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آموزاگشه قضائی

حقوق بینالملل خصوصی
این حق از این جهۀ ایجاد شده که موجر
نتواند مستأجر را پس از جمع کردن
مشتری و مرغوبیت محل کسب از ملک
مستأجره بیرون کرده و باو خسارت وارد
آورد حال فرض میکنیم خارجی که در
عین حال مستاجر است بخواهد از این
قانون استفاده کند  -آیا محاکم فرانسه
حرف او را میشنود یا نه  -چناچه دیدیم
قانون  1926فرانسه ذکر کرده است فقط
در صورتی که کشور متبوع آنها برای اتباع
فرانسه این حق را بشناسد فرانسه هم برای
اتباع خارجه این حق را خواهد شناخت
ولی چون هیچ دولتی حق «مالکیت
تجاری» را نه برای اتباع داخلی و نه برای
خارجیها شناخته است بر طبق شرط
فوق نمیتوان چنین حقی برای اتباع
خارجه شناخت ـ از طرف دیگر دولت
فرانسه با چندین دولت عهد نامههای
تجارتی بسته و بموجب آن عهد نامهها
قرار گذاشته است همان حقوق تجارتی را
که برای فرانسویها میشناسد برای اتباع
آن کشورها نیز بشناسد بموجب این
عهدنامه ها تبعه کشورها از محاکم تقاضا
کردند که حق مالکیت تجارتی را بنفع آنها
حکم دهند محاکم فرانسه رای دادند که
این حق فقط در صورتی شناخته میشود
که دول مزبور نیز برای اتباع فرانسه آنرا
بشناسد یعنی فقط در صورتی این حق
رعایت میگردد که اصل «تقابل سیاسی»
رعایت شده باشد
حال ببینم بطور کلی چگونه این قبیل
تعارض را از نظر اصولی میتوان حل کرد-

ما این مسئله را از دو جهت مورد نظر قرار
میدهیم.
 - 1از نظر بینالمللی اگر چنین اختالفی
ایجاد شود طرفین اختالف دولت ایران و
یکی از سایر دول بوده و طبیعی است که
در روابط بین دو کشور عهدنامه مقدم بر
قانون است کشور ایران در چنین موردی
حکم کسی را دارد که با دیگری عقدی
منعقد کرده و مجبور است آثار آن را
رعایت نماید همانطور که یک فرد عادی
پس از انقعاد قرار داد نمیتواند دیگر بگوید
نظر بجهاتی از وقای بعهد خود داری
میکند همان طور هم دولت ایران نمیتواند
قانون مخالفی را بهانه کرده و عهدنامه را
اجرا نکند ـ از نظر بینالمللی دولت حکم
شرکتی داردکه دارای شخصیت حقوقی
است همانطور که یک شرکت نمیتواند
بی ترتیبی کارهای یکی از اعضایش را برای
عدم وفای تعهد خود عنوان کند همانطور
دولت هم نمیتواند بیترتیبی در کار
مقننیش را که یکی از اعضای آن است و
در اثر بیترتیبی در کار آنها قانونی مخالف
عهدنامه وضع شده است عنوان کرده و
عهدنامه را زیر پا گذارد در چنین موردی
اگر قضیه نزد دیوان دائمی داوری الهه
طرح گردد طبیعی است که دیوان دائمی
داوری الهه حکم خواهد داد که عهدنامه
بر قانون تقدم دارد
 -2از نظر داخلی ـ حال اگر همیـن
مسئله را از نظر داخلی طرح کنیم به
بینیم چه کار میبایستی کرد
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مجموعه حقوقی

فرض میکنیم که دعوائی در محکمه ایران
طرح شود و یکی از اصحاب دعوی
بمقررات عهدنامه توسل جسته و حال
آنکه دیگری مندرجات قانونی را عنوان
کند ببینیم محکمه در زمینه این تعارض
چکار بایستی بکند -اغلب قوانین اساسی
نسبت باین قسمت ساکتند فقط در قانون
اساسی اسپانی ذکر شده در مورد چنین
تعارضی عهدنامه مقدم بر قانون است
ماده  9قانون مدنی ایران میگوید مقررات
عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت
ایران و سایر دول منقعد شده باشد در حکم
قانون است بنا بر این قانون ایران عهدنامه را
در حکم قانون قرار داده و ترجیحی برای
عهدنامه قائل نشده در مقام تعارض
میبایستی دید کدام یک از آن دو از جهت
تاریخ مقدم است اگر تاریخ عهدنامه مقدم
بر قانون بوده قانون را محترم شمرده و اگر
بالعکس تاریخ تصویب قانون مقدم بر
عهدنامه بود عهدنامه را رعایت نمود با این
ترتیب قانون حق خواهد داشت عهدنامه را
که سابقاً بسته شده بهم بزند ولی بنظر
بعض از علماء عهدنامه فوق قانون بوده و
قانون نباید حق داشته باشد عهدنامۀ را که
بتصویب رسیده بهم بزند اگر این طور
تصمیم گرفته شده آنوقت دو موقع تعارض
تا وقتی که عهدنامه بقوت باقیست آن باید
را محترم شمرد اگر چه مقررات قانون
مخالف آن باشد.
حقوق تبعه کشورهای بیگانه
«عادت بین ملل» در این قسمت دارای
اهمیت زیادی میباشد زیرا عادت مزبور
مقرر نموده است که کلیه دول مکلفند
الاقل حقوق معینی را برای خارجیها
بشناسد بطوریکه هیچ دولتی نمیتواند از
این حداقل پائینتر بیاید اگر دولتی این
حقوق را برای خارجیها نشناسد بر خالف
قواعد بین ملل رفتار کرده و دولت ذینفع
میتواند بدیوان دائمی داوری الهه شکایت
نماید مثال هیچ دولتی نمیتواند مالکیت
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خارجی را از مالی بدون پرداخت قیمت
عادلۀ آن منتزع نماید این قسمت در ماده
 9عهدنامه ایران و آلمان باین عبارت ذکر
گردیده « در مورد انتزاع مالکیت برای
مصالح عمومی به اتباع هر یک از طرفین
متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از
بابت قیمت اموال منتزع شده و یا مصادره
شده غرامت منصفانه مطابق مقررات
قوانین کشور متوقف فیها که به موجب آن
ترتیب این قبیل غرامات معین میگردد
داده خواهد شد» رعایت این حق بموجب
عادات بینملل مسلم است و اگر در عهد
نامه هم ذکر نمیگردید رعایت آن حتمی
میبود در هر حال اگر دولتی انتزاع
مالکیت از خارجی کرد و قیمت عادله
ملک را نپرداخت بر خالف حقوق بین ملل
رفتار نموده است ـ ممکن است اشکالی در
این موضوع پیش بیاید اگر حقوقی که
برای اتباع داخله شناخته میشود از حد
اقل مقرر کمتر باشد آیا اتباع خارجه
میتواند ادعا نمایند که نسبت بانها حداقل
مزبور رعایت شده و بالنتیجه حقوقشان از
اتباع داخله زیادتر باشد یا نه بعقیده اکثر
علمای حقوق بینالملل این ادعا برای
اتباع خارجه ممکن است و هیچ دولتی
نمیتواند به بهانه اینکه حداقل مزبور را
برای اتباع خود نمیشناسد از شناختن آن
برای اتباع خارجه خود داری کند همینکه
این حداقل رعایت شد دول در تعیین
شرایط حقوق خارجیها کامال آزاد بوده و
میتوانند بهرطوری که بخواهند مقرراتی
پیشبینی کنند.
بعضی از علما گفتهاند بهتر آنست
قراردادی بین کلیه دول مقرر گردیده و
بموجب آن حقوق خارجیها در داخله هر
کشور تعیین گردد با این ترتیب هر
خارجی در هر کجا باشد حقوق واحدی
برای او شناخته میشود.

فهرست مطالب
عنوان

صفحه
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محسن برهانی

مهرنوش ابوذری

چکیده
در دهه های اخیر ،بحث دسترسی همه کشورها به داروها به عنوان یک چالش
اخالقی مطرح شده است که علت اصلی آن اعطای حق مالکیت فکری به نتایج و
فرآوردههای دارویی و عدم دسترسی کشورهای در حال توسعه به این محصوالت
میباشد .اگرچه استدالل های اقتصادی و قانونی در حمایت از ابداعات دارویی طرحشده
در زمینه فعالیت و توسعه این صنایع بوده است ،اما نتیجه آن ایجاد یک شکاف ارتباطی
بین صنایع مذکور و کشورهای کم درآمد شده است .بنایراین ،بحث بر این مسأله است
که آیا اساساً مالکیت فکری در مورد داروهای اساسی قابل اعمال است و آیا نباید این
مالکیت را در پرتو مفهوم مداوا و نیاز بشر به معالجه تعریف و تحدید کرد .مبنای
توجیهی این بحث چیست؟ آیا حق بر سالمت و دسترسی به داروها بر مبانی اخالقی
مبتنی است یا مبانی حقوقی نیز از این امر حمایت میکند؟ دیگر آنکه این حق ،جواز
دسترسی به همه داروها را در بر خواهد گرفت یا صرفاً داروهای اساسی در این قلمرو،
حق بر ابداعات دارویی را تخصیص میزنند؟ به نظر میرسد که مبانی حقوقی و اخالقی
الزم در زمینه حمایت از سالمت افراد در دسترسی به داروهای اساسی برای تخصیص
حق ابداعات دارویی وجود دارد.
این مقاله در دو بخش توجیه حقوقی و اخالقی بحث ،سعی دارد با بیان تعارض بین
حق بر سالمت و حق مالکیت فکری بر اختراعات ،استداللهایی را در دو جنبه ارائه کرده و
با ترجیح مسئولیت اخالقی حق بر سالمت ،توجیه اخالقی در این ترجیح را تبیین نماید.
کلیدواژهها :دارو ،حقوق مالکیت فکری ،کشورهای فقیر ،مسئولیت اخالقی.
dr.m.borhani@gmail.com
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
دانشآموخته دکتری حقوق جزا وجرمشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
mhrnshabouzari@gmail.com
تاریخ دریافت 91/02/16 :تاریخ پذیرش91/07/09 :
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مقدمه
میلیونها نفر در کشورهای کمدرآمد هستند که دسترسی چندان یا اصالً هیچ
نوع دسترسی به داروهای قابلاطمینان و با کیفیت باال ندارند .این افراد از بیماریهایی
در رنج هستند و به سبب آنها میمیرند که در سایر بخشهای جهان میتوان آن
بیماریها را درمان نمود .امروزه معالجه دارویی مؤثری برای بسیاری از بیماریهای
مسری وجود دارد ،بیماری هایی که از جمله علل اصلی مرگ در کشورهای فقیر هستند
و ساالنه عده کثیری در این کشورها به سبب بیماری تنفسی حاد ،اسهال ،سل ،ماالریا و
امثال آن از بین میروند .در حالی که در صورت دسترسی به داروهای الزم برای درمان،
میزان این مرگ و میرها کاسته میشود .عدم دسترسی به معالجات ضروری نه تنها رنج
عظیمی را بر افراد فقیر تحمیل میکند ،بلکه آنها را در دام فقر نگه میدارد .بیماریهای
شدید و صعبالعالج یکی از علل اصلی نزول بازدهی اقتصادی و توقف توسعه است .فقر
هم علت و هم معلولِ بار سنگین بیماری است .از این رو ،برای مردمی که در کشورهای
کمدرآمد زندگی میکنند ،گریز از این دور باطل فقر و بیماری عمالً ناممکن است .حتی
اگر در این کشورها دارو در دسترس باشد ،اغلب غیرقابلاطمینان است؛ در یک نظام
ناکارآمد در مراقبت از سالمت ،این داروها مناسب توزیع نمیگردد یا به نحو متناسبی از
آنها استفاده نمیشود .مجموعه این عوامل ،بیماری و مرگهای بسیاری را بر مردم این
کشورها تحمـیل خواهد نمـود .اما از سـویی کشـورهای تولیدکنـنده دارو با بیان حق
بر مالکیت فکری اختراعات و تولیدات خود ،دسترسی آزادانه و بدون مشارکت در
پرداخت هزینههای تولید آن داروها را نمیپذیرند و اذعان میدارند که عدم سودآوری
در این زمینه ،برا ی آنها کاهش انگیزه پیشرفت بیشتر را در پی خواهد داشت .در این
تعارض تبیین های مختلفی از بعد حقوقی و اخالقی مطرح گشته و البته گامهایی نیز در
سطح جهانی برای بهبود وضع موجود برداشته شده است .با این وجود ،هنوز فاصلهای
عظـیم بیـن امکان نجـات جان میلیـونها نفر از طـریق داروهای قابلاطـمینان و
مقرون به صرفه و واقعیت تلخ شیوع بیماری و مرگ و میر بسیار زیاد در کشورهای کم
درآمد جهان هست .لذا بحث ،بر مبانی الزامآور در این زمینه است که چه پشتوانههای
حقوقی و اخالقی استواری میتوان یافت تا به تبع آن ،این مسأله در مبنای علمی قابل
طرح و پیگیری باشد .این بحث ،تاکنون گرچه بارها در قالبهای گوناگون طرح شده اما
اصوالً سعی بر تبیین پایههای الزامآور آن نبوده و صرفاً حول محور بیان مسأله و روشن
نمودن ضرورت دسترسی به دارو گشته است .در این مقاله ،سعی بر تبیین مبانی
حقـوقی و اخالقـی در مستـحکم نـمودن حـمایت از حق بر سـالمت و به تبـع آن،
حق دسترسی به داروها میباشد.

 .1توجیه حقوقی حق دسترسی به داروها

 .1مکمیالن ،جان« ،حق ثبت اختراع یا نجات جان بیماران» ،ترجمه مهدی نصرتی ،روزنامه دنیای اقتصاد20،
اردیبهشت  ،1388ص.2 .
2. Petersmann, Ernst-Ulrich, “Human Rights and the Law of the World Trade
Organization”,Journal of World Trade,Vol. 37,2003, p.264.
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یکی از راه های تشویق تحقیقات پزشکی و نوآوریهای دارویی برای بیمـاریهـای
صعبالعالج ،اعطای حق ثبت اختراع و حق انحصـار اسـت .شـرکتی کـه منـابع خـود را
صرف تحقیق و توسعه دارو برای بیماریهایی چون ایدز میکند ،از حق ثبـت و انحصـار
اختراع خود برخوردار است تا بتواند هزینه های خود را پوشش دهـد و در ضـمن انگیـزه
سودآوری باعث گسترش تحقیقات در این زمینه شود .اما ساز و کار حـق انحصـار ،روی
دیگری نیز دارد .انحصار اعطا شده به سازنده دارو میتواند موجب قیمتگذاری بـیش از
حــد داروهــا گــردد .ایــن ،در عــین حــال کــه پاداشــی بــرای مختــرع آن اســت ،بــه
مصرفکنندگان آسیب می رساند .در این میـان برخـی کشـورهای در حـال توسـعه بـه
صورت یکجانبه شروع به طراحی دوباره بازار داروسازی کرده و قوانین مالکیـت فکـری
خودشان را وضع کردند .در هندوستان دولت تصمیم گرفت حق امتیاز را در مورد غذا و
دارو تأمین نکند .بدین ترتیب سازندگان زیادی امکان یافتند تا با کپیبرداری ،داروهـای
شرکتهای آمریکایی و اروپایی را بفروشند و به همین دلیل ،قیمت دارو در ایـن کشـور
بسیار پایین میباشد .نظایر این کار در برخی کشورهای دیگر نیز واقع شد .ایـن امـر در
نهایت باعث اعتراض اتحادیه داروسازان گشت .آنها اعتقاد داشتند که نادیدهگرفتن حـق
انحصار به معنی براندازی تحقیق و توسـعه اسـت و بیـان کردنـد کـه بـدون ایـن حـق،
انگیزهای برای توسعه داروهای جدید و مؤثرتر وجود نخواهد داشـت 1.بـا ایـن تفاصـیل،
ابعاد حقوقی بحث مورد بررسی قرار میگیرد.
کمیته عمومی میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سازمان
ملل متحد در گزارش خود در خصوص حق بر سالمت اذعان میدارد که «این حق،
ارتباط تنگاتنگی با سایر حقوق بشر دارد و تنها در صورت تحقق همه آنهاست که
میتوان مدعی شد که حق بر سالمت به طور کامل محقق شده است 2».اولین
معاهده ای که به حق بر سالمت اشاره کرده است ،منشور ملل متحد است که بند الف
ماده  55آن ،سازمان ملل را ملزم به ارتقای استانداردهای باالتر زندگی و بند ب همین
ماده ،سازمان را مکلف به یافتن راه حلهای مسائل بینالمللی راجع به سالمت
مینماید .بیگمان ،یکی از شیوه های ارتقای استانداردهای باالتر زندگی ،ایجاد امکان
دسترسی افراد بشر به دارو و افزایش مقابله با بیماریها و گسترش سطح بهداشت
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جامعه است .مورد دیگر ،اساسنامه سازمان بهداشت جهانی است که در مقدمه آن آمده
است« :بهرهمندی از باالترین استاندارد قابل حصول سالمت ،یکی از حقوق بنیادین هر
انسان است ».و «سالمت ملتها برای دستیابی به صلح و امنیت ،جنبه بنیادین دارد».
بند  1ماده  25اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب  10دسامبر  1948چنین بیان
میکند« :همه افراد بشر از حق استاندارد حمایت مناسب برای بهداشت و رفاه خود و
خانوادهشان از جمله غذا ،پوشاک ،مسکن ،مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی
ضروری و حق تأمین در مواقع بیکاری ،بیماری ،معلولیت ،کهنسالی یا دیگر نیازهای
زندگی در شرایط حاد بهرهمند میباشـند ».اما مـاده  27اعالمیـه جـهانی حقوق بشر
بر حقوق مادی و معـنوی صاحـبان آثار فکـری و حمـایت از آنان تأکید کـرده است .به
رغم نزدیکی و فاصله بسیار کم این دو مـاده در اعالمیـه جهانی حقوق بشـر شاید به
ندرت کسی به ارتباط میان این دو حـق انسانی و تأثیر آن بر دیگری و اثرهای مخرب
توجه به یکی و غفلت از دیگری پرداخته است .در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی نیز مورد مشابهی وجود دارد .از یک سو ماده  9میثاق مقرر
میدارد« :کشورهای طرف این میثاق حق هر شخص را به تأمین اجتماعی از جمله
بیمههای اجتماعی به رسمیت میشناسند ».ماده  12نیز آورده است« :کشورهای طرف
میثاق حق هرکسی را به تمتع از بهـترین حال سـالمت جسمی و روحی ممکنالحصول
به رسمیت میشناسند ».از سوی دیگر در بند اول ماده  15این میثاق آمـده اسـت:
«دولـتهای طـرف میـثاق حاضـر ،حـق هرکس را نسـبت به امور ذیل به رسمیت
میشناسند :الف) مشارکت در حیات فرهنگی؛ ب) بهرهمندی از منافع پیشرفت علمی و
کاربردهای آن؛ ج) برخورداری از حمایت از منافع معنوی و مادی ناشی از هر تولید
علمی ،ادبی یا هنری که آفریننده آن هستند».
چنانکه مالحظه میشود این حق هم تضمینکننده حقوق صاحبان حـق مالکیـت
فکری از جمله ابداعکنندگان دارو است و هم تضمینکننده حق افراد جامعه در استفاده
از محصوالت فکری و دسترسی به آنها جهت بهرهمنـدی از منـافع دارو یـا تـالش بـرای
تکامل داروهای موجود .در حل اختالف نتیجـه ایـن دو حـق ،دولـتهـای عضـو مکلـف
شدهاند تا فضای مناسبی را برای در دسترس بودن نتـایج تحقیقـات علمـی و اطـالع از
محصوالت و اندیشه های نو و مبادلـه یافتـههـای علمـی فـراهم سـازند .کمیتـه حقـوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد از اعضا خواسته است تا گـزارشهـایی
راجع به قوانین و مقررات موجود و اقدامات اتخاذ شده جهت اجرای این حق ،به کمیتـه
ارائه دهند .این کمیته خود نیز به ارائه گزارشهایی در خصوص حقوق مندرج در میثاق
و وضعیت آنها در کشورهای عضو می پردازد .در گزارشی که در  11مـه سـال  2000در

