not
dominate his/her behavior should not be punished legally. One’s awareness to
the element and circumstances of the crime, which is usually mentioned in the
legal definition of crimes and is a part of the actus reus, is not an exception to this
rule. Punishing the accused is justified only when his/her awareness of the
circumstances and the knowledge of the consequences is proved. These
circumstances are sometimes confused with the conditions known as the
"aggravating circumstances". In addition, there is a widespread disagreement
about the impact of science on aggravated qualities in criminal law and doctrine.
There are no specific procedures in the criminal law and doctrine regarding to
the provision of a criterion for distinguishing between these two types of
conditions, and the necessity of intention of the aggravating circumstances.
While aggravating circumstances, and the necessity of intention may have a
significant impact on criminal liability. In this article, the criteria for
distinguishing between these two types of conditions is offered, in addition to
noticing the suitable level of the aggravated punishment. Based on the general
principles of criminal law, and according to Article 155 of the Islamic Penal Code
and the judicial procedure in the United States, the necessity for intention to
aggravating circumstances of crime, is strengthened for increasing criminal
liability.
Keywords
Circumstances of crime, Aggravating circumstances, Actus reus, Mens rea,
Intention
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Abstract
Excessive legislative recourse to harsh punishments, including long prison terms
and executions, is clearly seen in law. In order to find social and legal needs,
mankind usually achieve their goals with the help of legal actions. In terms of the
diversity of these needs, a variety of legal practices have emerged. One of the
characteristics of this diversity is the suspension of legal acts. Meanwhile
“Intention” holds an important role in Law and legal actions are interpreted by
intention. Our will is the only creator of legal acts. Therefore, there is no other
way to understand the suspension of the will than to analyze its nature.
Current views have sought the position of the suspension of the will in the
creation and origin. New and different theories are presented that have taken
steps to critique past theories. It is clear that in this way, the suitable analysis to
be accepted is the one that is applicable in all aspects and types of legal actions
and is more compatible with practical practice and the real will of the creator. In
this study, the suspension will be examined with this view. For this purpose, the
originality of jurisprudence and its rules must be emphasized. So, one should not
turn to unrelated approaches of other sciences that are not compatible with the
subjects of jurisprudence in order to understand the nature of law. From this
perspective, special attention is paid to recognizing the nature of the obligation
arising from the expression of the will, as a method of correctly understanding
the nature of the suspension.
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Determination of Applicable law in Copyright Infringement
Cases in Cyberspace
Mina Kaviyani
Ph.D. Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science,
Kharazmi University, Tehran, Iran
NajadAli Almasi
Professor of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science,
University of Tehran, Tehran, Iran
Abstract
Publishing literatures and artworks under copyright protection in the internet
and the possibility of widespread infringement of these rights by millions of
internet users all over the world, raises this important question that “Which law
would be applicable in conflict of two or more laws?” In addition, “In
determination of governing law in copyright infringement in cyberspace, are
traditional conflict of laws rules still applicable or new rules are needed in this
area”?
This article studies the issue by the separation of two assumptions of agreement
and disagreement on applicable law in contractual and non-contractual
infringement of copyright in cyberspace. In contractual infringement, which has
the agreement on the governing law, the procedure of most of the countries and
international conventions is, acceptance of principle of will. In contractual
infringement in absence of agreement on governing law, different criteria have
been adopted which the most important one of them is applying the law of the
country which has the closest relation with the contract. In non-contractual
infringement which has been agreed on governing law, there are two general
viewpoints between lawyers, countries and international regulations. Some
don’t accept the principle of will because of the connection of torts with public
discipline and others recognize rule of will in determination of the governing law
before and after the loss. Finally in assumption of disagreement in noncontractual infringement, which is the most common kind of infringement of
these right in cyberspace, among different theories (including Lex Fori, Lex Loci
Delicti, Lex Loci Protectionis) the theory of the law of the closest country, has
been suggested as the most appropriate solution in order to determine the
governing law.
Keywords
Conflict of laws, Copyright, Cyberspace, governing law
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Competent Authority and Proceedings Strategy to Complaint
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Abstract
Binding is one of the advantages of official documents which in some cases due
to notable considerations is generalized to normal documents too. Beneficiaries
of such documents, after attending document regulator office or registering
department with execution, based on the case, can pursuit the execution process
via registration department. Determination of a competent authority for
proceeding complaints of mentioned dual actions and the way of proceeding is
one of the challenging matters in law of registration and jurisprudence. A
question one may encounter is “Whether complaining execution in all cases, is in
authority of the head of local registration office?” there are different answers for
this question. In this research, the author will criticize the common attitude. Also
while considering various articles, Supreme Court’s and High Council of
Registers’ Judgments, the necessity of separation between cases, competent
authority in proceeding complaints and the way of proceedings are defined. This
article shows that examination of the execution process in some cases, in which
they are just statements of right, without any legal aspect, is in the authority of
the head of local registration office. And if there is any necessity for legal
examination, the court is competent to do that.