1. Ibid., pp. 259 – 260.
2. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS
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مورد حق بر باالترین سطح قابل حصول سالمت منتشر کرده است ،این حق را یک حـق
بشری بنیادین نامیده است که برای اعمال حقوق بشری دیگر ضروری اسـت؛ زیـرا ایـن
حق ،رابطه ای تنگاتنگ با سایر حقوق بشری دارد .همچنـین کمیتـه مزبـور در گـزارش
مورخ  14نوامبر سال  2000با تأکید بر اهمیت حق بر سالمت مقرر داشت :صرفنظر از
قابلیت دسترسی به منابع ،دولتها باید دسترسی به امکانات بهداشـتی اساسـی را بـرای
افراد تسهیل نمایند و مقررات سازمان تجارت جهانی باید در راستای این تسهیل باشد و
در بخش دیگری از این گزارش در خصوص تالش برای تضمین ایـن حـق بشـری آمـده
است« :هر شخص یا گـروه قربـانی نقـض حـق بـر سـالمت بایـد از امکـان مراجعـه بـه
شیوه های قضایی و دیگر شیوههای مناسب جبران هـم در سـطح ملـی و هـم در سـطح
بین المللی برخوردار باشد 1».وجود این دیدگاه به همراه ذکر حـق دسترسـی بـه نتـایج
تحقیقات و بهرهمندی از منافع پیـشرفت علمی در کنـار حق برخــورداری از مــالکیت
بر محصوالت فکری گویای وصف ترجیح حق بر سالمت نسبت به حق مالکــیت فکـری
بر این محصوالت البته با تأیید وصف پیوستگی حقوق بشر میباشد .بنابراین در تحلیـل
اسناد حقوق بشری و از جمله مواد میثاق ،نباید یک حق مثل حق مندرج در قسمت ب
بند اول ماده  15یا حق مندرج در قسمت ج را صرف نظر از سایر حقوق در نظر گرفته و
تحلیل کرد زیرا تحلیل یک سویه از یک حق به منزله آن است که حقـوق بشـر تنهـا از
همان حق واحد تشکیل شده است در حالیکه نظام حقـوق بشـر ،متشـکل از مجموعـه
حقوق ناگسستنی است؛ لذا در تحلیل حقوقی مثل حق آزادی بایـد حقـوق دیگـر مثـل
حق بر رفاه را نیز لحاظ نمود .یکی از حرکتهای مهم در این راستا انتشار موافقتنامـه
جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری 2بود ،موافقتنامه مزبور در مـاده  7خـود مقولـه
توجه به توسعه کشورها را مورد تصریح قرار داده که یکی از مصادیق بـارز ایـن توسـعه،
ارتقای سطح بهداشتی کشورهای در حال توسعه اسـت .مطـابق ایـن مـاده« :حمایـت و
اجرای حقوق مالکیت فکری باید در تشویق ،انتقال و گسترش نوآوری فنـی و مزیـت دو
جانبه برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دانش فنی سهیم بوده و به شـیوهای باشـد
که به رفاه اجتماعی و اقتصادی و ایجاد تعادل میان حقوق و تکـالیف رهنمـون گـردد».
این موافقتنامه اگرچه در صدد ارتقای سطح بهداشتی کشورهای در حال توسـعه بـود،
اما تاکنون اثر کمی بر حق دسترسی و رعایت این الزام داشته است .برای مثال در سال
 ،2001زمانی که آفریقای جنوبی در رابطه با عدم دسترسی به داروهای اساسی تحـت
مالکیت فکری اعتراض نمود ،هیچ کدام از شرکتهای دارویی نیاز این کشـور را تـأمین
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نکرده و حتی در برابر توافقنامه فوق احساس مسئولیت ننمودند 1.در واقع ،موافقتنامـه
تریپس با توجه به ساختار و الزامات خاص خود ،منشـأ بـروز مناقشـات بسـیاری میـان
گروههای حقوق بشری و مدافعان حمایت گسترده از دارو شد .از ایـن رو ،تصـویب ایـن
موافقتنامه را می توان عاملی برای تقویت دو مقوله حقوق بشر و ابداعات دارویی دانست
و این موضوع بار دیگر چهره خاص ابـداعات دارویـی در میـان سـایر ابـداعات را روشـن
میسازد 2.نخستین نشانههای نگرانی ناشی از تأثیر منفی تریپس بر حق بر سـالمت ،در
سال  1998در ژنو ابراز شد و از این دوران تاکنون که به دوران پس از تـریپس معـروف
3
است ،تالش های حقوق بشری بسیاری برای تبیین این آثار منفی صورت گرفتـه اسـت.
در  9نوامبر این سال ،به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعالمیه جهانی حقوق بشر ،نشست
مشترکی از سوی سازمان وایپو و کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد برگـزار شـد و
در آن به برخی پیامدهای منفی حمایت از مالکیت فکری بر حقوق بشر پرداخته شـد .از
جمله نتایج مثبت ایـن نشسـت ،توجـه برخـی سـازمانهـای غیردولتـی ماننـد کمیتـه
بینالمللی غیردولتی حقوق بشر در تجارت و سرمایهگذاری به مقوله حق دسترسـی بـه
بازار از منظر حقوق بشر بود .اما طرح رسمی مسأله ابـداعات دارویـی و حقـوق بشـر در
سطح بینالمللی ابتدا در سال  2000مـیالدی و در خصـوص نیـاز کشـورهای فقیـر بـه
مقابله با ایدز صورت گرفت 4.از سوی دیگر در  27ژوئن سال  2002کشورهای در حـال
توسعه در اعالمیهای تحت عنوان «اعالمیه راجـع بـه موافقـتنامـه تـریپس و بهداشـت
عمومی» به کشورهای با کمترین درجه توسعهیافتگی عضو سازمان تجارت جهانی اجازه
داده شد که تا سال  2016میتوانند حمایتی از ابداعات دارویـی بـه عمـل نیاورنـد؛ هـر
چند در خصوص اینکه این کشورها با توجه به ضـعف مفـرط در جلـب سـرمایهگـذاری
خارجی در بخش دارو و نداشتن ظرفیت تولید دارو توسط شرکتهای محلـی بتواننـد از
این مهلت به بهترین نحو استفاده کنند یا نه ،تردیدهای بسیاری وجـود دارد 5.ایـن امـر
نوعی به رسمیت شناختن دیدگاه حقوق بشری نسبت به ابداعات دارویی بود کـه نهایتـاً
 .1صنیعی ،منصوره« ،حقوق مالکیت فکری و دسترسی به نتایج زیست فناوری در کشـورهای در حـال توسـعه»،
فصلنامه اخالق در علوم و فناوری ،شماره  1و  ،2بهار و تابستان  ،1386ص.4 .
 .2فتحیزاده ،امیرهوشنگ« ،بررسی حق اختراع در مقررات موافقتنامه و جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری:
مطالعه موردی حق اختراع محصوالت دارویی» ،مجله بررسیهای بازرگانی ،شماره  ،3آذر و دی  ،1382ص.42 .
 .3حبیبا ،سعید« ،نظام حق اختراع ایران پس از پذیرش موافقتنامه راجع به جنبههای مرتبط با تجـارت حقـوق
مالکیت فکری» ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره  ،66زمستان  ،1383ص.148 .
4. Chapman, Audrey, ”A Human Rights Perspective on Intellectual Property,
Scientific Progress and Access to the Benefits of science”,in :WIPO,Intellectual
Property andHuman Rights,Geneva, WIPO Publications,1999, p. 14.
 .5صادقی ،محسن ،حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان تجارت جهانی ،تهران ،میزان ،1387 ،ص.142 .
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ایجــاد اجــالسهــایی بــهطــور غیررســمی را در بــر داشــت و منجــر بــه شــکلگیــری
موافقتنامـههـای تجـاری منطقـهای و از جملـه اجـالس سـیدنی اسـترالیا ( )2002یـا
تصمیمات شورای تریپس ( )2003در خصـوص حمایـت بیشـتر از کشـورهای در حـال
توسعه در کشورهای با کمترین درجه توسعهیافتگی و امثال آن گردیده است .عالوه بـر
موارد فوق ،در تبیین توجه ویژه اسناد بینالمللی و منطقهای به حق بر سالمت ،میتوان
به این موارد اشاره داشت که به گونهای ترجـیح حق بر سـالمت به عنوان حــقی ذاتـی
بر حقوق دیگر که حسب مقتضیات ایجاد شدهانـد را نشـان مـیدهـد و از ایـن طریـق،
ابداعات دارویی را به مقوله حقوق بشر پیوند زدهاند ،از جملـه مـاده  5کنوانسـیون رفـع
کلیه اشکال تبعیض نـژادی ( ،)1965مـواد  11و  12کنوانسـیون امحـای کلیـه اشـکال
تبعیض علیه زنان ( ،)1979ماده  24کنوانسیون حقوق کودک ( ،)1989و اصـول  4و 8
اعالمیه جهانی حقوق کودک ( )1959از جمله اسناد جهانی هستند که این حق را مورد
تأیید قرار دادهاند .عالوه بر این ،در سـطح منطقـهای مـاده  11منشـور اجتمـاعی اروپـا
( ،)1961ماده  16منشور آفریقـایی حقـوق بشـر و مـردم ( )1981و مـاده  10پروتکـل
الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقـوق بشـر در حـوزه اقتصـادی اجتمـاعی و فرهنگـی
(پروتکل سان سالوادور) از حق بر سالمتی سخن راندهاند .بنابراین با توجـه بـه مجمـوع
اسناد بینالمللی فوقالذکر و نیز شناسایی حق بر سـالمتی در قـوانین اساسـی و عـادی
اغلب کشورها می توان به ترجیح حق بر سالمت نسبت به حق مالکیت فکری بر ابداعات
دارویی و انحصار ناشی از آن رسید و این حق را از جمله حقوق بنیـادینی قلمـداد کـرد
که گسترهای به وسعت جامعه جهانی دارد و نه فقط دولتها ،بلکه تمام اعضـای جامعـه
جهانی در تحقق حق بر سالمت ،مسئولند.
مطلب دیگر در این بحث ،رویه ایران میباشد .در بند  3ماده  28قانون ثبت عالئم
و اختراعات سال  1310ایران ،ترتیبات و فرمولهای دارویی از ثبت مستثنی شده بود
که به دلیل ایجاد اختالف در ثبت داروها ،رأی وحدت رویه شماره  76مورخ 76/1/19
صادر شد و اشاره قانونگذار به فرمولها و ترتیبات را چنان تفسیر نمود که محصوالت
نهایی داروها همچنان در حیطۀ اصل قابلیت حمایت به عنوان اختراع باقی میمانند و
آنچه استثنا شده ،صرفاً فرمولها و مواد و اجزای تشکیلدهنده این داروها است که از
انحصار ابداعکنندة آن خارج است .در قانون جدید ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و
عالئم تجاری (مصوب  ،)1386اختراعات دارویی نیز در حیطه حمایت قرار دارند .به نظر
میرسد با توجه به پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت و لزوم
تبعیت از موافقتنامه تریپس ،چنین اصالحی در پیشنویس جدید به درستی انجام
شده است.
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در واقع ،حق بر سالمتی میان یک منحنی حداکثر و حداقل قرار دارد .در مفهوم
حداکثری حق بر سالمتی مؤید وظیفه دولت در تأمین شرایط الزم برای سالمتی افراد
در چارچوب امکانات موجود است .اما در مفهوم حداقلی دولت در قالب منابع خویش
مسئولیت دارد جهت جلوگیری یا کاهش مخاطرات سالمتی افراد یا جامعه مداخله
نماید .بیتردید یکی از جنبههای بارز حق بر سالمتی و حداقل آن ،لزوم درمان و کنترل
بیماریهاست که در بند ج پاراگراف  2ماده  12میثاق  1966مورد تصریح قرار گرفته و
به تعبیری یکی از اساسیترین جلوههای حق بر سالمتی است که در هر سند بینالمللی
یا قانون داخلی متجلی شده است 1.اما آیا اساساً مالکیت فکری در مورد داروهای جدید
قابل اعمال است و آیا نباید ا ین مالکیت را در پرتو مفهوم مداوا و نیاز بشر به معالجه
تعریف و تحدید کرد؟ میتوان گفت که مالکیت فکری بر داروهای کمیاب و گرانقیمت
جدید که برخاسته از دستاوردهای ژنتیک و بیوتکنولوژیک هستند ،با مالکیت فکری در
دیگر حوزه ها فرق دارد .سخت نیست که به لحاظ نظری در خصوص حق معنوی بر
داروهای مذکور تردید کرد و آنها را میراث مشترک بشریت دانست 2.در خصوص اینکه
آیا مفاد حق بر سالمت از طریق حق دسترسی به دارو ،تنها شامل داروهای اساسی
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درمانکننده یا پیشگیریکننده از بیماریهای عمومی چون ایدز ،سل ،بیماریهای
تنفسی و سرطان هستند یا اینکه این حق ،مشتمل بر همه داروهای درمانی است ،دو
عقیده متفاوت وجود دارد .به عقیده برخی صاحبنظران ،از آنجا که حق دسترسی به
سالمتی به عنوان ابزاری تعدیلی بر حق اختراع مطرح شده و این تعدیل ،بر خالف اصل
حمایت از حقوق انحصاری است ،لذا باید آن را محدود به داروهای اساسی کنیم .ضمن
اینکه چالش های حقوق بشری راجع به ابداعات دارویی ،در خصوص داروهای اساسی
مطرح است و نه هر داروی درمانی .از توجه به بند  1اعالمیه دوحه در خصوص تریپس
و سالمت عمومی و مثال های مذکور در این بند مثل ایدز ،ماالریا و دیگر اپیدمیها نیز
میتوان دریافت که غرض از دارو ،داروی اساسی است .به عالوه ،در تصمیم شورای
تریپس در خصوص اجرای بند  6اعالمیه دوحه در خصوص موافقتنامه تریپس و
سالمت عمومی ،عبارت «محصوالت دارویی» مورد تصریح قرار گرفته و اینگونه تعریف
شده است که « :هر محصول ثبت اختراع شده یا ساخته شده یا فرایند ثبت اختراع شده
 .1زمانی ،قاسم« ،شبیهسازی درمانی و حق بر سالمتی در قلمرو حقوق بینالملل بشر» ،پژوهش حقوق و سیاست،
شماره  ،19پاییز و زمستان  ،1385ص.33 .
 .2راسخ ،محمد« ،بیوتکنولوژی و انسان :مسائل و دیدگاهها» ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره  ،40پاییز و زمستان
 ،1383ص.26 .

در بخش دارو که برای حل مشکالت سالمت عمومی شناخته شده در بند  1اعالمیه
الزم باشد  »...اگرچه در مقابل دیدگاه فوق ،برخی عقیده دارند که دسترسی به هر نوع
دارویی یک حق بشری است ،زیرا هر انسانی از این حق فطری برخوردار است که فارغ
از بیماری و درد باشد و تفاوتی در نوع دارو نیست 1.آنها معتقدند که اطالق حق حیات
و حق بر سالمت ،ناظر به هر دارویی که در تأمین حیات مطلوب و عاری از درد مؤثر
2
است ،میتواند باشد.
از مجموع آنچه بیان شد میتوان نتیجه گرفت که حق بهرهمندی از منافع
پیشرفت علمی و کاربردهای آن به عنوان حقی بشری اقتضا دارد که هر انسانی از مزایا،
منافع و تسهیالتی که پیشرفتهای علمی در حل مشکالت ،مبارزه با بیماریها و ارتقای
سطح زندگی در اختیار میگذارد ،بهرهمند شود 3.مجموع موازین حقوقی مذکور نشان
می دهند که عالوه بر به رسمیت شناختن حق مخترعین بر ابداعات دارویی خود ،حق
سالمت جامعه بشریت را هنگام تعارض غیر قابل حل این دو حق ،برتر دانسته و
اختراعات دارویی را وسیلهای برای تضمین سالمت انسانها تلقی نمود که باید در مقام
تامین و ترجیح آن بر آمد.

برخی حقوق باالصاله هستند و به اصطالح هدف تلقی میشوند و برخی دیگر
وسیله برای نیل ب ه هدف هستند و جنبه طریقیت دارند .به نظر میرسد که حق بر
سالمت و دسترسی به سالمت مطلوب انسانها یک هدف است که برای رسیدن به این
هدف ،انسان سعی بر اختراع و تأمین دارو میکند .لذا میتوان گفت اختراع دارو و حق
بر آن ،حق بر وسیله است و حقی اصیل نبوده و برای تحقق هدفی ذاتی یعنی حق بر
سالمت میباشد .بنابراین نمیتوان آن را به طور بی قید و شرط و مطلق قائل شد ،بلکه
آزادی در اعمال این حق ،محدود به تأمین سالمت میباشد 4.حق بر تمامیت فیزیکی و
حق احترام به جسم انسانی که در نهایت با حق او بر سالمت توأم است از اهمیت وافری
5
برخوردار است ،پس کلیه ویژگیهای انسانی در احترام به این اصول باید حفظ شود.
1. Correa, Carlos, “Implications of the Doha Declaration on the TRIPs Agreement
and Public Health”, Geneva,WHO,2002, pp. 95-100.
 .2صادقی ،محسن ،منبع پیشین ،ص.127 .
 .3امیر ارجمند ،اردشیر؛ و محمد حبیبی مجنده« ،جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بینالمللی حقوق بشر»،
نامه مفید ،شماره  ،52اسفند .1384
 .4موحد ،محمدعلی ،در هوای حق و عدالت ،چاپ دوم ،تهران ،طرح نو ،1381 ،صص.384-385 .
 .5اسبقی ،سیدمحمد« ،ژنوم انسانی به مثابه میراث مشترک بشریت یا ژنتیک بیم و امیـد» ،مجلـه کـانون وکـال،
شماره  ،11بهار و تابستان  ،1376ص.271 .
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در این بخش ،حق دسترسی به داروهای اساسی از بعد اخالقی توجیـه مـیگـردد.
در ساختار کنونی صنعت مربوط به سالمت جامعه ،الزامات اخالقی متعددی قابل بحث
میباشد .یکی از این موارد الزام برای تولید است .منظور از الزام برای تولید عبارت است
از مسئولیت برای تولید و توسعه محصوالت مفید .این الزام حیطهای از فعالیت علمـی
است که تنها تعدادی قادر به انجام آن هستند و هدفشان بر اساس منفعت بیمـاران و
مصلحت جامعه است .الزام مهم دیگر ،الزام دسترسی است .بدین معنا که شـرکتهـا و
مراکزی که دانش زیست فناوری را دارند ،باید فرآورده تحقیقات خـود را در دسـترس
گروههای نیازمند قرار دهند .صاحبنظران بر این اعتقادند که در شرایط فعلـی ،وقتـی
این الزام با ساختار تجاری موجود همچون مالکیت فکری نوآوریها ،سیستم نرخگذاری
هر دولت و حتی سازمانهای خیریه ،مقایسه میشود ،نمیتوان تناسب قابل قبـولی را
بین اجرا و توسعه این الزام دید .اما در صورتیکه سیستم کنونی برای کاربرد این الزام
تمایل نشان دهد و حمایت از آن افزایش یابد ،به تدریج حق دسترسی بر سایر حقـوق
مانند مالکیت فکری اولویت خواهد یافت 1.دیدگاه وظیفهگرایان 2بر این مبتنی است که
احترام به یک انسان به عنوان موجودی ارزشـمند ،الزامـی مـیباشـد .لـذا وقتـی فـردی
میتواند انسانی که در حال مرگ میباشد را نجات دهـد ،نجـات او بـرایش یـک اجبـار
اخالقی است که نادیده گرفتن این وظیفه ،عملی غیر انسـانی مـیباشـد .بـدیهی اسـت
هنگامی که جان عده بسیاری در مناطق کمدرآمد در خطـر اسـت ،قضـیه بـه مراتـب
جدیتر خواهد بود .حتی بعد مسافت نیز دلیل مقبـولی بـرای گریـز از ایـن مسـئولیت
انسانی نمیباشد و قبح شـانه خـالی کـردن از آن را محـو نمـیکنـد .بنـابراین جوامـع
ثروتمند ،مردمی که در این کشورها زندگی میکنند و پژوهشگران و شرکتها اگرچـه
سرمایه فکری و مالی صرف میکنند ،در این مـورد ،اخالقـاً مسـئولیت دارنـد .بـه نظـر
میرسد که این موضوع پیچیده نیاز به حرکت در همه سطوح دارد تا در سطح جهـانی،
عمل به الزام اخالقی نهادینه گردد .در تبیین بیشتر بحـث ،الزم بـه ذکـر اسـت کـه در
بحث حق دسترسی به ضروریات زنـدگی بـرای حفـظ حیـات دو دیـدگاه وجـود دارد.
دیدگاهی که بیانگر اجبار منفی میباشـد ،بـدین بیـان کـه هـیچ کـس حـق نـدارد از
دسترسی افراد به آنچه که برای حفظ حیات ضروری است ،جلـوگیری نمایـد .دیـدگاه
دیگر با رویکرد مثبت اظهار میدارد که ایجاد امکان دسترسی به این گونـه تسـهیالت
امری الزامی است .رویکرد سنتی در ایـن زمینـه عقیـده دارد کـه یـک جامعـه عادالنـه
جامعهای است که به طور معتدل دستهبندی شده اسـت و الزم نیسـت همـه مثـل هـم
 .1صنیعی ،منصوره ،منبع پیشین ،ص.4 .
2. Deontological Approach

1. Ferbaey,Marc;Salles, Maurice; & John Weymark, ”Justice, Political Liberalism
and Utilitarianism”,Cambridge,2008, p. 102.
2. http://www.aftabnews.ir/prtci1q0.2bqii8laa2.html/1384/11/6
3. Daniel, Norman, ”Just Health Care”,Cambridge University Press,Cambridge,
1985, p. 76.
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باشند تا بگوییم عدالت برقرار شده است .بلکه کافی است که همه از حقـوق الزمـهشـان
برخوردار باشند و امکان دستیابی به فرصتها را داشته باشند .نظر رئالیستهـا بـر ایـن
است که کشورها در عین استقالل میتوانند با هم قرارداد بسته و روابطی را در برقـراری
عدالت ایجاد کنند .لیبرالها عقیده دارند که هـدف از سیسـتم حقـوق بـینالملـل بایـد
حمایت از حق حاکمیت کشورها باشد نه تقسیم ثروت بین کشورهای ثروتمند و فقیـر.
لذا عدهای میگویند که تفاوت کشور فقیر و ثروتمند در دارو مانند تفاوت انسان فقیـر و
غنی در جامعه است .پس این ناعادالنه نیست ،اما به شرطی کـه بـه حقـوق همـه افـراد
احترام گذاشته شود 1.رالز ،در این زمینه اعتقاد دارد که مردم اگرچه با هم تفاوت دارنـد
2
و ایــن ناعادالنــه نیســت امــا بایــد دسترســی برابــر بــه فرصــتهــا را داشــته باشــند.
نویدبخش ترین رویکرد برای توجیه حق برخورداری از سالمت را نورمن دنیل طرح کرده
است که نظریه عدالت رالز را به حوزه مراقبت از سالمتی بسط داده است .دنیـل معتقـد
است که کارکرد مراقبت از سالمتی احیا یا حفظ کارکرد افراد متعارف نوع انسان اسـت.
همانطور که اختالل در کارکرد افراد متعارف از طریق بیماری یا ناتوانی فرصتهای فرد
را محدود میکند ،مراقبت از سالمتی با پیشگیری از بیماریها و درمان آنها فرصتهـای
برابر را تقویت می کنـد .از ایـن رو ،اگـر مـردم حـق برابـری منصـفانه در دسترسـی بـه
فرصتها را داشته باشـند ـ کـه نظریـه عـدالت رالـز آن را اسـتوار کـرده اسـت ـ حـق
(استنتاجی) برخورداری از سالمت را هم خواهند داشت .یقیناً قوت رویکرد دنیل در این
است که او به نحـو متقاعدکننـدهای اهمیـت اخالقـی برخـورداری از سـالمت را نشـان
میدهد :مراقبت از سالمت در حفظ یا احیای برابری منصـفانه فرصـت دخیـل اسـت .از
آنجا که این حق استنتاجی برای برخورداری از سالمت مبتنی بر مفهوم خاصـی از خیـر
نیست ،باید آن را حقی جهانشمول به حساب آورد که میتواند توجیهی اخالقـی بـرای
دسترسی جهانی به داروهای اساسی فراهم کند 3.با این حـال ،چیـزی کـه مـبهم بـاقی
می ماند ،گستره این حق استنتاجی است :آیا مردم حق هر نـوع برخـورداری از سـالمت
که به لحاظ فنی ،شدنی باشد را دارند ،بدون توجه به این که هزینه آن چقدر است؟ یـا
آنها فقط حق برخورداری از حداقل مطلوب مراقبت از سالمتی را دارا میباشند؟ با فرض
محدودیت هایی که در منابع وجود دارد ،فقط تفسیر دوم عملی بـه نظـر مـیرسـد .امـا
رویکرد دنیل حداقل مطلوب یا سطح اساسی مراقبت از سالمت را نشـان نمـیدهـد .بـه
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همین سان ،رویکرد حقمحور تکالیف متناظر را مشخص نمیکند که «چـه کسـی بایـد
چه کاری برای مراقبت و احیای سالمتی چـه کسـی انجـام دهـد؟» بـه همـین خـاطر،
رویکرد حقمحور در حل مناقشهبرانگیزترین موضوع در مسأله دسترسـی ببـه داروهـای
اساسی] ،یعنی تخصیص تکالیف ،کمک چندانی نمی کند .انورا اونیل بـه درسـتی تأکیـد
کرده است« :اگر بخواهیم به لحاظ فکری هنجارهایی دقیق برای خطمشیهـای مربـوط
به سالمتی تثبیت کنیم ،ارجح این است که از تبیین نظاممند تکالیف شروع کنیم تـا از
تبیین نظاممند حقوق 1».لذا باید بر افعال مورد نیـاز تمرکـز شـود تـا بـر اسـتحقاق بـه
دریافت کردن .حال ،پرسشی اخالقـی و البتـه جـدی در بحـث دسترسـی بـه داروهـای
اساسی مطرح میگردد« :چه کسی باید چه کاری را برای چه کسانی انجام دهـد؟» 2در
صورت توافق بر مسئولیت در قبال مردمی که به داروهای اساسی دسترسی ندارند ،عدم
وفاق قابل توجهی در این مطلب وجود دارد که تکلیف متوجه کیست و چه کسی مکلـف
است که به مردم کشورهای کم درآمد در دسترسی به داروهای اساسی کمک کند؟ ایـن
تکالیف مستلزم انجام گرفتن چه کارهایی میباشـد؟ و دریافـتکننـدگان در خـور ایـن
اقدامات در دسترسی به داروهای اساسی چه کسانی هستند؟ در واقع ،مسأله «تخصیص
تکالیف» بـزرگ تـرین چـالش اخالقـی در افـزایش دسترسـی بـه داروهـای اساسـی در
کشورهای کم درآمد میباشد .آنچه نیاز است توجیه اخالقی این مسأله است که چگونـه
باید مسئولیتها را میان عامالن و فعالیتهایی تخصیص داد کـه مـیتواننـد در کـاهش
مشکل دسترسی ببه داروهای اساسی] نقش داشته باشند .علت دشواری تحلیل اخالقـی
در بحث تخصیص تکالیف ،بعد جهانی موضوع است :آن چه مانع دسترسی بـه داروهـای
اساسی است ،شبکهای از عوامل محیطی و جهانی میباشد که مستلزم وجـود عـامالن و
نهادهای بسیار متفاوت است .برای توجیه اخالقـی دسترسـی بـه داروهـای اساسـی ،دو
تدبیر متفاوت وجود دارد :رویکرد مبتنی بر عدالت توزیعی و رویکرد حقوقمحـور .البتـه
هیچ یک از این دو رویکرد قادر نیستند توجیهی کافی برای اختصاص مسئولیتها ارائـه
کنند .برعکس ،باید با تبیینی نظاممند از تکالیف شروع کرد ،چـرا کـه ایـن نـوع تبیـین
صریح تر می گوید که چه کارهـایی از جانـب چـه کسـانی بـرای افـزایش دسترسـی بـه
داروهای اساسی مورد نیاز است .این باعث میشـود کـه شـکاف بـین مالحظـات بسـیار
انتزاعی ناظر به عدالت توزیعی و کارهای مشخص برای افزایش دسترسـی بـه داروهـای
اساسی ،تنگ تر شود .در حقیقت ،به خاطر بعد جهانی موضوع است که مشکل دسترسی
1. O’Neill, Onora, “Public Health or Clinical Ethics:Thinking Beyond Borders”,
Ethic & International Affairs, Vol. 16, 2002, p. 42.
2. Ibid, p. 42.

& 1. Pogge, Thomas “Responsibilities for Poverty-Related Ill Health”,Ethics
International Affairs, Vol. 16, 2002,p. 644.
2. Beitz, Charles,”Does global inequality matter?”,in: Pogge, Thomas (ed)Global
Justice,Blackwell Publishers,Oxford,2001, pp. 106-122.
 .3راولز ،جان ،عدالت به مثابه انصاف ،ترجمه عرفان ثابتی ،تهران ،ققنوس ،1384 ،صص.93-96 .
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نشانگر چالشی بزرگ برای نظریههای سنتی عدالت توزیعی اسـت کـه اغلـب بـر توزیـع
کاالها در درون ایاالت یا جوامع محدود تمرکز کردهانـد .در ده سـال گذشـته ،چنـدین
نویسنده کوشیدهاند که این نظریههای عدالت توزیعی را به بعد جهانی گسـترش دهنـد.
ارائه شرحی مفصل از رویکردهای متفاوتی که تا کنون پیشنهاد شدهاند ،بسـیار فراتـر از
چشمانداز این مقاله است .به همین جهت بـه مالحظـاتی کلـی در ایـن زمینـه بسـنده
میشود .بیتردید ،نابرابری عظیمی بین کشورهای با درآمد باال و کشـورهای کـمدرآمـد
جهان وجود دارد .حدود  1.2میلیارد نفر زیر خط فقر بینالمللی زنـدگی مـیکننـد کـه
حدوداً معادل  10دالر برای هر نفر در هر ماه در یک کشور کم درآمـد نـوعی اسـت 1.از
آنجا که فقر یکی از علل اصلی عدم تندرستی است ،این نابرابریهـای اقتصـادی نیـز در
ایجاد نابرابریهای عظیم در وضعیت سالمتی دخیلند و شکاف درآمـد امـروزه بیشـتر از
 50سال پیش است و به احتمال زیاد به رشد خود ادامه خواهد داد .تفاوتهـای عظـیم
بین کشورهای کم درآمد و کشورهای با درآمد باال در زمینه امید به زندگی ـ برای مثال
 26.5سال در سیرالئون در مقابل  73.6در ژاپن ـ از جمله مواردی هسـتند کـه آشـکارا
بر این نابرابریهای جهانی عظیم داللت دارند .نظریههای عدالت توزیعی در حال حاضـر
باید نشان دهند که این نابرابریها به لحاظ اخالقی غیرقابل پذیرش هستند .در دفـاع از
این مدعا که نابرابریهای اجتماعی قابلاعتراض هستند ،تمایزی قابل توجه میان دالیـل
بی واسطه در مقابل دالیل استنتاجی قابل طرح میباشد ،به این تمایز ،فیلسوف سیاسـی
چارلز آر بیتس به خوبی اشاره نموده است 2.دالیل بیواسطه مبتنی بر ایـن فرضـند کـه
نابرابری توزیعی به لحاظ اخالقی ،فینفسه امر مذمومی است .این دالیل اغلـب ناشـی از
3
تفسیری برابرگرایانه از عدالت توزیعی هستند که احتماالً متداول ترین رویکرد میباشد.
در مقابل ،دالیل استنتاجی نشان میدهند که با عطف توجه به ارزشهای دیگری غیر از
برابری است که نابرابری اجتماعی به لحاظ اخالقی امر نامطلوبی میباشد .بـه نظـر ،ایـن
دالیل استنتاجی رویکردی را نسبت به نابرابری های جهانی ارائه میکنند کـه بـه لحـاظ
فلسفی ابهام کمتری دارد و به لحاظ عملی نویدبخش تر است .اما در تبیین علـت توجـه
به نابرابری های اجتماعی و لزوم دفع آن ،دالیـل قابـل تـوجهی وجـود دارد .دلیـل اول،
اینکه نابرابری اجتماعی اغلب با محرومیت مـادی همبسـته اسـت :زنـدگی در شـرایطی
نامطلوب ،رنج ناشی از فقر شدید ،گرسنگی و عـدم تندرسـتی .در ایـن رویکـرد ،چنـین
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نیست که نابرابری فینفسه به لحاظ اخالقی محل توجه باشد ،بلکـه آنچـه محـل توجـه
است رنج عظیم مردم فقیری است که با اختصاص دادن مقدار بالنسبه ناچیزی از ثـروت
اغنیا می توان آن رنج را تسکین داد .در نگاه اول ،این مجموعـه مفـاهیم دلیـل اخالقـی
نیرومندی است که افزایش استاندارد زندگی مـردم محـروم را مطالبـه مـیکنـد .دلیـل
استنتاجی دوم ایـن اسـت کـه نـابرابری هـای عظـیم در دسترسـی بـه منـابع بـه نحـو
قابل توجهی توانایی فرد را برای تعیین مسیر زندگیاش محدود می کنند .کسانی کـه در
شرایط بهتری زندگی می کنند با استفاده از قدرت سیاسی یا اقتصـادیشـان مـیتواننـد
کنترل قابل توجهی را اعمال نمایند که گستره فرصتهای موجود را برای کسانی کـه در
شرایط بدتری زندگی می کنند ،محدود مینمایـد .ایـن انتخـابهـای محـدود ،همچـون
محرومیت مادی ،عللی هستند که هم در مورد نابرابری داخلی و هم در مـورد نـابرابری
جهانی صادقند چراکه بر نیازهای اساسی انسان داللت دارند ،نیازهایی که تنوع چنـدانی
را در قلمرو فرهنگ ها و جوامع مختلف نشـان نمـیدهنـد .دلیـل اسـتنتاجی سـوم کـه
نابرابری را پذیرشناپذیر می کند عدم انصاف رویـهای اسـت .نـابرابری جهـانی اغلـب بـا
رویه های تصمیم گیری نامتناسبی همبسته است که اغنیا بر آن حاکمند و حتـی گـاهی
اوقات به فقرا مجال حضور و مشارکت نمیدهند .یک مثال ،شورای امنیت سازمان ملـل
است که به پنج عضو دائم حـق وتـو مـیدهـد امـا بـه نماینـدگان آن دولـتهـایی کـه
پذیرندگان احتمالی مداخالت انسان دوستانه هستند ،حق وتو نمی دهد .باز هم در اینجا،
نفس نابرابری نیست که اهمیت دارد بلکه چیزی که اهمیت دارد تأثیر مخرب بر فرآیند
تصمیم گیری است کـه منـافع مـردم فقیـر را در مخـاطره قـرار مـیدهـد .ایـن دالیـل
استنتاجی ،در قیاس با دالیل بیواسطه مبتـنی بر برابـری ،مـزایایی دارند .ایــن دالیـل
بر آرمان نظری توزیع جهانی برابرگرایانه کاال مبتنی نیستند ،آرمانی که عمیقاً ریشـه در
فرهنگ غربی دموکراسی اجتماعی دارد و به نظر می رسد که آن قدر انتزاعـی و صـوری
است که نمی تواند در بهبود محرومیت شدید مردم کشورهای کمدرآمـد کمـک خاصـی
بکند .افزون بر این ،تفاسیر برابرگرایانه از عدالت توزیعی به لحاظ فلسفی مبهمند :فقـط
کافی است این پرسش که دههها فیلسـوفان را دلمشـغول خـود کـرده اسـت ،در نظـر
گرفته شود« :برابری در چه چیز؟» در مقابـل ،دالیـل اسـتنتاجی بـر موقعیـت عینـی و
شرایط زندگی افراد محروم متمرکز میشوند .این می تواند کمک کند که آن نوع موازین
مرتبط با خطمشی ایجـاد گـردد کـه از طریـق کـاهش فقـر ،بهبـود وضـعیت تغذیـه و
دسترسی به داروهای اساسی و ایجاد فرآیندهای تصمیم گیری بینالمللی ،بدون واسـطه
به مهمترین نیازهای افراد محروم توجه میکند .یقیناً موازین مرتبط با خطمشـی ایجـاد
شده نابرابری را در جهان کاهش خواهند داد حتی اگر کاهش نابرابری هدف اولیـه آنهـا

1. Miller, David,”Distributing Responsibilities”,Journal of Political Philosophy,
Vol. 9, 2001, p. 454.
;2. Backer, Brook,“Process and issues for improving access to medicines
Willingness and ability to Utilize TRIPs Flexibilities in Non-Producing
Countries”,Health systems Resource Centre,2004,p. 78.
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نباشد .اکنون سعی در تبیین این مطلب است که چگونه تکلیف اخالقـی بـرای افـزایش
دسترسی بـه داروهـای اساسـی بایـد بـه عـامالن و نهادهـای مختلـف تخصـیص یابـد.
مسئولیت های درمانی در خصوص دسترسی به داروهـای اساسـی بـر عهـده چـه کسـی
است؟ معنای اینکه کسی از نظر درمانی مسئول یک وضعیت نـامطلوب مـیباشـد ،ایـن
است که تکلیف خاصی برای بهبود آن وضعیت (به نحو فردی یا همراه با دیگـران) دارد.
مسئولیتی در قبال گروه محروم یا افراد دچار رنج دارد کـه هـیچ یـک از عـامالن دیگـر
چنین مسئولیتی ندارند 1.در واقع ،مسئولیت درمانی بر عهده عامالن فردی و همچنـین
نهادهای اجتماعی مسئول در زمینه افزایش دسترسی به داروهای اساسی مـیباشـد .بـه
این ترتیب ،اولین سؤال این است :چه اصولی حاکم بر تخصیص مسئولیتهـای درمـانی
خواهد بود؟ در این بحث ،سه رویکرد قابل طرح است :رویکرد اول بـه عـامالنی متوسـل
میشود که مسئولیت آنها مبتنی بر مرتبط بودن آنهـا بـا افـراد رنـجکشـیده مـیباشـد.
رویکرد دوم بر اساس سهیم بودن عامالن در بحران عدم دسترسی به داروهـای اساسـی
میباشد .رویکرد سوم مدعی است که مسئولیت های درمانی را باید مطابق توان عـامالن
مختلف برای ادای مـسئولیتها تخصـیص داد .مطابق اصل مرتبـط بودن ،عـامالنی کـه
به نحوی با مردم محروم مرتبط هستند مسئولیت خاصی برای کاستن از رنج آنها دارند.
ارتباط را میتوان برای مثال بر فعالیتهای مشـارکتی ،نهادهـای مشـترک ،عضـویت در
اجتماع واحد یا در وضعیت واحد مبتنی کرد .بر این اساس ،مراتب مختلف مرتبط بـودن
قابل تمیز است .در حالی که به طور شهودی و به ظاهر سخنی معنادار اسـت کـه گفتـه
شود کسانی که ارتباط بیشتری با افراد نیازمنـد دارنـد ،مسـئولیت بیشـتری دارنـد .امـا
معیار مرتبط بودن پیامدهای مشکلآفرینی دارد :از آنجا که اغنیا تمایل دارند که ارتباط
نزدیک تری با اغنیا داشته باشند و فقرا مایلند کـه بـا فقـرا ارتبـاط نزدیـکتـری داشـته
باشند ،این معیار به نحو سیستماتیک به نفع اغنیـا خواهـد بـود .لـذا در اینجـا سـئوالی
جدی قابل طرح است که چرا برای کمک به افراد شدیداً نیازمند تکلیف اخالقی کمتری
وجود داشته باشد صرفاً بدین خاطر که آنها ارتباط نزدیکی با افراد قشـر بـاالتر ندارنـد؟
2
لذا این معیار در اینجا محل تردید قرار میگیرد.
مطابق معیار سهیم بودن ،عامالن در صورتی در قبال اوضاع مسئولند که در پدید
آمدن آن اوضاع دخالت داشته باشند .این ارتباط علّی یقیناً یکی از متقاعدکنندهترین
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دالیل اخالقی است :اگر فردی در ایراد صدمه به فرد دیگری سهیم باشد ،تکلیف درمانی
سنگینی دارد .اصل سهیم بودن ریشه در عدم تقارن اخالقی بین غ فلت و ارتکاب دارد:
به نظر می رسد که تکلیف به صدمه نزدن به دیگران (اصل عدم زیانآور بودن) اخالقاً
متقاعدکنندهتر از تکلیف به کمک کردن به دیگران (اصل نیکی) باشد .با فرض شبکه
عللی که مانع از دسترسی به داروهای اساسی در کشورهای کمدرآمد میشود،
تعجببرانگیز نیست که درباره سهیم بودن علّی عامالن و نهادهای مختلف مناقشه
زیادی وجود داشته باشد .برای مثال ،صنعت دارو قائل است که نه حق ثبت اختراع،
بلکه فقر شدید است که مانع اصلی بر سر راه دسترسی (به داروهای اساسی) است.
مطابق اصل سوم ،مردمی که توان عمل دارند مسئولیت کمک به افراد شدیداً نیازمند را
دارند ،صرفنظر از اینکه با محرومیت مرتبط باشند یا در ایجاد آن سهمی علّی داشته
باشند .در نتیجه ،همه آن عامالنی که فناوری یا منابع مورد نیاز را دارند ،مکلفند که
امکان دسترسی به داروهای اساسی را افزایش دهند .توان عمل نه تنها به منابع در
دسترس بلکه به هزینههای فرصت وابسته است که عمل درمانی پدید آورنده آن است.
این مهم است که توان عمل هم بر توان عامالن فردی و هم بر توان عامالن مختلف
جهت عمل جمعی داللت دارد .ممکن است که عمل درون چارچوب نهادی موجود
ممکن باشد ،اما گاهی اوقات ممکن است به تغییر خود چهارچوب نهادی جهت تخفیف
دشواری وضعیت نیاز افتد .بنابراین با توجه به دالیل مذکور ،لزوم دسترسی به داروهای
اساسی وجهه سنگین تری نسبت به علل حمایت از ابداعات دارویی دارد .چنان که
توجیه های اخالقی اصوالً به شأنیت انسانی و موازین حقوق بشر بر میگردد ،بیش از هر
چیز ،به سـالمت ابنای بـشر توجـه دارد .ناگفـته پیـداست که حق دسترسی به داروها
ـ علیالخصوص داروهای اساسی ـ نیز از لوازم تأمین حق بر سالمت میباشد و لذا
پایه های اخالقی و حقوقی حمایت از حق دسترسی افراد به داروهای اساسی مستحکمتر
از مباحث مالکیت فکری در زمینه ابداعات دارویی میباشد.

1. Moon, Suerie; Bermudez, Jorge, & Ellen Hoen, ”Innovation and Access to
Medicines for Neglected Populations: Could a Treaty Address a Broken
Pharmaceutical R&D System?”, 2012, PLoS Med, Vol. 9, 2012,p. 2.
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نتیجهگیری
ابعاد حقوقی و اخالقی بحث حمایت از ابداعات دارویی و حق دسترسی به
اختراعات دارویی مطرح شد .در بحث دوسویه حق مالکیت بر ابداعات دارویی و حق
دسترسی به داروها این نتیجه حاصل شد که حق بر سالمت و دسترسی به داروهای
اساسی بر حق بر ابداعات دارویی مرجح دانسته شد ،اما باید عنایت داشت که تأکید
افراطی بر یکی از این موارد باعث تشدید شکاف و بیتوجهی به علل مرجح دانستهشده،
خواهد بود .لذا راهکار را در روشهای میانه میتوان جست تا بدون رد نظام مالکیت
فکری و با استفاده از شیوههای دیگری چون بهبود زیرساختهای بهداشتی و نظام
توزیعی در این کشورها و تخصیص بودجهای اختصاصی در سازمان بهداشت جهانی و
دیگر سازمانهای بینالمللی مربوط برای افزایش بهداشت در جوامع در حال توسعه
اقدام کرد و بنابراین ،بعد از اعطای حق ثبت به صاحبان ابداعات مربوط به داروها و
حوزه بهداشت و درمان و ایجاد حقوق انحصاری در تولید و توزیع ،فروش ،واردات و
صادرات محصوالت دارویی در مواردی که دارنده از حقوق اعطایی سوءاستفاده کند و
سالمت انسانها به خطر افتد ،توجه کشورها برای حفظ منافع و سالمت جامعه جهانی
1
الزم میباشد.
لذا با توجه به اینکه حق برخورداری از بهداشت و سالمت و حق بر اثر فکری هر دو
از حقوق اساسی و اولیه بشر است نباید هیچ کدام از این دو حق به نفع دیگری از بین
برود بلکه باید تالش نمود بین این دو تعامل برقرار شود .البته به خاطر نقش ویژه دارو در
زندگی بشر ،بایستی عالوه بر منافع خصوصی صاحبان ابداعات ،منافع جامعه و نیازهای
بهداشتی و توسعهای کشورهای در حال توسعه و فقیر را هم در نظر داشت و تامین کرد.
به عالوه ،کشورهای در حال توسعه نیز باید راهکار توزیع مناسب دارو و ایجاد زمینه
مناسب دسترسی شهروندان به دارو را اتخاذ کنند .در این راستا ،جان رالز نیز که به
عدالت توزیعی در بهداشت تأکید دارد ،اصل حمایت از مالکیت خصوصی مخترع را نفی
نمی کند .لذا تحقق عواملی چون ثبات و برخورداری کشور از یک ساختار و سازماندهی
مناسب است که بهرهمنـدی از نظام بیـمه و ثبات اقتصــادی و نـظام مـناسب توزیع را
در پی خواهد داشت که نهایتاً مشکل دسترسی به داروها نیز الینحل نخواهد ماند.
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ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات ایمنی در پیشگیری از
فعالیتهای خطرآفرین
حسن بادینی

سمیه عباسی

چکیده
جبران خسارت هرچند مهم ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتبـاط بـا زیـاندیـده
است ،اما تنها هدف نیست و در کنار این غایت اصلی ،مسـئولیت مـدنی در بازدارنـدگی
واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینـده نیـز مـؤثر اسـت .بـا توجـه بـه
ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیت های آن در تحقق پیشگیری و نیز
اهمیت اقدامات کنشی (پیشینی) و پیشگیرانه ،به خصوص در رابطه با حوادث فوقالعاده
خطرناک و حوادثی که زیاندیدگان بسیاری دارد ،عدهای از صاحبنظران بر ایـن باورنـد
که از طرق دیگر مثل مقررات نظارتی و ایمنی ،بهتر میتوان بـه غایـت پیشـگیری نایـل
شد .به همین دلیل امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی تبلـور اقـدامات پیشـگیرانه از
طریق تـدابیر حقـوق عمـومی و وضـع مقـررات ایمنـی و نظـارتی بـرای تحقـق ایمنـی
شهروندان ،به ابزاری اثربخش در کنترل فعالیتهای خطرآفرین بـدل گردیـده اسـت .در
مقاله پیش رو تالش شده است تا نقش این دو ابزار حقوقی در پیشگیری از فعالیتهـای
خطرآفرین مورد ارزیـابی قـرار گیـرد .بررسـی نگارنـدگان نشـان مـیدهـد کـه در کنـار
محدودیت های مسئولیت مدنی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین ،مقـررات ایمنـی
نیز با محدودیت هایی مواجه است و همین امر ،بهکارگیری هر دو شیوه را در بسـیاری از
موارد اجتنابناپذیر ساخته است.
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توسعه زندگی ماشینی و پیشرفتهای گسـترده صـنعتی ،اگرچـه اسـتانداردهـای
زندگی را ارتقا و افق ها و امکانات جدیدی را فراروی بشر گشوده ،اما خطـرات و حـوادث
جدیدی را هم پدید آورده که حیات بشر و کل مجموعـه هسـتی را بـا تهدیـدی جـدی
مواجه نموده است .از اواخر قرن بیستم ،خطرات زیستمحیطی ماننـد آلـودگی آبهـا و
آلودگی مناطق وسیعی از کره زمین به دلیل تشعشعات اتمی ،خطـرات بهداشـتی ماننـد
خون آلوده ،جنـون گـاوی و پنبـه نسـوز ،خطـرات ژنتیـک و فاجعـههـای تکنولوژیـک،
گروه های زیادی از افراد و ساکنان فعلی کره زمین و نسل های آینده را در معرض خطـر
قرار داده است .بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که بـرای مقابلـه بـا چنـین خطـرات
بزرگ و غیرقابل جبرانی که تعداد زیادی از مـردم و حتـی تمـام سـاکنان کـره زمـین و
نسل های آینده را در معرض خطر قرار داده است ،نباید به امیـد آن بـود کـه در صـورت
ورود خسارت از طریق مسئولیت مدنی آن را جبران نمود ،زیـرا خسـارات ناشـی از ایـن
گونه خطرات در غالـب مـوارد برگشـت ناپـذیر اسـت .بایـد از طریـق کـارکرد بازدارنـده
مسئولیت مدنی ،اشخاص را مکلف به احتیاط و پیشبینی ضـرر نمـود .علـیرغـم تـالش
برای تقویت کارکرد بازدارنده مسئولیت مدنی از طریق تحول در قواعد مرسـوم آن مثـل
مبنای مسئولیت و گسترش مسئولیتهای محض ،مسئولیت مدنی در زمینـه پیشـگیری
و بازدارندگی ،همچنان با نارسایی مواجه اسـت و همـین امـر نظـامهـای حقـوقی را بـه
مداخله حقوق عمومی از طریق وضع مقـررات ایمنـی واداشـته اسـت .بـه همـین خـاطر
امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی ،مسـئولیت مـدنی و مقـررات ایمنـی دو سـازوکار
اصلی برای کنترل مخاطرات ناشی از فعالیت های خطرآفرین هستند که از نظر ماهیت و
نحوه اجرا ،تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارند.
مقررات ایمنی ناظر بر آن دسته از قواعد حقـوق عمـومی اسـت کـه بـا رویکـردی
حمایتی و برای تحقق اهداف مربوط بـه منـافع عمـومی ،اسـتانداردهایی را در رابطـه بـا
اخالق حرفهای ،کیفیت و امنیت رفتار اشخاص و شرکتها وضع می کنند .ایـن مقـررات
می تواند شامل قواعد مربوط بـه سـالمتی و امنیـت در محـیط کـار ،سـالمت عمـومی و
حفاظت از محیط زیست ،ایمنی کاالها ،ایمنی راهها و حمل و نقـل ،برخـی زمینـههـای
حمایت از مصرف کننده و مقررات عمومی ساختمان گردد 1.در مقابل مسـئولیت مـدنی
2
الزام شخص به جبران زیانی است که بر اثر عمل نامشروع به دیگـری وارد شـده اسـت.
1. Ogus, Anthony, “The Relationship between Regulation and Tort Law: Goals and
Strategies”, In: Tort and Regulatory Law, by: Willem H., Van Boom-Meinhard,
Lukas and Christa Kissling, Springer Wien New York, 2007, p. 378.
 .2صفایی ،سیدحسین؛ و حبیب اله رحیمی ،مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) ،تهران ،انتشارات سمت،
 ،1389ص.62 .