Keywords
Binding document, Execution order, Executive operations, Complaint, Statement
of claim, Litigation
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Extending the Relative Jurisdiction Arising from Connectivity
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Tabatabai University, Tehran, Iran
Abstract
The rules of jurisdiction are regulated based on primary and secondary
provisions. In primary rules of jurisdiction, the general framework for
determining competence criteria is presented but the application of these
regulations alone cannot meet the purpose pursued by the rules of jurisdiction.
Therefore, by virtue of the application of these regulations, effective and
appropriate competence will not be obtained; for this reason, secondary rules of
jurisdiction play a critical role. Connectivity of claims is one of the secondary
regulations of jurisdiction which will be affected by the relative jurisdiction and
eventually lead to the development of the jurisdiction of the Supreme Court. In
the French civil procedure, the relative jurisdiction of development is different
from that of Iran. The focus of this research is that “What are the effects of
connectivity of claims on relative jurisdiction in civil procedure of both Iran and
France?”, “What are the exclusions of the primary jurisdiction rules”?
Keywords
Extension of competence, Connectivity of claims, Primary jurisdiction
regulations, Secondary jurisdiction regulations, Relative competence
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The Concept of “The principle of Free Access to Justice” and its
Elements
Behnam Habibi Darghah
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Abstract
Based on the principles of judicial democracy, the principle of access to the
judiciary has come to the forefront of the new concepts in civil justice law. On the
basis of openness of the proceedings, the specialization of the judicial system and
the development of various forms of dispute resolution with the necessity of
qualitative access to the judiciary, all make it possible to reach the efficiency of
the judicial system. Meanwhile the need for quantitative access to the judiciary
on the basis of judicial review and compliance with the principle of
proportionality approach will lead to a standard judiciary system.
The principle of access to justice has three fundamental indicators. The principle
of easy access, which includes access to the rules of procedure and objective
access to the judicial system. The principle of quick access, which relies on digital
economy and information and communication technology, is driven by
electronic justice. The principle of cheap access also seeks to balance the cost of
litigation in the macro perspective. There are three criteria and sub-indicators in
this principle which include the system of judicial assistance, both public and
private, the law enforcement agency and the litigation insurance system.
In the present paper, with a focus on the economics of justice and in a
comparative approach, while recognizing the concept of the principle of cheap
access to the Judiciary, from two legal and economic perspectives during
scientific discussions, the following three sub-indicators will be discussed.
Keywords
Justice accessibility, Judicial assistance, Mandatory litigation, Litigation
insurance
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Abstract
Law and justice are closely linked, and decisions that do not conform to justice
Following the currency crises of 1993, 2002, 2012 and the recent foreign
exchange crisis and the non-fulfillment of currency obligations in due time, the
claim for a delay in payment of foreign currency, is one of the most complex and
prevalent claims nowadays. The judicial precedent in this regard is not much
clear. The origin of the dispute, results from the nature of the currency
obligations and its non-prevalence essence. One stated comment (as the
dominant view) suggests that the common currency mentioned in Article 522 of
the Iranian Civil Procedure Code for Public and Civil Revolutionary Courts is
limited and dedicated to the domestic currency money and does not include any
foreign exchanges. The other opinion would suggest that this lawsuit is after all
actionable. The same dispute exists in respect with the private agreement on
determining the delay damage of payment obligations (including currency and
Rial). By understanding the undeniable role of currency in the economic
activities and the need to support foreign investment, it is essential to legally
examine and review this claim and its reasons and justifications. It seems that
the Article 522 of the mentioned law, which is cited by the courts, seeks to govern
the power of the money and doesn’t include the determination of the contractual
monetary obligation and the delay damage in payment in its strict sense.
Therefor in the light of legal citations and documents which approve the claim of
delay damages of payment and its basic philosophy, it is possible to hear these
claims and decide upon it.
Keywords
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A Contemplation on Legal and Political Aspects of Judicial Bills
MohammadGhasem Tangestani
Associate professor of Private Law, Law Faculty, kharazmi University,
Tehran, Iran
Abstract
The Statute is the most important source of Law in countries with civil law
system. Understanding the nature of the statute and its differences from similar
concepts such as “policy” is a requisite of comprehension for legal and judicial
systems and holds an effective role in creation of legal norms and applying them.
There are different experts in the field of law like, judicial sciences, public policy
making, social sciences, economy, linguistics and etc. all taking role in policy
making process, especially judicial policy making. But the question is “What is
the nature of legislation?” “What is the role of law in forming the statute?”, “What
is the specific nature of a judicial bill” and “What is the role of the judiciary in
judicial policy-making”?
The sovereignty of state is applied by different political bodies and powers.
Systematic cooperation of governmental bodies (Including the judiciary) in
doing their duties is a requisite of good governance. Several state bodies take
part in process of ratification of the statute. Desirable function of the statute
depends on proper functioning of competent institutions in the policy cycle. The
question which will be discussed here is that “What is the role of judiciary in
judicial policy making process?”
In this research, by descriptive-analytical method and using library and web
resources we will try to answer the mentioned questions. According to the
findings of this study primarily, legislation is a political act. In the process of
judicial policy making, law has both a reinforcing role and a limiting role; the role
of the judiciary is also important in the various stages of that process (from
problem identification to evaluation and providing corrective solutions).
Keywords
Statute, Policy making, Legal affair, Legislation, Political affair
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