 .1مسئولیت مدنی
 .1-1نقش مسئولیت مدنی در پیشگیری و تأمین ایمنی
 .1-1-1نحوه عملکرد

اگر چه هدف اولیه اقامه دعوا ارزیابی و تعیـین مسـئولیت علـت حادثـه و جبـران
خسارت کسانی است که در نتیجه اعمال دیگران دچار آسیب شدهانـد ،امـا در کنـار آن
جلوگیری از وقوع حوادث در آینده هم مطرح است .به باور برخی از حقوقـدانان ،در ایـن
که بازدارندگی یکی از کارکرد های مسئولیت مدنی است ،تردیـد چنـدانی وجـود نـدارد.
حتی عده ای بر این باورند که مسئولیت مدنی بیشتر نظـامی بازدانـده و راهکـاری بـرای
کنترل رفتار در آینده است تا سازوکاری برای جبران خسارت 2.طرفداران نقش بازدارنده
_ 1. Meinhard, Lukas, “The Function of Regulatory Law in The Context of Tort Law
Conclusions”, In: Tort and Regulatory Law, by: Willem H. Van, Boom; Meinhard,
Lukas and Christa Kissling, Springer Wien New York, 2007, p. 454.
 .2بادینی ،حسن ،فلسفه مسئولیت مدنی ،تهران ،شرکت سهامی انتشار ،1384 ،ص.357 .
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نظام مسئولیت مدنی دارای ماهیت خصوصی بوده و پس از وقوع زیان ،از طریق کـارکرد
بازدارنده دعوای خسارتی که مطرح میشود ،بر فعالیتهای زیانآور تأثیر مـیگـذارد .در
حقیقت مسئولیت مدنی با تحمیل مسئولیت هزینه های حوادث بر واردکننـده زیـان ،در
پی جلوگیری از وقوع حوادث است .در مقابل اشکال مختلـف مقـررات گـذاری ایمنـی از
قبیل استانداردها و ممنوعیـتهـا دارای ویژگـی و ماهیـت عمـومی هسـتند و از طریـق
الزاماتی که قبل از وقوع حادثه تحمیل میکنند ،از وقوع حوادث پیشگیری مینمایـد .در
مقررات گذاری این وظیفه مقامات و دادگاه های اداری صالحیت دار است کـه بـر رعایـت
مقررات نظارت و رفتار های ناقض مقررات را مجازات نمایند .اگرچه زیاندیـده مـیتوانـد
نقض مقررات را گزارش دهد ،اما به عنوان یک قاعده ،سازمان دولتی مسئول باید بـدون
توجه به اعالم زیاندیده ،اقدامات الزم را انجام دهد .در مقابل در مسئولیت مدنی ،خـود
1
زیاندیده است که باید حقوق خود را اجرا نماید.
با توجه به اینکه مسئولیت مدنی و مقررات ایمنی و نظارتی دو شیوه حقوقی بـرای
حمایت از جامعه در برابر فعالیتهای خطرآفـرین هسـتند ،ایـن سـئوال اساسـی مطـرح
می شود که کدام یک از این دو بهتر مـی توانـد هـدف پیشـگیری را محقـق نمایـد .چـه
عواملی در انتخاب میان این دو شیوه برای کنترل فعالیتهای ضررآفرین مؤثر است؟ بـه
عبارت دیگر عوامل مؤثر در مطلوبیت نظام مسئولیت و مقرراتگذاری ایمنـی کـدامانـد؟
در فرض بهکارگیری هر دو شیوه ،نحوه تعامل آنها چگونه است؟
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مسئولیت مدنی بر این باورند که انتقال هزینه حوادث بـهوسـیله اقامـه دعـوا از شـخص
زیاندیده به شخص حقیقی یا حقوقی که می توانسته از وقوع حادثـه جلـوگیری نمایـد،
این انگیزه را ایجاد می نماید که به جای جبـران خسـارت در زمینـه پیشـگیری از وقـوع
حادثه سرمایه گذاری نمایند .در واقع تمایـل افـراد بـرای اجتنـاب از پرداخـت خسـارات
می تواند یک انگیزه نیرومند برای پیشگیری از وقوع حادثه باشد .از سـوی دیگـر ،تحمـل
مسئولیت توسط انجامدهنده یک فعالیـت خـاص بـه دلیـل عملکـرد گذشـتهاش ،سـایر
افرادی را که در موقعیت مشابهی قرار دارند وامیدارد تا با انجام اقدامات احتیاطی کـه از
1
نظر هزینه قابل توجیـه اسـت ،در آینـده از وقـوع حادثـه زیـانبـار جلـوگیری نماینـد.
مسئولیت مدنی با ایجـاد انگیـزه در افـراد جهـت پیشـگیری از فعالیـتهـای خطرنـاک،
رفتار هایی که از نظر اجتماعی مطلوب است ،رواج میدهد و در درازمدت ،کاهش میـزان
حوادث را در پی خواهد داشت 2.از سوی دیگر خواهان در روند جمـعآوری دالیـل بـرای
اقامه دعوا ،به اطالعاتی دست مییابد که دارای ارزش اساسـی بـرای پیشـگیری از وقـوع
حادثه هستند.
تبلیغات نتیجه دیگر اقامه دعوا است که میتواند در پیشگیری مؤثر باشد .در واقـع
اقامه دعوای مسئولیت و آگاهی عموم از خطرات کاالها ،خدمات و یا یک فعالیت خاص و
پوشش رسانهها میتواند تبلیغات منفی برای تولیدکنندگان کاال و خدمات و یا انجامدهنده
آن فعالیت داشته باشد .انقالب ارتباطات این امکان را فراهم آورده که اخبـار و اطالعـات
مربوط به دعاوی مسئولیت مدنی بهراحتی و سریع از طریق رسانهها در جامعه پخش شود.
هیاهو های تبلیغاتی به اعتبار افراد لطمه میزند ،ارزش سهام شرکتها را کاهش و حتـی
ممکن است آنها را با ورشکستگی مواجه سازد .ضرر های از دست دادن شـهرت و اعتبـار
آنچنان چشم گیر است که تولید کنندگان و مؤسسات مختلف حاضرند بـرای اجتنـاب از
چنین وضعیتی ،هر گونه اقدام بهینه برای ارتقای ایمنی فعالیت و تولیـدات خـود انجـام
3
دهند تا در آینده با اقامه دعوای مسئولیت مدنی مواجه نشوند.
 .2-1-1مصادیق عینی

در سال  1978هیأ ت منصـفه دادگـاه کالیفرنیـا حکـم بـه پرداخـت خسـارت 25
میلیون دالری به نفـع شخصـی نمـود کـه در  13سـالگی در یـک سـانحه راننـدگی در
1. Barnes, David; and Lynn Stout, the Economic Analysis of Tort Law, West
Publishing Co., U.S.A., 1992, p. 46.
 .2بادینی ،حسن ،منبع پیشین ،ص.560 .
3. Cavaliere, Alberto, “The Economic Impact of Product Liability And Product
Safety Regulations In The European Union”, Quaderini Del Dipartmento Di
Economia Publica E Territoriale, No. 4, 2001, p. 224, Available at:
http://obect.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-ournal/2011/5/c31n23.pdf.

 .1بادینی ،حسن ،منبع پیشین ،صص.369 -370 .
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اتوموبیل ساخت کارخانه فورد ،دچار سوختگی شده بود .ادعـای خواهـان ایـن بـود کـه
کارخانه فورد می دانسته که محل باک بنزین به گونهای است که پس از وقـوع تصـادف،
آن را در معرض خطر ترکیدن قرار مـی دهـد .پـس از صـدور حکـم و تبلیغـات اساسـی
مشتمل بر  60دقیقه برنامه تلویزیونی ،کارخانه فورد این اتوموبیل را از بـازار جمـعآوری
نمود و طراحـی آن را تغییـر داد .پخـش خبـر دعـوای مسـئولیت مـدنی علیـه شـرکت
کوکاکوال به دلیل ترکیدن بطری نوشابه آن ،از طریـق رسـانه هـا بـه اطـالع میلیـونهـا
مصرف کننده رسـید و سـبب شـد کـه آنهـا بـه مصـرف پپسـی کـوال روی آورنـد .الـزام
تولیدکنندگان داروی تالیدومید به پرداخـت مبـاله هنگفـت بابـت جبـران خسـارت بـه
نوزادان مبتال به عوارض آن ،تولیدکنندگان دارو را هر چه بیشتر نسبت مسـئولیت خـود
آگاه نمود و حتی باعث تحوالت وسیع در خصوص مسئولیت ناشی از عیب تولید گردید.
افزایش دعاوی مبتالیان به ویروس ایدز علیه تهیه کنندگان فرآوردههـای دارویـی سـبب
شد تا آنها از طریق مجامع علمی ،در خصوص راههای انتقال ویروس و شیوههای از میان
بردن آن تحقیق نمایند که در نهایت منجر به ابداع روش گرم کردن برای از بـین بـردن
1
ویروس موجود در خون گردید.
مطالعات زیادی برای بررسی اثر مسئولیت ناشی از تولیـد بـر عملکـرد شـرکتهـا
صورت گرفته است .یک بررسی در سال  1971در آمـریکا نشان میدهــد کـه بـیش از
 50درصد شرکت های بزرگ مورد مطالعه ،برای کاهش احتمال مسـئولیت برنامـهریـزی
نمودهاند .این برنامه ها مشتمل بر تالش برای بهبود ایمنی و طراحی کاالهـا بـوده اسـت.
بررسی دیگری در سال  1980صورت گرفت که تمرکز آن بر اثر برقراری نظام مسئولیت
بر طراحی کاال های مصرفی بوده است .محققـان مصـاحبه کیفـی عمیقـی بـا مسـئوالن
کنترل ایمنی  10شرکت بزرگ انجام دادند .پس از تحلیل این مصاحبه ها به این نتیجـه
رسیدند که مسئولیت مهم ترین عامل تأ ثیرگذار بر طراحی کاال بوده است .به طـور کلـی
بررسی ها حاکی از آن است که اقامه دعوای مسئولیت حداقل در برخی از کاالها میتواند
ایمنی را بهبود بخشد .مثال دیگر دعوای مشهور پنبـه نسـوز در آمریکـا اسـت .در اوایـل
دهه  1920پزشکان به این نتیجه رسیدند که قرار گرفتن در معرض پنبه نسوز میتوانـد
سبب بیماریهای مهلک ریوی شود .اولین دعوای مسئولیت مدنی علیـه تولیدکننـدگان
پنبه نسوز ،در سال  1970پیروز شد و از آن پس مقرراتی در زمینه اعمال محدودیت بـر
محیط های کاری که در معرض این ماده بودند ،صورت گرفت .در اواخر دهه  1970فشار
دعاوی مسئولیت سبب شد که تولیدکنندگان ،پنبه نسوز را از بیشتر کاال ها حذف کنند.
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در خصوص خطرات پنبه نسوز دعـاوی مسـئولیت بهتـر از مقـرراتگـذاریهـا ،کـارکرد
پیشگیرانه داشتند ،زیرا مقرراتگذاریهـای صـورتگرفتـه اغلـب بـه دلیـل تبـانیهـای
1
صورت گرفته با تولیدکنندگان بزرگ ،کارآمد نبودند.
در خصوص آسیب های ناشی از اشتباهات پزشکی نیز نتـایج یـک تحقیـق توسـط
گروهی از محققان دانشگاه هاروارد نشان می دهد که انتظار مواجـه شـدن بـا مسـئولیت
یک عامل تأ ثیرگذار بر میزان احتیاط پزشکان بوده اسـت .در اوایـل دهـه  1980دعـاوی
مربوط به اشتباهات پزشکی و نیز هزینه هـای بیمـه مسـئولیت ناشـی از آن بـه سـرعت
افزایش یافت .مطالعه صورتگرفته در سـالهـای  1984 ،1983و  1989نشـان داد کـه
خطر مواجه شدن با مسـئولیت ،بسـیاری از پزشـکان را بـر آن داشـته اسـت کـه زمـان
بیشتری به معاینه و درمان بیماران اختصاص دهند ،تعداد معاینات خود را افزایش دهند
2
و آزمایشات بیشتری برای تشخیص بیماری انجام دهند.
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بازدارنده بودن مسئولیت مدنی مورد انتقادات زیادی واقع شده است .منتقـدان بـر
این باورند که شیوه های موثر دیگری وجود دارد (مثل قیـود اخالقـی ،غریـزه صـیانت از
نفس 3و نیرو های بازار) که به افراد انگیزه اقدامات پیشگیرانه میدهد و مسئولیت مـدنی
در این میان زائد به نظر میرسـد 4.بـه عـالوه عـواملی هـم هسـت کـه نقـش بازدارنـده
مسئولیت مدنی را کاهش میدهند:
 .1-2-1نارسایی اطالعاتی

اگرچه به طورکلی اشخاص خصوصی برتری اطالعاتی دارند ،اما در مواردی ممکـن
است دستیابی به اطالعات دقیق در خصوص خطر برای آنها دشوار باشـد .افـراد ممکـن
است تا قبل از وارد آمدن خسارت ندانند که رفتار یا فعالیت آنها خطرنـاک بـوده اسـت.
برای مثال ،خطرات بسیاری از مواد سرطانزا و فـرآوردههـای دارویـی بعـد از یـک دوره
نهفتگی بسیار طوالنی ظاهر میشود .خطر همواره به صرف درگیر بودن در یک فعالیـت
1. White, Michelle, “Asbestos and the Future of Mass Torts”, Journal of Economic
Perspectives, Vol. 18, No. 2, 2004, pp. 184,-185.
2. Boyer, Marcel; and Donatella Porrini, “The Choice of Instruments for
Environmental Policy: Liability or Regulation?”, 2002, p. 10, Available at:
http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2002s-17.pdf.
3. self-preservation instinct
4. Sugaman, Stephan D., “Doing away with Tort Law”, California Law Review,
Vol. 73, 1985, p. 562.

قابل شناسایی نیست و ممکن است بررسی کارشناسی الزم باشـد و اشـخاص خصوصـی
احتماالً به دالیل مختلف برای چنین سرمایه گذاری انگیزه ندارند .به همین خاطر راهحل
بهینه این است که به خود دولت اجازه دهـیم کـه در زمینـه تکنولـوژی بهینـه تحقیـق
نماید .در این موارد مقام مقررات گذار احتماال انگیزه هـای بهتـری دارد چـون هزینـههـا
می توانند توزیع شوند .مثال شرکت هایی که فعالیتشان برای محیطزیست زیانآور اسـت،
ممکن است فاقد اطالعات الزم برای تحلیل هزینه فایده مناسب باشند و دولت آسـانتـر
می تواند مخاطرات ناشی از چنین فعالیت هایی را ارزیـابی نمایـد 1.از سـوی دیگـر افـراد
تحت تأثیر محدودیت های اطالعاتی و روانشـناختی عمـل مـی کننـد کـه مـانع از ایـن
می شود که در مواجهه با مسئولیت معقوالنه رفتار کنند .بـه عنـوان مثـال افـراد ممکـن
است به قواعدی که متضمن خطر مسئولیت است ،ناآگاه باشند یـا از نظـر روانشـناختی
2
احتمال مسئولیت در آینده را کماهمیت بشمارند.
 .2-2-1ناتوانی واردکننده زیان در جبران خسارت

1. havell, Steven, “Liability for Harm versus Regulation of Safety”, The Journal of
Legal Studies, Vol. 13, No. 2, 1984, p. 360; Faure, Michael; and Roger Vanden
Bergh, “Negligence, Strict Liability and Regulation of Safety under Belgian Law:
An Introductory Economic Analysis”, the Geneva Papers on Risk and Insurance,
No. 43, 1987, p. 108.
2. Boyer, Marcel; and Donatella Porrini, op. cit., p. 2.
3. Shavell, Steven, Economic Analysis of Accident Law, Harvard University Press,
1987, p. 280.
4. Ogus, Anthony, op. cit., p. 382.
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اگر واردکننده زیان بالقوه توانایی جبران خسارت را نداشته باشد ،قواعد مسـئولیت
نمی توانند انگیزه های کارآمد ایجاد نمایند ،زیرا واردکننده زیان ،ضرر را خسارتی معـادل
داراییاش می پندارد و بنابراین فقط به میزانی احتیاط می کند که بـرای اجتنـاب از ایـن
میزان ضرر الزم باشد .لذا در اینجا خطر بازدارندگی کمتر از میزان بهینه ظاهر میشـود،
زیرا دیگر پیشبینی احتمال مسئولیت ،انگیزه کافی برای کاهش خطر ایجـاد نمـیکنـد.
حال اینکه در نظام مبتنی بر مقرراتگذاری ایمنی ،این مشکل کمتر بروز مـیکنـد زیـرا
در مقررات ایمنی ،سطح بهینه احتیاط پیش از وقوع حادثه تعیین میشود و افراد در هر
صورت بایـد اقـدامات مشخصـی را بـرای کـاهش مخـاطرات انجـام دهنـد و ایـن الـزام
پیششرط انجام فعالیت محسوب میشود 3.برای اینکه نظام مسئولیت بتوانـد در چنـین
موقعیت هایی کارآمد باشد الزم است اشخاص ثالث ،از قبیل کارفرما یا شرکت های بیمه
خسارات را جبران کنند و شیوه های جایگزینی مثل کاهش دستمزد ،برکنـاری از کـار و
4
افزایش حق بیمه برای وادار کردن فرد خطرآفرین به احتیاط به کار گرفته شود.
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ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات ایمنی در پیشگیری از فعالیتهای خطرآفرین

 .3-2-1احتمال اقامه نکردن دعوای مسئولیت
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احتمال اقامه نکردن دعوای مسئولیت اثر بازدارنده نظام مسئولیت مدنی را کاهش
میدهد .این مسأله ممکن است به دلیل دشواری اثبات تقصیر و یا رابطه سـببیت ایجـاد
شود .مثالً اگر خسارت چندین سال پس از رفتار ضـررآفرین آشـکار شـود ،مثـل مـوارد
نهفتگی بلندمدت بیماری ،دشواریهای اثبات مانع بازدارندگی است .همچنـین اسـت در
مواردی که افراد زیادی در انجام فعالیت زیانآور دخیـلانـد و نمـیتـوان بـهطـور قطـع
مشخص نمود که ضرر ناشی از عمل کـدام یـک از آنهـا اسـت 1.در مـواردی کـه رابطـه
سببیت پیچیده است یا در موضوعات تکنولوژیک ،دست یابی به اطالعات و مـدارک الزم
برای پیروزی در دعوا بسیار پرهزینه اسـت 2.اگرچـه در قـوانین تصـریح نمـیشـود ،امـا
مقرراتگذاری ایمنی در خصوص زباله های سمی و آلودگی آبها را دقیقـاً مـی تـوان بـا
توجیه فوق توضیح داد .در این موارد ضرر معموالً پـس از چنـدین سـال خـود را نشـان
می دهد و حتی ممکن است زیان دیده ضرر را ناشی از این فعالیت نداند .مثالً تصور کنـد
که بیماریاش منشأ طبیعی داشته است .نهایتاً اینکه ضرر ممکن است بین تعداد زیـادی
قربانی توزیع شده باشد یا اینکه اصالً ضرر شخصی نباشد (مثالً در بارانهای اسیدی) .در
مواردی که خسارت به صورت گسترده و در میـان عـده وسـیعی پراکنـده شـده اسـت،
قربانیان معموالً مایل نیستند بهتنهایی دعوای مسئولیت را آغاز نمایند ،زیرا ممکن اسـت
ضرر واردشده به هر قربانی آن قدر اندک باشد که او انگیزهای برای اقامـه دعـوا نداشـته
باشد .در فرضی هم که ضرر شخصی نیست ،هیچکـس انگیـزه بـرای طـرح دعـوا نـدارد.
دقیقاً به این دلیـل اسـت کـه در حـوزه هـای مربـوط بـه حقـوق محـیطزیسـت شـاهد
مقررات گذاری های گسترده هستیم 3.در بسیاری از موارد زیاندیدگان بـرای پـول اقامـه
دعوا می کنند نه به خاطر آرمان هایی که بتوانـد بـه بازدارنـدگی و پیشـگیری بیانجامـد.
بنابراین در صورت زیاد بودن هزینه دادرسی و احتمال صادر نشدن حکم به نفع آنـان ،از
4
اقامه دعوا صرف نظر میکنند.
 .4-2-1بیمه مسئولیت

گسترش بیمه های مسئولیت علیرغم تقویت کـارکرد جبـران خسـارت مسـئولیت
مدنی ،کاهش اثر بازدارنده آن را به همراه داشته است .با گسترش بیمـههـای مسـئولیت
در بسیاری از موارد ،این بیمهگر است که خسارت زیاندیده را جبران میکنـد .ایـن امـر
1. Faure, Michael; and Roger Vanden Bergh, op. cit., p. 108.
2. Shavell, Steven, Liability for Harm versus Regulation of Safety, op.cit. , p. 386.
3. Ibid, p. 363.
 .4بادینی ،حسن« ،هدف مسئولیت مدنی» ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،شماره  ،1383 ،66صص.12-13 .

 .5-2-1نارسایی در جبران خسارات معنوی ،بدنی و اقتصادی

نظام مسئولیت مدنی در ایران در مورد جبران برخی از خسارات ناکارآمد است .این
امر به معنای تضعیف کارکرد پیشگیرانه مسئولیت مدنی در این دسته از خسارات میباشد.
 .1-5-2-1خسارت معنوی

در قوانین موضوعه ایران جبران خسارت معنوی پذیرفته شده است .از جملـه ایـن
قوانین میتوان به اصل  171قانون اساسی ،مواد  9 ،8 ،2 ،1و  10قانون مسئولیت مـدنی
1. Coleman, Jules, Risks and Wrongs, Cambridge Studies in Philosophy and Law,
Cambridge University Press, 1992, pp. 250, 466.
2. Shavell, Steven, “Economics and Liability for Accident”, Harvard John M. Olin,
Discussion Paper, No. 535, 2005, p. 7, Available at:
http://ssrn.com/abstract=870565.
 .3بادینی ،حسن ،فلسفه مسئولیت مدنی ،منبع پیشین ،ص.567 .
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سهلانگاری و بی احتیاطی بیمهشدگان را به همراه داشته است و سبب شده تا در رفتـار
و فعالیت های خود احتیاط الزم را انجـام ندهنـد .در واقـع بیمـه بـودن افـراد در مقابـل
خساراتی که ممکن اسـت در نتیجـه رفتارشـان بـه اشـخاص ثالـث وارد شـود ،احتمـال
پرداختن به فعالیت های زیانبار را بیشـتر مـیکنـد و میـزان احتیـاط را در آنهـا کـاهش
میدهد 1.به جهت نگرانیهایی که در مورد تأثیر بیمه بر انگیـزههـای احتیـاط وجـود داشـت،
فروش بیمه چندین دهه در بسیاری از کشورها به تعویق انداخته شد؛ به طوری که در اتحـاد
جماهیر شوروی سابق ،تا مدتها بیمه در برخی از حوزهها ممنوع بود 2.اگر چه شـرکتهـای
بیمه با استفاده از شیوههایی مانند تعیین حق بیمه به صورت شناور و در نظر گـرفتن سـوابق
بیمهشدگان ،فسخ بیمهنامه یا خودداری از تمدید آن ،الزامـات مربـوط بـه ایمنـی ،رجـوع بـه
عامل زیان و درج شرایط خاصی در قرارداد بیمه سعی در حل مشکل داشتهانـد ،امـا اسـتفاده
از این شیوهها در بیمههای اجباری که شرایط آن توسط قوانین تعیین مـیشـود ،امکـانپـذیر
نمیباشد 3.به عنوان مثال طبق ماده  28قانون تـأمین اجتمـاعی مصـوب  ،1354حـق بیمـه
حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفهای ،برای تمام کارگاهها یکسان است .حال آنکـه بـرای
تشویق کارفرمایان برای رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار بهتر بود حق بیمـه سـهم
کارفرما بر مبنای میزان خطر کارگاه ،نوع فعالیـت و آمـار حــوادث قبلـی تعیــین گـردد .در
ماده  26قانون جرایم رانندگی مصوب  ،1389در صورت عدم تقصیر راننده ،عابر پیـاده حتـی
در صورت ارتکاب تقصیری که علت منحصر حادثه باشد ،میتوانـد بـه طـور کامـل از مزایـای
بیمه استفاده نمایند .حال آنکه بازدارندگی اقتصادی ایجاب مینماید کـه در چنـین شـرایطی
عابر حداقل از دریافت بخشی از خسارت محروم شود.

39

و ماده  14قانون آیین دادرسی کیفری مصـوب  92اشـاره نمـود .عـالوه بـر شـیوههـای
غیرمالی ،جبران خسارت معنوی ممکن است از طریق مالی صورت پـذیرد .ایـن امـر بـه
وضوح در ماده  10قانون مسئولیت مدنی و تبصره  1ماده  14قانون آیین دادرسی مجـاز
دانسته شده و حتی آرائی هم در این خصوص صادر شده است 1.اگر چه پذیرش جبـران
خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران مورد تأیید است ،اما باید دانست که به دلیل نبـود
معیاری برای ارزیابی این خسارت با پول ،تعیین غرامت توسط قاضی فوقالعاده دقیـق و
دشوار است .دادرس باید در هر مورد خاص تشخیص دهد که با چه مبله میتوان انـدوه
زیان دیده را تا حد معقول از بین برد یا تسکین داد .از سوی دیگـر چـون زیـان معنـوی
قابل تقویم به پول نیست ،پرداخت غرامت نمیتواند اندوه و تأثر عاطفی را از بین ببـرد و
2
تنها در راستای تشفی زیاندیده قابل توجیه است.
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 .2-5-2-1خسارت بدنی
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ضرر بدنی زیان وارد به جسم انسان است که ممکن اسـت پیامـدهـای معنـوی یـا
مالی داشته باشد .به دیگر سخن ضرر بدنی گاهی به شـکل درد و رنـج ظـاهر مـیشـود:
تحمل صدمه و درد های ناشی از آن ،محرومیت موقت یـا دایـم از عضـو ،کسـر زیبـایی،
عدم توانایی پرداختن به تفریحات و ورزش و گاهی خسارات مادی و اقتصادی را کـه در
پی صدمه بدنی وارد میشود ،در بر میگیرد؛ مثل هزینههای درمان ،ازکارافتادگی ،تلـف
منفعت کاری ،هزینه های استخدام دیگری برای پرستاری و مراقبت و خسارت اقتصـادی
از دست دادن درآمد برای خانواده و دیگر افراد واجبالنفقه.گاه نیز ممکن است ترکیبـی
3
از ضرر مادی و معنوی باشد.
اگر چه لزوم جبران خسارات جانی ،هیچ گاه در فقه اسالمی و حقوق ایـران مـورد
تردید نبوده است ،اما در خصوص بسیاری از آسـیبهـای بـدنی ،مبلغـی مقطـوع تحـت
عنــوان دیــه تعیــین شــده اســت .ایــن در حــالی اســت کــه پــذیرش مبلــه معــین و از
پیشتعیینشده برای جبران خسارات بدنی ،در بسـیاری از نظـام هـای مترقـی حقـوقی،
دیگر جایگا هی ندارد و جای خود را به ارزیابی موردی خسارات بدنی بر اساس موقعیت و
ویژگی های زیاندیده داده است 4.با توجه به اینکه در خصوص آسیبهایی کـه در مـورد
آن دیه در شرع معین نشده ،قاضی می تواند به صورت مـوردی و بـا توجـه بـه شـدت و
 .1صفایی ،سیدحسین؛ و حبیباله رحیمی ،منبع پیشین ،ص.131 .
 .2کاتوزیان ،ناصر ،مسئولیت مدنی ،جلد اول ،چاپ سیزدهم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،1393 ،ص.257 .
 .3صفایی ،سیدحسین؛ و حبیباله رحیمی ،منبع پیشین ،ص140 .؛ بابایی ،ایرج« ،جبران خسارت ناشی از صدمات بـدنی
در حقوق مسئولیت مدنی ایران» ،مجله پژوهش حقوق و سیاست ،سال دوازدهم ،شماره  ،1389 ،28ص.4 .
 .4همان ،صص.3-2 .

اهمیت خسارات وارده ،ارش تعیین نماید ،برخی بر این باورند که خسارات مازاد بـر دیـه
مثل هزینه های درمان و یا خسارت ازکارافتادگی ،مصداق بارز ارش بوده و میتواند مورد
حکم قرار گیرد .به خصوص در موردی که در پی شکستگی یا جراحـت وارد بـر عضـوی
محدودیت حرکتی و ازکارافتادگی نسبی برای عضو ایجاد میشود ،بسیاری از دادگـاههـا
عالوه بر دیه حکم به پرداخت ارش نیز صادر مینمودند ،اما رویه قضایی در این خصوص
متشتت بوده و صدور آرای قضایی ضد و نقیض دادگاههـا ،دیـوان عـالی و دیگـر مراجـع
قضایی گواه این وضعیت میباشد 1.در فقه نظر مشهور این است که خسارت زائد بر دیـه
قابل مطالبه نیست و رویه قضایی نیز بدون توجه به مفاد مـواد  1و  5قـانون مسـئولیت
مدنی مصوب  1339که اصل جبران کامل خسارت را به رسمیت شـناخته اسـت ،بـه آن
گرایش دارد 2.قانون جدید مجازات اسالمی نیز همچون قانون پیشین ،جبـران خسـارات
مازاد بر دیه را به سکوت برگزار نموده است .پیشبینی قابلـیت جبـران خــسارات مـازاد
بر دیه در تبصره  2ماده  14الیحه آیین دادرسی کیفری  1392نیز به دلیل ایراد شورای
نگهبان بر غیرشرعی بودن آن ،از متن نهایی قانون حذف گردیـد .تبصـره  2ایـن قـانون
جبران خسارات معنوی و منافع ممکنالحصول را شامل مواردی که دیـه بـرای آن مقـرر
گردیده است نمیداند.
منظور تنها آن دسته از خسارات واردشده به دارایی زیاندیده است که از صدمات
بدنی یا زیان های واردشده به اموال او ناشی نشده باشد؛ یعنی دارای منشأ مادی (بدن یا
مال) نباشد .برای این که این مفهوم از ضرر اقتصادی از سایر معانی ضرر اقتصادی
متمایز شود ،در کامنال واژة «صِرف» 3دنبال آن اضافه شده است و عبارت «ضرر
اقتصادی صِرف» 4در این معنی تخصصی رواج پیدا کرده است .در حقوق ایران و اسالم
استفاده از اصطالح «ضرر اقتصادی» رایج نیست و معادل دقیقی برای آن وجود ندارد و
نزدیکترین اصطالح به آن واژة «عدمالنفع» یا «تفویت منفعت» است .وجه اشتراک
تعاریفی که از عدمالنفع ارایه شده این است که «عدمالنفع محروم شدن از منافع مورد
انتظار و یا به عبارتی جلوگیری از افزایش اقالم مثبت دارایی است» ،در حالی که مفهوم
ضرر اقتصادی وسیعتر است و عالوه بر محروم شدن از منافع ،تحمل هزینهها ،کاهش
ارزش اموال و به طور کلی افزایش اقالم منفی دارایی را هم که منشأ مادی ندارد ،در بر
 .1صفایی ،سیدحسین؛ و حبیباله رحیمی ،منبع پیشین ،صص.144-148 .
 .2بادینی ،حسن ،فلسفه مسئولیت مدنی ،منبع پیشین ،ص.341 .
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 .3-5-2-1ضرر اقتصادی
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3. pure
4. pure economic loss

میگیرد 1.ضرر اقتصادی هیچگاه در حقوق ایران به طور مطلق قابل جبران نبوده بلکه
تنها محدود به موارد خاص بوده است .در حوزه مسئولیت مدنی تنها در دو مورد
می توان خسارات اقتصادی را قابل جبران دانست .با توجه به ماده  1و  6قانون مسئولیت
مدنی که تنها نقض حق و محروم شدن از حق قانونی ( مثل محروم شدن از حق نفقه
در ماده  5قانون مسئولیت مدنی) را موجد مسئولیت مدنی دانسته ،میتوان گفت که
اگر ضرر اقتصادی نا شی از نقض حق یا محروم شدن از حقوق قانونی باشد ،قابل جبران
است .دوم ضرر اقتصادی ناشی از جرم است که در تبصره  2ماده  14قانون آیین
دادرسی کیفری تحت عنوان منافعی که صدق اتالف در مورد آنها وجود داشته باشد،
آمده است .منظور از اتالف در این ماده اتالف به معنای اعم و شامل اتالف بالمباشره و
اتالف به تسبیب است؛ لذا عالوه بر تفویت منافع مادی ،ضرر اقتصادی ناشی از ارتکاب
جرم را هم در بر میگیرد.

 .2مقررات ایمنی
ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات ایمنی در پیشگیری از فعالیتهای خطرآفرین

 .1-2نقش مقررات ایمنی در پیشگیری و تأمین ایمنی

42

 .1-1-2نحوه عملکرد

مقررات دولتی می تواند نقش بسزایی در نظارت بر رفتار افراد و کاهش فعالیتهای
خطرناک داشته باشند .امروزه ادارات و سازمانهایی که در زمینههای مختلف بـر ایمنـی
نظارت میکنند ،افزایش یافته است .مثالً در آمریکا سازمان های زیادی وجود دارنـد کـه
بر ایمنی نظارت می کنند :سازمان ایمنی و سالمت شغلی ،سـازمان ملـی ایمنـی رفـت و
آمد در بزرگراهها ،سازمان غذا و دارو برای ایمنـی غـذا و دارو ،سـازمان هوانـوردی بـرای
تأمین ایمنی خطوط هوایی و کمیسیون ایمنی کـاال هـای مصـرفی بـرای تـأمین ایمنـی
کاال های مصرفی 2.در ایران سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان غـذا و دارو ،سـازمان
ملی استاندارد ،سـازمان راهنمـایی و راننـدگی و وزارت کـار و امـور اجتمـاعی عهـدهدار
نظارت بر ایمنی و پیشگیری از فعالیت های خطرناک هستند .این سـازمانهـا در زمینـه
مواد غذایی ،داروها ،آلودگی محیط زیست ،زباله های سمی ،سموم دفع آفات ،حمل ونقل
ریلی ،هوایی و جادهای ،انرژی هستهای ،خدمات حرفهای ،محیط کار و تولیدات مصـرفی
اقدام به وضع مقررات ایمنی و نظارتی میکنند.
 .1بادینی ،حسن« ،بررسی تطبیقی قابلیت جبران ضرر اقتصادی در مسئولیت مدنی» ،فصلنامه حقوق ،دوره ،41
شماره  ،1390 ،1صص 60 .و .71
2. Rubin, Paul, op. cit., p. 226.

 .2-1-2مصادیق عینی
 .1-2-1-2حوادث ناشی از تولید

امروزه دراغلب کشورها سازمان هایی وجود دارندکه در خصـوص ایمنـی ،کیفیـت،
طراحی و عملکرد کاالها استانداردگذاری میکنند .در اروپا اسـتاندارد بـودن کـاالهـا ،بـا
عبارت مخفف  CEنشـان داده مـیشـود .محصـوالتی کـه واجـد دریافـت عالمـت CE
می شوند باید از نظر سالمت و امنیت و مضر نبودن برای جسـم انسـان و طبیعـت مـورد
بررسی قرار گیرند و اگر واجد این شرایط باشند قادر به دریافت این نشان خواهنـد بـود.
در مــورد طیــف وســیعی از کــاالهــا ،تولیدکننــدگان ملــزم مــیشــوند کــه ازطریــق
برچسب گذاری ،به مصرف کنندگان اطالعـات الزم را بدهنـد .در مـورد کـاالهـایی مثـل
1. Ogus, Anthony, op.cit., 377.
2. Shavell, Steven, Economic Analysis of Accident Law, op.cit, pp. 277, 289.
3. Shavell, Steven, “Liability for Harm versus Regulation of Safety, op.cit, p. 377.
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در مقررات گذاری طیف وسیعی از شیوه ها وجود دارد و از همان مراحل اولیه انجام
یک فعالیت خطرآفرین ،امکان مداخله وجود دارد و میتوان به فعالیت وصـف غیرقـانونی
منتسب ساخت .مثالً ممنوع کردن فعالیت هایی که بیش از حد مجـاز محـیط زیسـت را
آلوده می کننـد یـا ممنـوع کـردن تولیـد کـاال هـایی کـه خطـرات قابـل تـوجهی بـرای
مصرف کنندگان ایجاد می نمایند .شکل دیگر مقررات الزام به اخـذ مجـوز و تأییـد قبلـی
است .مثالً قبل از پرداختن به پارهای از فعالیتها و یا تولید و عرضـه برخـی از کـاالهـا،
باید از سازمانهای صالحیتدار مجوز اخذ شـود 1.طبـق مـاده  7قـانون مـواد خـوردنی،
آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی مصوب  ،1346تأسیس هرگونه کارخانه یـا کارگـاه تهیـه
مواد خوردنی و آشـامیدنی و آرایشـی و بهداشـتی ،منـوط بـه تحصـیل پروانـه از وزارت
بهداری و در مورد کارخانهها ،پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است .گاهی برای اینکه
به افراد اجازه پرداختن به یک فعالیت خاص داده شود باید اسـتانداردهـای مشخصـی را
رعایت کنند .به عنوان مثال فروشندگان مواد غذایی کنسرو شده باید محصوالت خـود را
بر اساس روشهای مشخص ،تهیه و پلمپ نمایند .یا صاحبان فروشگاهها و دیگـر امـاکن
عمومی ،باید راههای خروج اضطراری به هنگام وقـوع آتـشسـوزی را مشـخص نماینـد.
مقررات گذاری گاهی مستلزم وجود یک سری تمهیدات ایمنـی مثـل کشـتی نجـات یـا
کپسول آتش خاموش کن است که در اینجـا نیـازی بـه نظـارت دائمـی نیسـت و گـاهی
مستلزم انجام نظارت های دائمی است مثل کنترل سرعت رانندگی در بزرگراهها 2.گـاهی
فعالیت های خطرناک ،به صورت اتفاقی بازبینی و یا کاال ها و خدمات به صورت تصـادفی
3
آزمایش میشوند.
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سیگار و مکمل های غذایی که به دلیل وجود البیهای قدرتمند امکان ممنوعیـت وجـود
ندارد ،درج هشدارهـای گسـترده و محـدودیت در فـروش الـزام مـی گـردد .در مـاده 5
دستورالعمل اروپایی راجـع بـه ایمنـی کـاالهـا ،تولیدکننـدگان ملـزم شـدهانـد کـه بـه
مصرف کنندگان اطالعات راجع به خطرات ذاتی کاال ،در یک دوره استفاده معمول و قابل
پیشبینی را بدهند 1.در آمریکا کمیسیون راجع به ایمنی کاال های مصـرفی ،از دو شـیوه
برای بهبود ایمنی کاالها اسـتفاده نمـوده اسـت :ممنـوع کـردن و جمـعآوری کـاالهـای
خطرناک و وضع استاندارد .به عنوان مثال این کمیسیون در واکنش به سرب یافتشـده
در برخی از اسباببازیها ،قانونی وضع نمود که به طورگستردهای اختیارات این سـازمان
را افزایش و حتی منجر به تعطیلی برخی ازصنایع تولید اسباببازی گردید 2.یکـی دیگـر
از مقررات کمیسیون راجع به ایمنی کاال های مصرفی ،الزام تولیدکنندگان دارو به تمهید
درپوش ایمنی برای قوطی های قرص آسپرین ،بـرای جلـوگیری از مسـمومیت کودکـان
خردسال بود .همچنین استانداردهایی مربوط به ایمنی اتومبیل تعیین شـدهانـد کـه بـه
میزان قابل تـوجهی مـرگ و میـر ناشـی از تصـادفات را کـاهش داده اسـت .در آمریکـا
محصوالت دارویی بایستی آزمایشهای سخت و الزامات درجشده که توسط سازمان غـذا
و دارو 3مورد نظارت قرار می گیرد را پشت سر بگذرانند .نقضهای قابل توجه مربـوط بـه
4
مقررات راجع به دارو ،مشمول جریمه و زندان میشوند.
نظارت بر اسـتاندارد کـاال (بـه اسـتثنای دارو) در ایـران بـر عهـده سـازمان ملـی
استاندارد است .سازمان می تواند عالوه بر اعالم جـرم و درخواسـت تعقیـب متخلفـان از
مراجع قضایی ،فرآورده های خارج از استاندارد و فاقد عالمـت اسـتاندارد را جمـعآوری و
توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآوردهها ،ابزار ،ماشـینآالت
و وسایل تولید مربوطه را موقتاً الک و مهر نماید (تبصره ماده  9قانون اصـالح قـوانین و
مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) .عالوه بر سـازمان ملـی اسـتاندارد،
سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی نیز در ایران متولی نظارت بـر سـالمت و ایمنـی
مواد غذایی و دارویی میباشند.
1. Boom, Willem, “on the Intersection Between Tort Law and Regulatory Law-A
Comparative Analysis”, In Tort and Regulatory Law, by: Willem H., Van BoomMeinhard, Lukas and Christa Kissling, Springer Wien New York, 2007, p. 423.
2. Rubin, Paul, op.cit. p. 223.
3. Food and Drug Administration
4. Polinsky, Mitchell; and Steven Shavell, “The Uneasy Case about Product
Liability”, Harvard John M. Olin Discussion Paper, No. 647, 2009, p. 15,
Available at:
http://ssrn.com/abstract=1349971.

 .2-2-1-2خطرات زیست محیطی

 .3-2-1-2حوادث رانندگی

با توجه به اینکه در حوادث رانندگی سه عامل خودرو ،خطای انسـانی و نامناسـب
بودن جاده نقش دارد ،مقررات ایمنی و نظارتی با هدف تأثیرگذاری بـر ایـن سـه عامـل
وضع گردیدهاند .از زمانی که سازمان ملی ایمنـی رفـت وآمـد در بزرگـراههـا در آمریکـا
تاسیس شد ،این سازمان استانداردهای بیشماری با هـدف ایمـن ترکـردن اتوموبیـلهـا
منتشر نموده است .از آن زمان نرخ حوادث و تلفـات ،بـه ازای هرمایـل راننـدگی تـا 70
درصدکاهش یافته است .وادارکردن تولیدکننـدگان خـودرو بـه رعایـت اسـتانداردهـای
بینالمللی ایمنی خودرو و جلوگیری از رفتوآمد خوردوهایی که حداقلهای ایمنـی را از
دست دادهاند ،تأ ثیر قابل توجهی در پیشگیری از حوادث داشـته اسـت .در ایـران قـانون
1. Command and Control Regulation
2. Faure, Michael, “Economic Analysis of Tort and Regulatory law”, In: Tort and
Regulatory Law, by: Willem H., Van Boom-Meinhard, Lukas and Christa
Kissling, Springer Wien New York, 2007, p. 407.
 .3فریادی ،مسعود« ،کاستی های نظام حقوقی ایران در حفاظت از هوا» ،فصلنامه اطالعرسـانی ،شـماره  15و ،16
 ،1387صص 83 .و .84
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در حوزه محیط زیست وضع مقررات ایمنی و نظارتی با هدف پیشگیری از تخریب
و آلودگی محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی صورت گرفته است .در این راستا
مقررات متنوعی وضع گردیده که از آن میان میتوان به پروانهها و مجوزهایی اشاره
نمود که در آن سطح مجاز انتشار مواد سمی و آلودهکننده مشخص میشود و کیفیت و
کمیت انتشار مواد سمی ،با شرایط مقرر در این مجوزها سنجیده میشود؛ یا به موجب
مقررات دستوری و نظارتی ،1انجامدهندگان فعالیت ملزم به استفاده از تکنولوژیهای
کاهش مواد آالینده میشوند 2.در ایران قوانین متعددی در زمینه حفاظت از محیط
زیست وضع شده اند .قانون شکار و صید مصوب  ،46قانون حفاظت و بهسازی محیط
زیست مصوب  53و اصالحی  ،71قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
مصوب  54و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  74از این جملهاند .این قوانین
متضمن مقررات ایمنی و نظارتی در راستای پیشگیری از آسیبهای زیست محیطی
میباشند .مثالً به موجب ماده  5قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  ،89وسایل
نقلیه موتوری باید دارای گواهینامه مخصوصی مبنی بر رعایت حد مجاز خروجی
آلودهکنندههای هوا باشد .ماده  15این قانون به منظور کنترل خروجی کارخانجات و
نیروگاهها ،سازمان محیط زیست را مکلف به نظارت بر رعایت حد مجاز انتشار آالیندهها
3
نموده است.
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ارتقای کیفی تولید خـودرو و سـایر تولیـدات صـنعتی داخلـی مصـوب  ،89/2/26وزارت
صنایع و معادن را مکلف نموده است که استانداردهای ایمنـی را بـه خوردوسـازان ابـالغ
نماید و از تولید یا ورود خوردو ها و قطعات غیراستاندارد جلوگیری نماید .اجباری نمودن
استفاده از کمربند ایمنی ،الزام معاینه فنی خودرو ،ایجاد محـدودیت سـنی و سـرعت در
رانندگی و ممنوعیت رانندگی افراد مست از جمله مقررات ایمنـی اسـت کـه بـه منظـور
تأثیرگذاری بر عامل انسانی وضع گردیده است.
 .4-2-1-2حوادث ناشی از کار

ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات ایمنی در پیشگیری از فعالیتهای خطرآفرین

در قوانین کار نظام های حقوقی مختلف ،کارفرمایـان مکلـف بـه حفـظ سـالمت و
ایمنی کارگران شدهاند 1و جهت پیشگیری از ایـن حـوادث ،بـه وضـع مقـررات ایمنـی و
نظارتی اهتمام نموده اند .این مقررات ناظر به اصالح و تغییر ابزار و تجهیـزات خطرنـاک،
جایگزینی مواد خطرناک و سمی با مواد کمخطر ،حفاظ گذاری ماشینآالت و تجهیـزات،
استفاده از لوازم حفاظت فردی ،نصب عالئم خطر ،تمهیـدات ایمنـی بـرای پیشـگیری از
آتشسوزی و برقزدگی ،تأمین روشـنایی و تهویـه محـیط کـار و بازرسـیهـای دورهای
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محیط کار جهت شناسایی خطرات و عوامل ایجادکننده آنها میباشند.
در ایران ،قانون کار مصوب  ،1369حفاظـت فنـی و بهداشـت (مـواد  85تـا  )96و
بازرسی کار (مواد  96تا  107قانون کار) از طریق تشکیل شورای عالی حفاظـت فنـی را
مورد توجه قرار داده و این شورا ،آییننامههای مختلفی را در زمینههای فرعی مربوط بـه
حفاظت فنی و بهداشت محیط کار به تصویب رسانده است.
بررسی ها حاکی از آن است که در حوادث ناشی از کار ،مقررات ایمنی در مـواردی
که نظارت بر اجرای مقررات صورت گرفته ،استانداردهای ایمنی مربوط به عوامـل خطـر
2
بوده و ضمانت اجراهای مناسب برقرارشده در بهبود ایمنی مؤثر بوده است.

 .2-2نارسایی مقررات ایمنی در پیشگیری و تأمین ایمنی
وجود مقررات ایمنی و نظارتی سبب شده تا نقش مسئولیت مدنی در بازدارنـدگی
زائد به نظر برسد .برخی بر این باورند که اگر مقررات ایمنی نتواند به پیشگیری از خطـر
بیانجامد ،چندان نمی توان به کارکرد پیشگیرانه مسئولیت مدنی نیز امیـدوار بـود .بـرای
 .1خدابخشی ،عبداهلل« ،پیشگیری از حوادث ناشی از کار» ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره  ،68زمستان ،1388
صص 98 .و .99
2. Lanoie, Paul, “Government Intervention in Occupational Safety: Lessons from the
American and Canadian Experience”, Canadian Public Policy, Vol. 18, No. 1,
1992, p. 68.

مثال در صورتی که احتمال جریمه سنگین جزایی و ابطال گواهینامـه راننـدگی نتوانـد
مانع سرعت غیرمجاز شود ،ترس از مسئولیت مدنی نیز تأثیری بر تغییر رفتـار راننـدگان
نخواهد داشت؛ یا مسـئولیت مـدنی چگونـه مـیتوانـد فراتـر از فشـارهـایی کـه توسـط
سازمان های نظارت بر ایمنی هوایی و اتحادیه های ناوبری هوایی اعمال میشـود ،ایمنـی
خطوط هوایی را گسترش دهد 1.اما بررسی ها نشان می دهد که در مـوارد قابـل تـوجهی
مقررات ایمنی در نیل به غایت کنترل و پیشگیری ناکام بوده است .به عنوان مثال نتـایج
یک بررسی آماری در ایالت کبک کانادا نشان میدهد که تأثیر مقررات ایمنی و نظـارتی
بر حوادث ناشی از کار بسیار اندک بوده و حتی گاهی این الزامات ،هیچگونه کاهشـی در
حوادث ناشی از کار در پی نداشته است 2.این ناکـامی بـه عوامـل متعـددی نسـبت داده
شده که در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 .1-2-2نارسایی اطالعاتی

گاهی اشخاص خصوصی اطالعات بهتـری در خصـوص هزینـههـا و منـافع برخـی
فعالیتها دارن .،چرا که این افراد هستند که فعالیت را انجام میدهند و از آن نفع میبرند.
در نتیجه آنها در بهترین موقعیت برای ارزیابی مزایای فعالیت ،مخاطرات آن و هزینههای
کاهش این مخاطرات هستند ،در حالی که به دست آوردن همین اطالعـات بـرای مقـام
مقررات گذار مستلزم مشاهده و نظارت مداوم بر رفتار طرفین است که همواره امکانپذیر
نیست 4.البته باید توجه داشت اینکه چه کسی (مقرراتگذار یا طرفین) اطالعات بهتری در
5
خصوص خطر دارد ،بستگی کامل به نوع فعالیت موضوع کنترل دارد.
1. Sugaman, Stephan, op.cit, p. 564.
2. Lanoie, Paul, op.cit, p. 644.
3. Shavell, Steven, “Liability for Harm versus Regulation of Safety”, op.cit., p. 359.
4. Ibid, p. 360.
5. Faure, Michael; and Roger Vanden Bergh, op.cit, p. 107.
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در فرضی که اشخاص خصوصی اطالعات کاملی در خصوص خطردارند و اطالعـات
مقام وضع کننده مقررات ناکافی است ،اعمال نظام مسئولیت مدنی بهتـر اسـت وکنتـرل
فعالیت از طریق مقررات گذاری ایمنی ،احتمال اشتباه را باال میبـرد .در واقـع بـه دلیـل
ناکافی بودن اطالعات ،مقررات گذار ممکن است احتمال آسـیب را بـیش از حـد بـرآورد
کند ،یا منافع فعالیت و هزینههای کاهش خطر را ،کمتر از میزان واقعـی ارزیـابی نمایـد
که در این صورت ،استاندارد ایمنی وضعشده بسیار سختگیرانه خواهـد بـود .در مقابـل
اگر مقام وضع کننده مقـررات احتمـال خطـر را کمتـر از حـد بـرآورد نمایـد ،اسـتاندارد
3
وضعشده سست و ناکارآمد خواهد بود.

47

 .2-2-2هزینههای اداری باال

هم مقررات گذاری ایمنی و هم نظام مسئولیت هزینه دارد .در نظام مسئولیت ایـن
هزینه ها شامل هزینههای خصوصی (از قبیل زمان و هزینههای اقامه دعوا) و هزینههـای
عمومی( از قبیل حقوق قضات ،هزینه تأمین محل دادگاه و دستمزد هیأت منصفه) است
و هزینه مقررات گذاری ایمنی در حقیقت شامل هزینههای برقراری استاندارد و الـزام بـه
رعایت آنها است .شاول بر این باور است که از حیث هزینه های اداری ،نظام مسئولیت بر
مقررات گذاری ایمنی ترجیح دارد .در نظام مسئولیت ،بخش اعظم هزینههـا فقـط وقتـی
حادثه اتفاق میافتد وجود دارد .ولی در مقررات گذاری ایمنـی ،هزینـه همیشـه هسـت؛
صرف نظر از اینکه حادثـه اتفـاق مـیافتـد یـا نـه .بـا توجـه بـه هزینـههـای چشـمگیر
مقرراتگذاری ،وضع مقررات در مورد تمام مخاطرات امکانپذیر نیست.

ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات ایمنی در پیشگیری از فعالیتهای خطرآفرین

 .3-2-2به روز نبودن استانداردهای ایمنی
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یکی از ایراد های وارد بر مقررات گذاری این است کـه اسـتانداردهـای تعیـینشـده
ممکن است منطبق بـا آخـرین یافتـههـای علمـی نباشـند ،زیـرا بـه دلیـل مشـکالت و
پیچیدگی های وضع مقررات ،پاسخگویی و انطباق سریع با آخرین یافتـههـا در خصـوص
یک موقعیت خطرناک امکانپذیر نیست .بنابراین اگرچه سازمانهای مقرراتگذار مزیـت
نسبی در داشتن اطالعات دارند که آنها را ابزار بهتری برای کنترل مخاطرات مـیسـازد،
اما در عین حال مقررات گذاری ابزاری است که قادر نیست بـه صـورت پویـا ،خـود را بـا
تحوالتی که در واقعیت رخ میدهد ،انطباق دهد .امروزه تکنولوژی بـه سـرعت در حـال
نمو است و با توسعه تکنولوژی ،مخاطرات جدید هم پدید مـیآینـد .امـا وضـع مقـررات
جدید برای آنها ،مدت زمانی به طول میانجامد .بنابراین می توان گفت مـا بـه نـوعی بـا
فقدان کنترل بر مخاطرات جدید مواجه هستیم .در مقابل قواعد مسـئولیت بـه گونـهای
هستند که با موقعیتهای جدید قابل انطباق هستند ،زیـرا بـرای برخـورد بـا مخـاطرات
خاصی طراحی نشدهاند .بلکه برای برخورد با طیف وسیعی از مخاطراتی که ضـرورتاً هـم
قابل پیشبینی نیستند ،طراحی شدهاند .ایراد وارد بر مقررات گذاری ،در خصوص فقـدان
کنترل بر مخاطرات جدید را میتوان با قائل شدن نقـش مکمـل بـرای نظـام مسـئولیت
مدنی ،کاهش داد.
 .4-2-2اعمال منافع خصوصی در مقررات گذاری

تصور بر این است که مقـررات دولتـی همیشـه در راسـتای منـافع عمـومی وضـع
میشوند ،اما واقعیت همواره این گونه نیست .در بسـیاری از مـوارد ،گـروههـای ذینفـع
صنعتی که وضع مقررات ایمنی مثالً در زمینه محیط زیست را اجتنابناپذیر مـیبیننـد،

ضمن همکاری در وضع مقررات سعی میکنند که محتـوا و مفـاد آنهـا را بـه نفـع خـود
تغییر دهند .مثالً برای وضع استانداردهای آسانگیرانه که منـافع آنهـا را افـزایش دهـد،
تالش میکنند .صاحبنظران نظریه انتخاب عمومی 1بر این باورنـد کـه در غالـب مـوارد
استانداردها منطبق با منافع عمومی نیست و استانداردهای منـدرج در پروانـههـا ممکـن
است به نحو ناکارآمدی آسان گیرانه باشند 2.به عنوان مثـال در زمینـه صـنعت سـیگار و
تنباکو با این که شرکت های تولیدکننده همواره موضوع مقرراتگـذاریهـای گسـترده و
مالیات بودهاند ،اما این مقـررات بـه گونـهای نبـوده کـه تغییـر جـدی در عملکـرد ایـن
تولیــدکننــدگان ایجــاد نمایــد .در واقــع اعمــال فشــار و تبــانی ایــن تولیدکننــدگان بــا
سازمان های مقررات گذار سبب شده که مقررات وضعشده آسان گیرانه باشد یا مالیات در
3
سطح بهینه تعیین نشود.
 .5-2-2ضعف در اجرا

 .1بر اساس نظریه انتخاب عمومی ،انتخابها و تصمیمگیریها در بخش عمومی ،اغلب بر اساس منافع خصوصی
اشخاص شکل میگیرد و کمتر جنب ه منفعت و مصلحت عمومی دارند .در واقع کارگزاران بخـش عمومی بیشتر
در پی منافع خویش هستند تا در پی منافع شهروندان و رفتار آنها کم و بیش شبیه بازگانان است (الوانی،
سیدمهدی« ،نظریه انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری» ،مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول،
شماره  23و  ،1387 ،24صص 5 .و )6
2. Faure, Michael, op.cit, p. 415.
3. Hylton, Keith, “ When Should Prefer Tort Law to Environmental Regulation?”,
Boston University, School of Law, Working Paper, No. 01-11, 2001, p. 8, Available
at: http://papers.ssrn.com/abstract=285264.
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تأ ثیرگذاری مقررات ایمنی منوط به اجرا و اعمال مقررات اسـت کـه ممکـن اسـت
ضعیف باشد .اشخاصی که در سازمانهای مقرراتگذار مسئول نظارت بر اجرای مقـررات
هستند ،همانند زیاندیدگان انگیزه کافی برای اجرای مقررات ندارند ،زیرا اجرای مقررات
برای آنها نفع مالی ندارد .بنابراین در اغلب مواقع ممکن است اجرای مقـررات بـا اشـکال
مواجه گردد .به عبارت دیگر وضع مقررات یک مسـأله اسـت و اجـرای آن یـک موضـوع
دیگر .این مفهوم را می توان با یک مثال ساده توضیح داد .دارنده یک کارخانه را در نظـر
بگیرید که طبق استاندارد های وضع شده در مقررات ،اجازه انتشار مـواد آلـوده کننـده را
بیش از یک مقدار مشخص ندارد .صاحب کارخانه می داند که هیچ بازرسـی بـر رفتـار او
نظارت نخواهد کرد .در نتیجه اگر او هیچگونه محدودیت اخالقی قوی هم نداشـته باشـد
از مقررات تبعیت نخواهد کرد.
از سوی دیگر چون آنها نفع مستقیم در اجرای مقررات ندارند ،نسبت به اخذ رشوه
از اشخاص ثالث یا اشخاصی که قرار است بر رفتار آنهـا نظـارت شـود ،آسـیبپذیرترنـد.
برای حل این مشکل اقتصاددانان پیشنهاد میدهند که به مأموران اجرای مقررات اجـازه
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داده شود که جـریمه مالی تخلـف از مقـررات را مستقـیماً از متخلفان دریافـت نماینـد.
در این صورت مأموران اجرای مقررات ،تنها زمانی رشوه خواهند گرفت کـه مبلـه رشـوه
پیشنهادی بیشتر از جریمه مالی تعیینشده باشد و پرداخت چنین مبلغـی ،قطعـاً بـرای
1
انجامدهندگان فعالیت ،بهینه نخواهد بود.
 .6-2-2بیتوجهی به شرایط و اوضاع و احوال

اشکال مقررات گذاری این است که یک استاندارد واحد را نسـبت بـه انـواع حادثـه
اعمال می کند .در واقع در مقررات گذاری ،استانداردهـای تعیـینشـده شـرایط و اوضـاع
احوالی را که حادثه در آن اتفاق میافتد ،نادیده مـیگیرنـد .مـثالً اسـتاندارد مربـوط بـه
سرعت مجاز در رانندگی ،شرایط ترافیک ،وضعیت جوی ،زمـان وقـوع حادثـه ،وضـعیت
اضطراری و مهارت فرد در رانندگی را نادیده میگیرد .بنابراین احتیاط فردی نمـیشـود،
2
در حالی که در نظام مسئولیت امکان فردی نمودن احتیاط وجود دارد.

ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات ایمنی در پیشگیری از فعالیتهای خطرآفرین

 .7-2-2کاهش رفتارهای احتیاطی
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گفته میشود که مقرراتگذاری ایمنی بر رفتارهای احتیاطی افراد تأثیر میگـذارد.
مثالً اگر افراد تأ ثیر مقررات ایمنی بر بهبود ایمنـی کـاال را بـیش از حـد ارزیـابی کننـد،
ممکن است احساس امنیت کاذب کنند و این امر منجر به کاهش احتیاط و مراقبت آنها
شود .مثالً وقتی اتوموبیل دارای کمربند ایمنی یا کیسه هوا باشد ،رانندگان ممکن اسـت
احتیاط کمتری کنند و سریعتر رانندگی نمایند .یا مثالً شواهد مربوط به کاهش احتیاط
در نتیجه مقررات ایمنی مربوط به قرار دادن درپوش بـرای داروهـا نشـان مـیدهـد کـه
والدین ،در نگـاهداری داروهـا احتیـاط نمـیکننـد و آنهـا را در دسـترس کودکـان نگـاه
میدارند .به عالوه مقررات ایمنی در خصوص یک کاال ،ممکن است بر نحـوه رفتـار افـراد
نسبت به دیگر کاال ها نیز اثر بگذارد .مثالً فرض کنید که یک خانواده تمـام داروهـا را در
یک مکان مشترک نگاه می دارند .در این صورت تمهید درپـوش ایمنـی بـرای پـارهای از
دارو ها سبب میشود که تمام دارو ها حتی آنهایی که فاقـد درپـوش ایمنـی هسـتند ،در
مکانی که فاقد ایمنی الزم است ،نگاهداری شوند .مثال دیگـر در ایـن زمینـه اسـتاندارد
ایمنی برای تمهید ویژگی مقاوم بودن فندک سیگار ،در مقابل استفاده کودکان است که
توسط کمیسیون راجع به ایمنی کاالها ،در اوایل دهه  1990در آمریکا وضع گردیـد .بـه
موجب این استاندارد ،در فندک ها باید ضامنی طراحی میشـد بـه گونـهای کـه قبـل از
چرخاندن غلطک و فشار دادن دادن دکمـه ،اسـتفادهکننـده مـیبایسـت ضـامن ایمنـی
1. Ibid, p. 5.
2. Posner, Richard, “Regulation (Agencies) versus Litigation (court), An Analytical
Framework”, 2010, p. 18, Available at: http://www.nber.org/chapters/c11956.pdf.

طراحیشده را باز می نمود .بدون باز نمودن ضامن ،فندک حتی با فشار خیلی زیـاد هـم
باز نمی شد .این ضامن پس از هر بار استفاده به حالت اول خود برمیگشـت .بـه منظـور
بررسی تأثیر این فندکها بر رفتارهای احتیاطی افراد ،مطالعـهای بـر روی  200خـانواده
که از این فندکها استفاده میکردند و دارای کودکان خردسـال بودنـد ،انجـام شـد .بـه
منظور بررسی تصور افراد در مورد میزان خطر فندکهای جدید ،از افراد نمونـه خواسـته
شد که نظر خود را ،با انتخاب شمارهای از یک تا ده بیان کنند (عدد یـک نشـاندهنـده
صفر بودن خطر و عدد ده نمایانگر بیشتـرین میـزان خطـر) .همـین بررسـی در مـورد
فندک های معمولی نیز انجام شد .نتیجه بررسی نشان داد که ویژگـی مقـاوم بـودن ایـن
فندکها در مقابل استفاده کودکان ،احساس خطر استفادهکننـدگان را بـه نحـو مـؤثری
کاهش داده است .والدین به طور کلی در مورد این فندک ها کمتر مراقبت مـیکردنـد و
آنها را به راحتی در دسترس کودکان قرار میدادند 1.رفتار افراد یک عامل بسیار مهـم در
ایجاد حوادث زیانبار است .بی توجهی به این عامل سبب مـیشـود کـه مقـررات ایمنـی
تأثیر مورد نظر را نداشته باشد .بخش وسیعی از خطرات بـدون تغییـر اساسـی در شـیوه
زندگی از میان نخواهد رفت.

در این قسمت برآنیم که نحوه تعامل و ارتباط مسئولیت مدنی و مقررات ایمنـی را
در حوزه هایی کـه موضـوع مقـرراتگـذاری ایمنـی بـودهانـد ،بررسـی نمـاییم .در واقـع
میخواهیم بدانیم در مواردی که با وجود رعایت مقـررات ایمنـی ،خسـارتی وارد شـده و
شرایط طرح دعوای مسئولیت مـدنی وجـود دارد ،آیـا صـرف رعایـت مقـررات ایمنـی را
می توان موجب معافیت از مسئولیت مدنی دانست یا خیـر .یـا در مـواردی کـه مقـررات
ایمنی نقض و خسارتی رخ داده ،آیا نقض مقررات ایمنی را می تـوان بـه معنـای تقصـیر
دانست و زیان دیده را در مواردی که مسئولیت مبتنی بر تقصـیر اسـت از اثبـات تقصـیر
معاف دانست؟

 .1-3نقض مقررات ایمنی
در حقوق برخی از کشورها نقض استانداردهای ایمنی ،نقض قاعده کلی احتیاط در
مسئولیت مدنی است .در مقابل صرف رعایت استاندارد بـه معنـای رعایـت قاعـده کلـی
احتیاط نیست .مثالً در بلژیک هرگونه تخلف از مقررات ایمنی ،بـه خـودی خـود تقصـیر
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1. Viscusi, W. Kip; and Gerald Cavallo, “The Effect of Product Safety Regulation
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انگاشته میشود .از سوی دیگـر وارد کننـده زیـان بـه صـرف رعایـت مقـررات ایمنـی از
مسئولیت معاف نمی شود .در مقررات ایمنی احتیاط و مراقبت به میزان حـداقل در نظـر
گرفته میشود و لزوماً منطبق با تکلیف عام مراقبت نیست 1.در فرانسـه بـا اثبـات نقـض
مقررات ایمنی و نظارتی ،شرط تقصیر در مسئولیت مبتنی بر تقصیر احراز مـیشـود .در
آلمان به صرف نقض مقررات ایمنی ،دعوای مسئولیت مدنی قابل طرح است .در آمریکـا،
نقض مقررات نظارتی به معنای نقض قاعده عام تقصیر در نظر گرفته میشود 2.در برخی
دیگر از نظامهای حقوقی ،نقض استاندارد ایمنی به خودی خود تقصـیر نیسـت ولـی بـار
اثبات را از زیاندیده به واردکننده زیان منتقل میکند ،یعنی واردکننده زیان بایـد عـدم
وجود تقصیر و رابطه سببیت را اثبـات نمایـد .بنـابراین اگـر خسـارتی کـه بـه خواهـان
واردشده غیر از آن خسارتی باشد که برای پیشگیری از آن مقـررات ایمنـی وضـع شـده
است ،ناقض مقررات مسئول نخواهد بود 3.مثال سنتی در این زمینه دعوای گریس علیـه
اسکات 4در انگلیس است .در این دعوا خواهان حیوانات زنده خود را جهت حمل به یـک
کشتی سپرد .کشتی فاقد کانتینر های مخصوص حمل حیوانات بود .در مسـیر حمـل بـه
دلیل شرایط نامناسب جوی و طوفان ،حیوانات به داخل دریا افتادند .با وجـود اینکـه در
صورت نگاهداری حیوانات در کانتینرهای مخصوص ،احتماالً این حادثه رخ نمـیداد ،امـا
دادگاه با ایـن اسـتدالل کـه مقـررات مربـوط بـه نگاهـداری حیوانـات در کـانتینرهـای
مخصوص ،برای جلوگیری از شیوع بیماری بـین حیوانـات اسـت ،دعـوای خواهـان را رد
نمود 5.در بیشتر نظامهای حقـوقی واردکننـده زیـان مـیتوانـد بـا اثبـات قـوه قـاهره از
مسئولیت معاف شود .یعنی ثابت کند حتی در صورت رعایـت مقـررات ایمنـی ،بـاز هـم
خسارت ایجاد میشد .در حقوق ایران نیز طبق تبصره ماده  145قانون مجازات اسـالمی
مصوب  ،1392عدم رعایت نظامات دولتی یکی از مصادیق تقصـیر اسـت ،لـذا مـیتـوان
نقض مقررات ایمنی را تقصیر انجام دهنده فعالیت تلقی و در صورت احراز دیگر شـرایط،
قائل به مسئولیت او شد .به عنوان مثال طبق ماده  95قـانون کـار هرگـاه بـر اثـر عـدم
رعایت ضوابط فنی و بهداشتی از سوی کارفرما یا مسئوالن واحد هـای کـاری ،حادثـهای
رخ دهد ،شخص کارفرما یا مسئول مذکور عالوه بر مجازاتهای مندرج در قانون کـار ،از
نظر حقوقی هم مسئول است.
1. Faure, Michael; and Roger Vanden Bergh, op.cit, p. 109.
2. Ogus, Anthony, op.cit, p. 388.
3. Boom, Willem, op.cit, pp. 430, 432, 435.
4. Gorris V. Scott
5. Shapo, Marshall, “Tort Law and Regulatory Law in the United States of
America”, In: Tort and Regulatory Law, by: Willem H., Van Boom-Meinhard,
Lukas and Christa Kissling, Springer Wien New York, 2007, p. 335.
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سئوال دومی که مطرح می شود این است که آیا رعایت شرایط مقررات کـه اغلـب
در مجوز ها قرار داده میشود ،موجب معافیت از مسئولیت است .پاسخ اغلـب نظـامهـای
حقوقی به این پرسش منفی است و توجیه اقتصادی آن را این گونه بیان مـیکننـد کـه
اگر رعایت استاندارد های نظارتی سبب معافیت از مسئولیت شود ،هـیچ انگیـزهای بـرای
احتیاطی بیشتر از آنچه در مقررات آمده است ،وجود نخواهد داشت .حتـی اگـر احتیـاط
اضافی بتواند به نحو کارآمدی هزینه های مورد انتظار را کاهش دهد .دلیل دوم این است
که قائل شدن به مسئولیت با وجود رعایت مقررات ،وسیله جبران برای مواردی است که
استاندارد های وضعشده به دلیل البی های صورتگرفته در زمان اعطای مجـوز یـا وضـع
استاندارد ،بسیار آسانگیرانه است .دلیل دیگر برای قائل شـدن بـه مسـئولیت علـیرغـم
رعایت استاندارد های نظارتی این است که این استاندارد ها اغلب در یـک سـطح حـداقل
تعیین میشوند و یا ممکن است منطبق با آخرین یافتههای علمی در آن زمینه نباشـند.
احتمال مواجه شدن با مسئولیت با وجود رعایت این استاندارد هـا ،بـه واردکننـده زیـان
بالقوه انگیزه میدهد ،تمام اقدامات احتیاطی را به کار گیرد ،اگرچه بیشـتر از آن چیـزی
باشد که در مجوز تعیین شده است 1.به عنوان مثال در سال  2005دادگاهی در ایتالیـا،
یک شرکت تولیدکننده سیگار را به علت عدم درج عالئم هشدار به مصـرف کننـده روی
بـسته های سیـگار مـسئول دانسـت ،اگر چه این شـرکت تمام مـقررات دولتـی حــاکم
بر صنعت سیگار را رعایت نموده بود 2.در نظام حقوقی ایران نیز رعایـت مقـررات ایمنـی
لزوماً به معنای عدم تقصیر نیست و با توجه به نوعی بودن معیار تقصیر ،اگر احراز شـود
که عالوه بر رعایت مقررات ایمنی ،اقدامات دیگری برای اجتناب از ورود زیان الزم بـوده
که هـر انسـان معقـول و متعـارفی در شـرایط حادثـه ایـن اقـدامات را انجـام مـیداده،
واردکننده زیان را می توان مسئول تلقی نمود .ضمن اینکه در تبصـره مـاده  145قـانون
مجازات اسالمی مصوب  ،1392عدم رعایت نظامات دولتی تنها یکی از مصـادیق تقصـیر
تلقی شده است.
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1. Faure, Michael, op.cit, p. 412.
2. Boom, Willem, op.cit, p. 438.
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اگرچه توجیهات محکمی برای مقررات گذاری در بسیاری از فعالیت های خطرنـاک
وجود دارد ،اما این به معنای بی نیازی از وجود نظام مسئولیت نیست .کارآمدی مقـررات
منوط به اجرای آنها است که ممکن است ضعیف باشد .به عالوه فشار گروههـای ذینفـع
بر سـازمان هـای مقـررات گـذار ،مـانع از وضـع مقـررات ایمنـی کارآمـد اسـت .رؤسـای
سازمان های مقرراتگذار ،خود منتخبان سیاسی هستند و همین امر آنها را هدف اعمـال
فشار از سوی گروههای ذینفع خاص میسازد .مقررات ایمنی ،مانند استانداردهـایی کـه
در مجوز ها تعیین میشود ،ممکن است به سرعت انطباق خود را با پیشرفتهـای علمـی
از دست بدهند و قادر به کنترل مخاطرات جدیـد نباشـند .در مقابـل ،قواعـد مسـئولیت
مدنی نسبت به قواعد حقوق نظارتی ،عـامتـر هسـتند .بنـابراین بـه نظـر مـیرسـد کـه
مسئولیت مدنی قابلیت انعطاف بیشتری دارد و آسانتر میتوانـد بـا تغییـرات فنـاوری و
اوضاع و احوال خاص هر پرونده تطبیق یابد .همچنین مسئولیت مدنی کمتر در معـرض
تبانی با صنایع خطرآفرین اسـت و از ایـن حیـث آسـیبپـذیری کمتـری دارد .بنـابراین
بهتــرین راهحــل بــرای کنتــرل اغلــب فعالیــتهــای خطرآفــرین ،اســتفاده مشــترک از
مقررات گذاری و نظام مسئولیت می باشد .به این معنا که عالوه بر الزام افـراد بـه رعایـت
استاندارد های ایمنی و نظارتی ،آنها با احتمال مواجه شدن با مسئولیت نیز روبرو باشـند.
به همین خاطر در بسیاری از نظام های حقوقی با وجود مقـرراتگـذاریهـای گسـترده،
دعاوی مسئولیت همچنان به نحو گستردهای مطرح و به عنوان یک ابزار حقـوقی ،نقـش
تکمیلی در کنترل حوادث دارند .مسئولیت مدنی با وجود نارساییهایش ،هنوز هم نقش
بسیار مهمی در کنار مقرراتگذاری بازی میکند و در بسیاری مواقع مـیتوانـد راهحلـی
برای کاهش نارسایی های مقررات گذاری باشد .در خصوص نقش رعایت مقررات یا تخلف
از آنها در دعاوی مسئولیت باید گفت که رعایت مقررات به عنوان دفـاع پذیرفتـه اسـت،
اما معافیت از مسئولیت را در دعوای مسئولیت تضـمین نمـیکنـد .در مقابـل ،تخلـف از
مقررات ،بیشتر در نشان دادن تقصیر انجامدهنده فعالیت نقش دارد.
تقویت فرآیند های بازرسی ،نظارت بر اجرای مقررات ایمنی و پـیشبینـی ضـمانت
اجراهای مؤ ثر ،نقش بسیار مهمی در بهبود کـارکرد پیشـگیرانه مقـرراتگـذاری خواهـد
داشت .پیشبینی مسئولیت برای ناظران اجرای مقررات و اعطاکنندگان مجوز ،آنهـا را وا
می دارد که هنگام نظارت و اعطای مجوز ،کارآمد عمـل نماینـد کـه ایـن خـود ،فرآینـد
پیشگیری از حوادث را تقویت خواهد نمود .الزام سازمانهای دولتی مسـئول بـه انطبـاق

بهموقع مقررات و استانداردها با یافتههای جدید علمی و وضع مقررات بـرای برخـورد بـا
مخاطرات جدید ،ضروری است.
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چکیده
هرزهنگاری به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانهای ،محتویاتی را در بـر مـیگیـرد کـه
عمدتاً به قصد تحریک و برانگیختگی جنسی تولید ،منتشر ،نگهـداری و معاملـه مـیشـود .بـا
پیدایش اینترنت ،ضمن خارج شدن هرزهنگاری از حالت سنتی که به صورت کتـاب ،مجلـه و
نقاشی جلوهگر میشود ،ابزار کارآمدی نیز بـرای سـوءاسـتفادهکننـدگان جنسـی پدیـد آمـد.
گسترش روزافزون هرزهنگاری در فضای سایبر به عنـوان یـک فضـای امـن بـرای مرتکبـان و
پیامدهای مخرب آن باعث تصویب اسنادی در سطح جهانی و منطقهای گردید .در اسناد مزبور،
با ارائه تعریفی از هرزهنگاری و مصادیق متعدد آن تالش شده که به منظور مبارزه مؤثر با ایـن
پدیده ،معیارهای جامع و یکنواختی به کشورهای جهـان معرفـی شـود .در مقالـه حاضـر بـه
شیوهای توصیفی ـ تحلیلی با در نظر گرفتن اسناد بینالمللی و با هدف مقایسـه آن بـا قـانون
مصوب مجلس ایران در زمینه جرایم رایانهای به این نتیجـه دسـت یافتـهایـم کـه هـر چنـد
قانونگذار ایران تالش نموده در جهت مقابله با هرزهنگاری گامهایی بردارد ،اما مبهم و جـامع
نبودن برخی عبارات ،مانند مستهجن و مبتذل ،وضع مجازاتهایی خفیف با توجه به خطـرات
ناشی از مصادیق متعدد هرزهنگاری ،برقراری مجازات یکسان برای مرتکبـان بـدون توجـه بـه
وضعیت سنی بزهدیده ،نادیده گرفته شدن نقش والدین و سرپرستان اطفال در ارتکاب جرم به
عنوان یک کیفیت مشدده و عدم پیشبینی شروع به جرم برای مصادیق مزبور ،باعث گردیـده
که قانون مزبور نتواند به نحو مؤثری از عهده مقابله با هرزهنگاری در فضای سایبر بر آید.
کلیدواژهها :هرزهنگاری ،اینترنت ،اسناد بینالمللی ،مجازات.
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مقدمه

60

هرزهنگاری از سالیان نخست زندگی انسان وجود داشته است و میتوان شواهدی
از آن را به عنوان مثال نقاشی بر روی دیوار یا کوزه سفالی در طول تاریخ یافت 1.سیر
تحول مجرمانه هرزهنگاری بیانگر تغییر الگوی آن از مجالت و نشریات خاص اینگونه
امور به فیلم و تصاویر متحرک در فضای مجازی است .ظهور اینترنت با تمام جنبههای
مثبت و منفی آن به نحو برجسته و غیرقابل برگشتی باعث تغییر روابط متقابل اعضای
جامعه شده است که یکی از جنبههای منفی دسترسی به اینترنت ،انتشار هرزهنگاری
است .قابلیت دسترسی آسان کاربران ،استطاعت در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن
مصرفکنندگان از مهمترین شاخصههایی است که باعث اشاعه هرزهنگاری و افزایش
انگیزه انتشار دهندگان آن در جهت کسب منافع مادی گردیده است.
هرزهنگاری به عنوان یکی از جرایم مرتبط با محتوا به معنای انتشار محتویات
جرایم یا فعالیتهای جنسی در فضای مجازی 2ریشه در واژه یونانی پورنوگرافوس داشته
و ترکیبی از  porneبه معنای فاحشگی و  grapheinبه معنای نوشتن و مجموعاً
فاحشهنگاری و توصیف روسپیها است 3.تعاریف متعددی از هرزهنگاری به عمل آمده
است .به عنوان مثال ،در معرض نمایش گذاشتن عم ل جنسی یا تصاویر تحریککننده
که هیچگونه ارزش ادبی یا هنری نداشته باشد 4.بدین ترتیب ،به نمایش گذاشتن زن
برهنه به عنوان مدل نقاشی در اینترنت با توجه به تعریف مزبور نمی تواند مشمول عنوان
هرزهنگاری قرار گیرد .در تعریف دیگری ،توصیف و نمایش آشکار اندام تناسلی و
فعالیتهای جنسی شامل آمیزش از طریق واژن ،مقعد و دهان و نیز آمیزش حیوان با
حیوان و حیوان با انسان به هدف ایجاد یا افزایش افکار و خیالپردازیهای جنسی 5و یا
برانگیختگی احساسات جنسی 6هرزهنگاری نامیده شده است .مجدداً طبق این تعریف
1. Gottfried, Ted, Censorship, Marshal Cavendish, 2006, p. 29.
2. Schwabach, Aaron, Internet and the Law: Technology, Society and Compromises,
Second Edition, ABC-Clio, 2014, p. 105.
3. Flowers, Barri, Sex Crimes: Perpetrators, Predators, Prostitutes and Victims,
Second Edition, Charles Thomas Publishers, 2006, p. 116.
4. Berger, Fred, "Pornography, Sex and Censorship", Social Theory and Practice,
vol. 4, 1977, p. 184.
5. Hald, Gert; and Neil Malamuth, "Self-Perceived Effects of Pornography
Consumption", Archives of Sexual Behavior, vol. 37, 2008, p. 616.
6. Short, Mary; et al, "A Review of Internet Pornography Use Research:
Methodology and Content from the Past 10 Years", Cyber psychology, Behavior
and Social Networking, vol. 15, 2012, p. 21.

نیز مدل نقاشی قرار گرفتن و یا حتی ایفای نقش به صورت برهنه در یک فیلم سینمایی
انتشاریافته در اینترنت نمیتواند هرزهنگاری تلقی شود.
در برخی از تعاریف ،دیدگاه مضیقی در نظر گرفته شده است .بدین گونه که وجود
آمیزش جنسی در تصاویر و فیلمها 1و وجود ویژگی تحقیر زن و بهره کشی جنسی از وی
در تعریف هرزهنگاری 2الزامآور شناخته شده است .در نتیجه ،نمایش اندام تناسلی بدون
وجود آمیزش جنسی ،آمیزش جنسی دو مرد با یکدیگر یا مرد با زن یا حیوان با حیوان
بدون اینکه مستلزم تحقیر و بهرهکشی جنسی از زن باشد ،مشمول عنوان هرزهنگاری
قرار نمیگیرد .اما به رغم تفاوت در تعاریف پیشگفته ،در همه آنها یک امر یعنی ایجاد
برانگیختگی جنسی در بیننده اشتراک نظر وجود دارد.
در مقاله حاضر که در دو گفتار تنظیم شده است ،به دنبال پاسخ به این سئوال
هستیم که اسناد بینالمللی در زمینه هرزهنگاری در فضای مجازی یعنی جامعترین آنها
که عبارتند از کنوانسیونهای مصوب شورای اروپا و کنوانسیون حقوق کودک چه
مقرراتی را در جهت مقابله با این پدیده در نظر گرفته (بند نخست) و قانون جرایم
رایانهای مصوب ( 1388بند دوم) تا چه حد موفق به در نظر گرفتن مقررات جامعی در
این زمینه شده است.

با عنایت به نقش عمده سیستمهای رایانهای در ابعاد مختلف زندگی بشر در سطح
جهان و گسترش روزافزون جرایم رایانهای در اغلب کشورها و توجه به ابعاد حقوقی این
نوع جرایم در سطح بینالمللی اغلب کشورها ناگزیر شدهاند برای پیشگیری از شیوع این
جرایم و کاهش اثرات نامطلوب آن به اتخاذ تدابیر ویژه و تصویب کنوانسیونهای
متعددی در این زمینه اقدام نمایند.

 .1-1کنوانسیونهای مصوب شورای اروپا
گسترش فناوریهای جدید که از یک سو ،بر حجم تولید و توزیع محصوالت
هرزهنگارانه افزوده و از سوی دیگر ،سرعت انتقال این محتویات را افزایش داده و سبب
1. Traeen, Bente; Nilsen, Toril Sorheim; and Hein Stigum, "Use of Pornography in
Traditional Media and on the Internet in Norway", Journal of Sex Research, vol.
43, 2006, p. 245.
2. Longino, Helen, "Pornography, Oppression and Freedom: A Closer Look", in: L.
Lederer (ed.), Take Back the Night: Women on Pornography, New York William
Morrow, 1980, p. 42.
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سهولت دسترسی به آن شده است ،لزوم تصویب یک سند بینالمللی که بتواند باعث
افزایش همکاری میان کشورها گردیده و پیشگیری و مقابله با هرزهنگاری را به نحو
مطلوبی فراهم نماید ،در میان کشورهای اروپایی آشکار ساخت .در سطح اروپا تاکنون دو
سند در زمینه مبارزه با هرزهنگاری به تصویب رسیده که نخستین آن کنوانسیون راجع
به جرایم سایبری است.
مراسم افتتاحیه جهت معرفی و امضای کنوانسیون مزبور در  23نوامبر 2001در
بوداپست مجارستان برگزار گردید .این کنوانسیون در واقع نقطه عطفی در مبارزه علیه
جرایم سایبری به شمار میرود که از اول جوالی  2004به مرحله اجرا گذاشته شد.
برای تصویب آن ،ابتدا کمیته اروپایی معضالت جرم در نوامبر  1996تصمیم به ایجاد
یک کمیته تخصصی گرفت .در  4فوریه  1997کمیته مزبور مبادرت به تأسیس کمیته
دیگری تحت عنوان متخصصین جرایم سایبری نمود که کار خود را در آوریل 1997
آغاز کرد .پیشنهاد این کمیته در  8نوامبر  2001توسط کمیته نمایندگان شورای اروپا
پذیرفته و در صدو نهمین جلسه آن به تصویب رسید .این کنوانسیون تاکنون توسط 42

62

کشور تصویب و کشورهایی نیز مانند یونان ،ترکیه و لهستان صرفاً مبادرت به امضای آن
کرده که تاکنون به تصویب مراجع قانونگذاری آنها نرسیده است .1همزمان با تصویب
کنوانسیون ،یک گزارش توجیهی نیز توسط شورای اروپا در همین زمینه ،تهیه و به
تصویب رسید .در مقدمه گزارش آمده است که مندرجات آن ،تفسیر آمرانه و الزامآوری
از کنوانسیون به شمار نمیرود؛ هر چند میتواند اجرای مقررات مندرج در آن را برای
اعضا تسهیل نماید .بندهای  91تا  106این گزارش به ماده  9کنوانسیون که در ادامه به
آن اشاره میشود ،اختصاص یافته است .در بندهای  91و  93اینگونه مقرر شده است
که هر چند اکثر دولتها ،اشکال سنتی هرزهنگاری کودکان را در قوانین ملی خود،
جرمانگاری کردهاند ،اما با توجه به روند رو به رشد استفاده از اینترنت به عنوان یک ابزار
اصلی برای تجارت هرزهنگاری ،ماده  9به این دلیل وضع شده است تا دولتهای عضو را
به تنظیم مقررات جدید در قوانین ملی و تقویت اقداماتی در راستای حمایت از کودکان
2
در برابر بهرهکشی جنسی تشویق نماید.
برخی معتقدند که کنوانسیون مزبور را میتوان اولین سند بینالمللی تلقی کرد که
معیارهای هماهنگ و یکنواختی برای جنبههای متعدد جرایم اینترنتی فراهم کرده
1. Schjolberg, Stein, The History of Cybercrime: 1976-2014, Books on Demand,
2014, p. 74-75.
2. Chandra, Ramesh, Information Technology in 21st Century, Kalpaz Publications,
2003, p. 172.

1. Oddis, Dina, "Combating Child Pornography on the Internet: the Council of
Europe's Convention on Cybercrime", Temple International and Comparative Law
Journal, vol. 16, 2002, p. 477.
2. Kalim, Alexander, "Addressing the Gap in International Instruments Governing
Internet Child Pornography", Commlaw Conspectus, vol. 21, 2013, p. 441.
3. Van Der Aa, Suzan, "International (Cyber) Stalking: Impediments to Investigation
and Prosecution", in: Rianne Letschert and Jan van Dijk (eds.), The New Faces of
Victimhood: Globalization, Transnational Crimes and Victim Rights, Springer,
2011, p. 210.
4. Boister, Neil, An Introduction to Transnational Criminal Law, Oxford University
Press, 2012, p. 116.
5. Keller, Perry, European and International Media Law: Liberal Democracy, Trade
and the New Media, Oxford University Press, 2011, p. 375.
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است 1،به گونهای که می تواند توسط کلیه کشورهای جهان در زمینههای متعدد به ویژه
هرزهنگاری کودکان مورد استفاده قرار گیرد 2.در همین راستا و به رغم اینکه کنوانسیون
در چارچوب شورای اروپا تنظیم شده ،کشورهای ژاپن ،کانادا و آفریقای جنوبی آن را
3
امضاء و ایاالت متحده آمریکا مورد تصویب قرار داده است.
ماده  9کنوانسیون که به هرزهنگاری کودکان اختصاص یافتـه مقـرر مـیدارد کـه
هریک از اعضاء باید قوانینی را در جهت جرمانگاری جرایمی کـه عامدانـه و بـدون حـق
ارتکاب می یابد پیشبینی نمایند .عبارت بدون حق به غیرقانونی معنا شده است 4.بـدین
ترتیب اگر خانوادهای طفـل خـود را در راسـتای جـرایم منـدرج در ایـن کنوانسـیون در
اختیار افرادی قرار دهد ،این امر ولو این که با رضـایت خـانواده بـوده ،غیرقـانونی تلقـی
میشود .هر چند قانون می تواند انجام برخی رفتارهـا را بنـابر مالحظـاتی ماننـد مقاصـد
علمی مجاز اعالم نماید.
مطابق جزء  1از بند  1ماده  ،9تهیه و تولید هرزهنگاری اطفال به قصد توزیع جرم
محسوب میشود .به همین دلیل ،اگر فردی صرفاً مبادرت به تهیه هرزهنگاری اطفال
نماید بدون آن که سوءنیت خاص توزیع را داشته باشد ،مشمول این بند قرار نمیگیرد.
این در حالی است که همان گونه که برخی نیز معتقدند مبنای مبارزه با هرزهنگاری
اطفال اصوالً احترام به شأن و منزلت کودک است 5و به همین دلیل ،صرف تهیه و تولید
هرزهنگاری که به صور گوناگون قابل انجام است ،باید در کنوانسیون لحاظ میگردید تا
بدین وسیله بار اثبات جرم آسان تر شده و به عنوان یک عامل بازدارنده برای تولید
هرزهنگاری به شمار میرفت.
جزء  2از بند  ، 1ارائه یا در دسترس قرار دادن هرزهنگاری را مطرح کرده است.
این بند به نوعی تحریک دیگران به در اختیار گرفتن فیلم و تصاویر تولید شده است.
بدین ترتیب ،این بند را می توان معاونت به عنوان جرم مستقل در نظر گرفت .به این
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معنا که به رغم عدم سفارش برنامه از طرف مشتری ،عمل ارائهکننده ،جرم محسوب
میشود .در نتیجه ،الزم نیست که فیلم منتشر شود 1.به عبارت دیگر ،ارائه قسمتی از
یک فیلم و یا حتی تبلیه آن نیز میتواند مشمول این بند قرار گیرد.
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در جزء  3از بند  ،1توزیع یا انتقال هرزهنگاری اطفال پیشبینی شده است .از
عبارات مزبور اینگونه استنباط میشود که این جرم نیازمند نتیجه نبوده و جرم مطلقی
به شمار می رود .به همین دلیل ،صرف انتقال فایل حاوی محتویات هرزه کافی است که
عمل فرد را مشمول آن قرار دهد ،ولو اینکه توسط مشتری ،استفاده هم نشده باشد .اما
الزاماً باید در دسترس یک فرد خاص یا هر فردی قرار گیرد که وارد یک سایت اینترنتی
میشود .بنابراین ،فایل مورد نظر میتواند ایمیل یا آپلود شود.
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جزءهای  4و  5بند  1به ترتیب راجع به فراهم آوردن هرزهنگاری اطفال برای خود
یا دیگری و در اختیار داشتن هرزهنگاری اطفال است .بنابراین اگر کسی از طریق دانلود
یک فیلم 2و یا ذخیره تصاویر هرزهنگاری ،آن را برای خود یا دیگری فراهم آورد مشمول
جزء  4قرار می گیرد هر چند فیلم یا تصاویر را مشاهده نکرده باشد .در زمینه در اختیار
داشتن هرزهنگاری این نکته قابل ذکر است که اگر فردی تصاویر و فیلمهای هرزهنگاری را
تولید کرده باشد ،میتواند مشمول عنوان نگهداری نیز قرار گیرد؛ هر چند همان گونه که
مطرح شد ،تهیه و تولید هرزهنگاری باید به قصد توزیع باشد .بدینسان مالحظه میشود
که غیر از جزء  1از بند  1که نیازمند سوءنیت خاص است ،سایر اجزای بند  1واجد
سوءنیت خاص شناخته نشدهاند که میتواند باعث تسهیل در تعقیب و محکومیت شود.
هرزهنگاری کودکان وفق بند  2ماده  9کنوانسیون ،شامل آن دسته از محتویاتی
است که به صورت قابل رویتی مواردی را که در ذیل این بند مطرح شده است ،به
تصویر میکشد .نخستین مورد به نمایش گذاشت ن کودکی است که به وضوح در حال
انجام عمل جنسی است .مطابق بند  3ماده  ،9کودک به فردی اطالق میشود که سن
وی زیر  18سال است .عمل جنسی شامل مصادیق متعددی مانند آمیزش جنسی از
طریق واژن ،مقعد ،دهان و نیز استمناء ،رفتارهای آزارگرایانه و آزارطلبانه و نمایش
شهوتانگیز اندام تناسلی کودک شناخته شده است 3،فرقی نیز میان واقعی یا ساختگی
1. Clough, Jonathan, Principles of Cybercrime, Second Edition, Cambridge
University Press, 2015, p. 330.
2. Akadeniz, Yaman, Internet Child Pornography and the Law: National and
International Responses, Routledge, 2016, p. 203.
3. Ost, Suzanne, Child Pornography and Sexual Grooming: Legal and Societal
Responses, Cambridge University Press, 2009, p. 227; Steel, Chad, Digital Child
Pornography: A Practical Guide for Investigators, Lily Shiba Press, 2014, p. 34.

1. Vermeulen, Gert, European Data Collection on Sexual Offences Against Minors,
Maklu, 2001, p. 30.
2. Clough, Jonathan, Op. cit, p. 259.
3. Ost, Suzanne, Op. cit, p. 227.
4. Akadeniz, Yaman, Op. cit, p. 203.
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بودن مصادیق فوقالذکر وجود ندارد 1.بدین ترتیب ،هر گونه نقاشی ،عکس ،تصویر ،فیلم
و انیمیشن مشمول ماده  9قرار می گیرد .آمیزش با حیوانات نیز داخل در تعریف دانسته
شده است 2.تفسیر اخیرالذکر منطبق با بند  100از گزارش توجیهی منضم به
کنوانسیون جرایم سایبری است.
بر مبنای برخی از تفاسیر ،نمایش کودکان برهنه از شمول ماده  9کنوانسیون
خارج دانسته شده است 3،اما همان گونه که مطرح شد زمانی که نمایش شهوتانگیز
اندام تناسلی کودکان میتواند مصداق عمل جنسی در نظر گرفته شود ،نمایش کودکان
برهنه را نیز میتوان ذیل ماده  9قرار داد؛ به شرط اینکه نحوه پخش و نمایش آن را
بتوان شهوتانگیز تلقی نمود .همچنین مالیدن اندام تناسلی را نیز میتوان به عنوان
مصداق دیگری از عمل جنسی معرفی کرد .اما فایلهای صوتی که حاوی توصیف
آمیزش جنسی کودک با بزرگسال باشد به دلیل عبارت مندرج در بند  2هرزهنگاری
کودکان شناخته نمیشود .همچنین نمایش حرکات دست و پا که صرفاً تحریک برانگیز
بوده و به وضوح حاکی از عمل جنسی نباشد ،از شمول ماده  9خارج است.
مورد دوم از بند  2به شخصی اشاره دارد که به نظر میرسد ،کودک بوده است و
به وضوح در حال انجام عمل جنسی است .در نتیجه ،فرد موردنظر کودک زیر  18سال
محسوب نمیشود .اما چنین مصداقی به این دلیل جرمانگاری شده است که میتواند
باعث تشویق کودکان به شرکت در رفتارهای جنسی شود .بنابراین اگر فردی که 24
سال سن دارد به گونهای در تصویر یا فیلم ،ژست بگیرد که بیننده تصور کند ،فرد مزبور
زیر  18سال سن دارد 4،مشمول این قسمت قرار میگیرد .همچنین با توجه به آنچه که
مطرح گردید ،پوشیدن لباس کودکان ،بافتن مو به سبک کودکان ،حرکات کودکانه
انجام دادن و یا حتی استفاده از افرادی که چهره آنان به افراد کم سن و سال زیر 18
سال شباهت دارد نیز میتوانند از جمله مثالهای این تعریف محسوب شوند.
مورد سوم از بند  2اشاره به تصاویر واقعگرایانهای دارد که به وضوح کودکی را در
حال ارتکاب عمل جنسی نشان میدهد .این قسمت نیز دربرگیرنده کودک زیر  18سال
محسوب نمی شود ،بلکه به معنای ایجاد تصاویری از طریق کامپیوتر است ،خواه تمام
اندام بدن کودک از طریق کامپیوتر طراحی و به نمایش گذاشته شود یا اینکه تنها
صورت یک کودک به جای یک بزرگسال قرار گیرد.

65

پاسخ کیفری در قبال هرزهنگاری سایبری در اسناد بینالمللی و ...

66

به ترتیب در مواد  11و  ،13دولتهای عضو مکلف شدهاند ،شروع به جرم مصادیق
مندرج در کنوانسیون را در حقوق داخلی خود جرمانگاری کرده و مجازاتهای مؤثر و
بازدارندهای از جمله حبس را برای مرتکبان پیشبینی نمایند.
دومین کنوانسیون در سطح اروپا که از جمله به هرزهنگاری اختصاص یافته،
کنوانسیون راجع به حمایت از کودکان در برابر سوءاستفاده و بدرفتاری جنسی مصوب
 2007میالدی است .صرفنظر از اینکه محتوای کنوانسیون غیر از فضای مجازی سایر
موارد را نیز در بر میگیرد ،به حقوق قربانیان سوءاستفادههای جنسی از جمله
هرزهنگاری توجه خاصی مبذول شده است .در زمینه جرایم مرتبط با هرزهنگاری،
مصادیقی مانند تولید ،انتشار و نگهداری عیناً در این کنوانسیون نیز ذکر شده است.
مطابق ماده  ،20هرزهنگاری به نمایش اندام تناسلی کودک و هر نوع محتویاتی اعم از
واقعی یا ساختگی که به صورت قابل رویت ،کودک را به وضوح در حال عمل جنسی
نشان دهد ،اطالق میشود .بدین سان به صراحت از واقعی یا ساختگی بودن محتویات
هرزهنگاری سخن به میان آمده و مانند کنوانسیون جرایم سایبری ،فایل صوتی حاوی
توصیفات اعمال جنسی از مصادیق هرزهنگاری در نظر گرفته نشده است .ماده  24این
کنوانسیون به تکلیف دولتهای عضو در قبال پیشبینی شروع به جرم در حقوق داخلی
و ماده  28به کیفیات مشدده جرم از جمله دخیل بودن والدین کودک در مصادیق
مجرمانه اختصاص یافته است.

 .2-1کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری
کنوانسیون حقوق کودک از جمله معاهدات بسیار معتبر در حوزه حقوق بینالملل
به شمار میرود که جنبههای مختلفی از حقوق کودک را در یک سند بینالمللی به
تصویر کشیده است .به گونهای که برخی معتقدند که جامعترین معاهده حقوق بشری
به شمار میرود 1.این معاهده که توسط تمامی اعضای سازمان ملل به جز آمریکا و
سومالی تصویب شده است 2،حداقل حقوقی که کشورهای جهان باید برای کودکان
بدون در نظر گرفتن عواملی همچون نژاد ،جنس ،زبان و مذهب در نظر بگیرند،
پیشبینی شده است .برخی معتقدند که کنوانسیون به این علت نتوانسته مبادرت به
تعریفی از هرزهنگاری و مصادیق آن در فضای سایبر نماید که در آن زمان ،موضوع کامالً
1. Levesque, Roger, Sexual Abuse of Children: A Human Rights Perspective,
Indiana University Press, 1999, p. 11.
2. Palusci, Vincent, "Current Issues in Physical Abuse", in: Jill Korbin and Richard
Krugman (eds.), Handbook of Child Maltreatment, Springer, 2014, p. 69.

شناختهشدهای نبود 1.این در حالی است که مواد  19و  34از کنوانسیون به حمایت از
کودکان در قبال سوءاستفاده جنسی ،فاحشگی و هرزهنگاری اختصاص یافته است و با
توجه به اطالق آن ،هر نوع فضا اعم از مجازی و غیر آن را در بر میگیرد و به همین
دلیل ،نمی توان بر این اعتقاد بود که از دیدگاه طراحان کنوانسیون ،امری ناشناخته تلقی
میشده است .به ویژه با توجه به زمان تصویب کنوانسیون در  1989که استفاده از
اینترنت به صورت فزایندهای رشد یافته بود .هر چند عدم ارائه تعریفی از واژههای
فوقالذکر را می توان به عنوان یک نقص برای این کنوانسیون در نظر گرفت .در همین
راستا ،کمیتهای که بر اساس ماده  43کنوانسیون برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو
در جهت تحقق تعهدات آنها تشکیل شده در موارد متعددی کشورهای عضو را به دلیل
عدم پیش بینی مقرراتی در زمینه سوءاستفاده جنسی از کودکان از طریق اینترنت مورد
2
انتقاد قرار داده است.

با توجه به حساسیت طراحان کنوانسیون حقوق کودک به برقراری معیارهای
حمایت گرایانه در مورد حقوق این دسته سنی ،مصداق اخیرالذکر را نیز باید مشمول
پروتکل الحاقی به این کنوانسیون در نظر گرفت.
1. Kalim, Alexander, Op. cit, p. 438.
2. Kendall, Virginia; and Markus Funkm, Child, Exploitation and Trafficking:
Examining the Global Challenges and U.S Responses, Rowman and Littlefield
Publishers, 2012, p. 133.
3. Shelton, Dinah, Remedies in International Human Rights Law, 3rd Edition,
Oxford University Press, 2015, p. 45.
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سازمان ملل در سال  2000میالدی به دلیل نگرانی از خطراتی که از طریق
اینترنت برای کودکان به وجود آمده بود ،پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در
خصوص فروش ،فحشا و هرزهنگاری کودکان را به تصویب رسانید 3.در ماده  2پروتکل،
هرزهنگاری به هر نوع نمایش یک کودک با هر وسیلهای که به وضوح در حال انجام
عمل جنسی اعم از واقعی یا ساختگی باشد یا هر نوع نمایش اندام جنسی کودک،
اطالق تعریف شده است .عبارت عمل جنسی ،عیناً مانند عبارتی است که در کنوانسیون
اروپایی جرایم سایبری پیش بینی شده که به مصادیق آن اشاره گردید .هر چند در این
پروتکل به ساخت تصاویر و فیلمهای واقع گرایانه اشاره نشده است ،اما این نوع محتویات
را نیز می توان مشمول عنوان ساختگی قرار داد؛ زیرا در این موارد ،یک کودک واقعی به
نمایش گذاشته نمیشود .در مورد مصداق افراد باالی  18سال که به نظر کودک
میرسند نیز باید اینگونه استدالل کرد که به رغم عدم اشاره به این مصداق در پروتکل،
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بدیهی است که بیشترین آثار هرزهنگاری در قالب فیلم و تصویر و سایر موارد قابل
مشاهده تولید و منتشر میشود .اما در ماده  2پروتکل ،همان گونه که اشاره گردید از
عبارت «هر وسیلهای» استفاده شده و به نظر میرسد که مواردی را که قابل مشاهده
نیستند نیز در بر می گیرد .هر چند برخی معتقدند که فایل صوتی نیز میتواند تحریک
و برانگیختگی جنسی ایجاد نماید 1اما در زمینه قرار دادن آن ذیل عنوان هرزهنگاری،
همان گونه که سابقاً اشاره شد ،هرزهنگاری از قدیماالیام به صورت موارد قابل رویت
مطرح بوده است .بدین ترتیب ،سئواالتی به این شرح مطرح میگردد که آیا به عنوان
مث ال ،صدای یک کودک که فرد بالغی با او در حال آمیزش جنسی است یا صدای زن و
مردی که با یکدیگر در حال آمیزش جنسی هستند یا صدای ضرباتی که با دست به
قسمتهای مختلف بدن کودک وارد میشود و ممکن است باعث لذت جنسی شنونده
شود و یا صحبتهای جنسی میان دو نفر در یک فایل صوتی را میتوان هرزهنگاری
تلقی کرد؟ سئوال مهمتر این است که آیا در یک فایل صوتی به ویژه با توجه به اینکه
اطفال نیازمند حمایت بیشتری هستند ،زن و مرد بودن یا کودک و بزرگسال بودن افراد
قابل تشخیص است؟ به نظر میرسد که پاسخ به چنین سئواالتی بیشتر به فرهنگ
اخال قی حاکم بر جوامع مختلف بستگی داشته باشد که واژه هرزهنگاری را چگونه تفسیر
نمایند و شاید به همین دلیل بوده است که پروتکل اختیاری نیز به صراحت نامی از
فایل صوتی نبرده است.
در نهایت ماده  3این کنوانسیون از کشورهای عضو میخواهد تولید ،توزیع ،انتشار،
ورود و صدور ،عرضه ،فروش یا مالکیت هرزهنگاری کودک را چه به صورت انفرادی یا
سازمانیافته و چه در سطح داخلی یا فراملی و نیز شروع به چنین جرایمی را در حقوق
داخلی خود جرمانگاری نمایند.

 .2هرزهنگاری در قانون جرایم رایانهای
در خصوص جرایم فضای مجازی ،قانونگذار ایران در سال  1388مبادرت به
تصویب قانونی به نام جرایم رایانهای نمود .فصل چهارم این قانون به جرایم علیه عفت و
اخالق عمومی اختصاص یافته است .در ماده  16از الیحه پیشنهادی به مجلس،
مجازاتهای ی برای محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام جنسی یا نمایش آمیزش یا
عمل جنسی اشخاص زیر  18سال یا ظاهراً زیر  18سال تمام و تولید و انتشار و ذخیره
آن و همچنین تحریک اشخاص زیر  18سال به منظور دستیابی به محتویات اخیرالذکر
پیش بینی شده بود که از متن اصلی قانون حذف گردید و در حال حاضر ،مقررات
1. Gillespie, Alisdair, Child Pornography: Law and Policy, Routledge, 2011, p. 21.

یکسانی میان افراد باله و غیرباله وجود دارد که با توجه به وضعیت جسمی و روانی
اطفال قابل توجیه به شمار نمیرود .نه تنها در این قانون ،بلکه در هیچیک از قوانین
کیفری ایران ،عنوان هرزهنگاری به چشم نمیخورد .به نظر میرسد علت این امر را
میتوان در این نکته جستجو کرد که در هیچیک از کتب فقهی معادلی برای هرزهنگاری
وجود ندارد و قانونگذار ایران به پیروی از فقه بدون ذکر این واژه ،مصادیقی از هرزهنگاری
را جرمانگاری کرده است .در ابتدای این گفتار ضروری است تعاریفی را که قانونگذار در
فصل چهارم از قانون جرایم رایانهای ارائه کرده است مورد بررسی قرار دهیم.

 .1-2مستهجن و مبتذل

 .1معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،جلدهای  1و  ،3چاپ سوم ،انتشارات امیرکبیر ،1357 ،ص4105 .؛ عمید ،حسن،
فرهنگ فارسی ،چاپ چهارم ،انتشارات امیرکبیر ،1373 ،ص.1117 .
 .2میری ،حجت اهلل ،جرایم سمعی و بصری ،چاپ اول ،انتشارات جاودانه ،1391 ،ص.55 .
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واژه مستهجن در فرهنگ فارسی به معنای زشت و رکیک آمده است 1.با توجه به
اینکه قانونگذار به دلیل ضرورت شفافیت قانون مجازات نمیتواند صرفاً مبادرت به درج
واژه مستهجن در قانون بدون ذکر تعریف و یا مصادیقی از آن نماید ،لذا در سال  1372در
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مینمایند،
مستهجن را آثاری تعریف کرده که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام
تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی است .این تعریف عیناً در قانون مصوب سال  1386که
با عنوان طرح یکفوریتی اصالح قانون مصوب  1372تقدیم مجلس گردید ،تکرار شده
است .تعریف مزبور به عنوان یک مالک برای محاکم در نظر گرفته میشد تا اینکه قانون
جرایم رایانهای در سال  1388تصویب و از ماده  729قانون مجازات اسالمیتا ماده 782
این قانون پیشبینی شده است .در تبصره  4ماده  742مقرر شده است« :محتویات
مستهجن به تصویر ،صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطالق میشود که بیانگر
برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است».
در خصوص دو تعریف ارائهشده توسط قانونگذار از واژه مستهجن ،برخی معتقدند
دو متن قانونی با یکدیگر تعارض نداشته و هریک از آنها در مورد خاص خود مالک عمل
قرار میگیرد؛ زیرا قانون مصوب  ، 1386مختص به آثار سمعی و بصری و قانون ،1388
مختص امور رایانهای است 2.در پاسخ به این دیدگاه اینگونه میتوان مطرح کرد که
تفاوت میان دو قانون ،ابزار مورد استفاده مجرمان است .بدین معنا که در قانون مصوب
 ،1386قانونگذار از نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری و در قانون مصوب  1388از
سامانههای رایانهای نام برده و تفاوت در ابزار مورد استفاده نمیتواند باعث تغییر در

69

پاسخ کیفری در قبال هرزهنگاری سایبری در اسناد بینالمللی و ...

70

تعریف مستهجن شود .به همین دلیل ،آخرین اراده قانونگذار که در جرایم رایانهای
تبلور یافته را باید مورد پذیرش قرار داد.
با توجه به عبارات مندرج در تبصره  ،4محتویات مستهجن ممکن است شـنیداری
نیز باشد .همان گونه که در بخش اسناد بینالمللی مطرح گردید ،هـرزهنگـاری در قالـب
فیلم و تصویر مطرح شده و از زمان پیدایش ایـن عنـوان بـه مـوارد قابـل رویـت اطـالق
میشده است .به نظر میرسد قانونگذار ایران ،خطر هـرزهنگـاری شـنیداری را کمتـر از
سایر م وارد در نظر نگرفته و به همین دلیل ،آن را نیز تحت شـمول واژه مسـتهجن قـرار
داده است .بنابراین توصیف اندام تناسلی یـا آمیـزش جنسـی در یـک فایـل صـوتی نیـز
میتواند مستهجن محسوب شود به شرط اینکه بتوان اینگونه فایلهای صوتی را خـالف
عفت و اخالق عمومی تلقی نمود .در تشخیص این امـر نیـز تجسـم آمیـزش جنسـی در
ذهن شنونده و تحریک وی می تواند به عنوان یک مالک در نظـر گرفتـه شـود .موضـوع
دیگری که در تبصره  4از آن سخن به میان آمده ،عـدم تفـاوت میـان واقعـی بـودن یـا
نبودن تصاویر مستهجن است .بنابراین نقاشی از آمیزش جنسی و یا تهیه انیمیشن از آن
مشمول رفتار مجرمانه قرار میگیرند 1.به عبارت دیگـر ،بـه لحـاظ محتـوا و نیـز آثـار و
پیامدهای مضری که ممکن است تصاویر مستهجن برای بیننده و یا نظام اخالقی جامعه
در پی داشته باشد ،میان واقعی بودن یا نبـودن آن تفـاوتی وجـود نـدارد .اتخـاذ چنـین
موضعی ،همگام با ماده  9کنوانسیون جرایم سایبری و مـاده  20کنوانسـیون حمایـت از
کودکان مصوب  2007است.
آنچه که مطرح گردید ،باعث افزایش حمایت از جامعه شده ،ولی ایراداتی نیز به
تبصره  4وارد است .نخست اینکه به نظر می رسد ،عبارت برهنگی کامل زن و مرد باعث
شده کودکان از شمول آن خارج شوند .چه در عرف و چه در واژگان قرآنی میان زن و
مرد با کودکان تفاوت وجود دارد .به گونهای که قرآن در آیه  23سوره نساء ،واژه بنات را
برای دختران و در آیه  12سوره نوح واژه بنین را برای پسران به کار برده است .بنابراین
برهنگی کامل مندرج در تبصره شامل کودکان نمیشود .مگر اینکه بپذیریم منظور از
واژههای زن و مرد در تبصره  ،4بیان جنسیت بوده و به همین دلیل شامل اطفال نیز
میشود .دوم اینکه هر چند در تبصره  4از آمیزش جنسی انسان سخن به میان آمده که
شامل به عنوان مثال آمیزش کودک با کودک ،بزرگسال با کودک ،مرد با مرد و زن با
مرد میشود ،اما بر خالف نظر برخی 2شامل آمیزش انسان با حیوان و به طریق اولی
.1حبیبزاده ،محمدجعفر؛ و حامد رحمانیان« ،هرزهنگاری در حقوق کیفری ایران» ،مجلـه حقـوقی دادگسـتری،
شماره  ،76زمستان  ،1390ص.94 .
 .2همان ،ص.95 .

 .1معین ،محمد ،منبع پیشین ،ص.517 .
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حیوان با حیوان نمیشود .این در حالی است که آمیزش با حیوان بر اساس گزارش
توجیهی منضم به کنوانسیون جرایم سایبری مشمول تعریف رفتار آشکار جنسی میشود.
سئوالی که در این رابطه مطرح می گردد این است کـه اگـر فـردی در تصـاویر یـا
فیلم های هرزهنگارانه باالی  18سال تمام داشته باشد و به نظر برسد کـه زیـر  18سـال
است ،مشمول تبصره  4میشود یا خیر .در پاسـخ بایـد گفـت کـه از نظـر واضـعان ایـن
تبصره ،آن چه که از اهمیت برخوردار بوده ،ممانعت از تولید و پخش این محتویات اسـت،
چه فرد مورد نظر ،زیر  18سال تمام داشته باشد یا خیـر .همـان گونـه کـه در بحـث از
اسناد بینالمللی هم مطرح شد ،پخش این نوع محتویـات مشـمول عنـوان هـرزهنگـاری
کودک نمیشود .اما تفاوت میان قانون ایران با اسناد بینالمللی در این نکته است که در
قانون ایران حمایت ویژه و جداگانهای از اطفال به میان نیامده است.
صرف نظر از آن چه که مطرح گردید ،نکات دیگری در این راستا قابل طرح است .با
توجه به عبارت برهنگی کامل در تبصره  ،4اگر زنی با پوششی نازک به نمایش گذاشته
شود به گونهای که تمام قسمتهای بدن وی همچنان قابل رؤیت باشد ،به نظر میرسد
مشمول این تبصره قرار نمی گیرد .معنای لغوی برهنگی به بدون پوشش مؤید این نکته
است 1.همچنین اگر تصویر یا فیلمی به صورت شطرنجی از اینترنت پخش شود ،هر چند
ب یننده بتواند حدس بزند که به عنوان مثال آمیزش جنسی در حال انجام است ،اما واژه
مستهجن نمی تواند چنین وضعیتی را در برگیرد .همان گونه که سابقاً به آن اشاره
گردید ،حرکات دست و پا که به وضوح حاکی از اعمال جنسی نباشد ،مشمول ماده  9از
کنوانسیون جرایم سایبری نیز قرار نمیگیرد .بدیهی است نمایش آشکار اعمال جنسی
برانگیختگی بیشتری در بیننده ایجاد کرده و از دیدگاه اخالقی نیز عدم تأیید بیشتری
به همراه دارد.
حال سئوالی که مطرح میشود این است که برهنگی غیرکامل ،آمیزش انسان با
حیوان و حیوان با حیوان در اینترنت و اصوالً مصادیقی که تحت شمول تبصره  4قرار
نمیگیرد را میتوان مشمول تبصره  1از ماده  742که مقرر داشته «محتویات و آثار
مبتذل به آثاری اطالق میگردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد» قرار داد یا خیر .از
دید عرف ،مصادیقی که به آنها اشاره گردید ،هر چند ممکن است قبیح تلقی گردد ،اما
این که بتوان رفتارهای اخیر را طبق نظر عرف به عنوان جرم ،تحت تعقیب و محکومیت
قرار داد ،با اصل قانونی بودن و شفافیت مورد انتظار از قانون مجازات هماهنگ نخواهد
بود .در هر حال ،قانونگذار در تبصره  1مبتذل را به گونهای تعریف کرده که راه برای
جرمانگاری انواع رفتارهایی که مشمول تبصره  4نیستند باز کرده است.
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در ماده  742قانون مجازات اسالمی ،انتشار ،توزیع ،معامله ،تولید ،ذخیره یا نگهداری
محتویات مستهجن مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است .در برابر واژه انتشار ،معنای
شیوع یافتن و گسترده شدن آمده است 1.بنابراین محتویات مستهجن باید به گونهای در
فضای سایبر انتشار یابد که عرفاً بتوان آن را گسترده تلقی کرد .واژه توزیع نیز به پخش و
تقسیم و پراکندن معنا شده است 2و پراکندن به معنای شایع کردن و گستردن آمدن
است 3.حال سئوالی که مطرح میگردد این است که آیا قانونگذار از دو کلمه مترادف
انتشار و توزیع در یک ماده استفاده کرده است؟ به نظر میرسد با توجه به تبصره  2ماده
 742قانون مجازات اسالمی که به ارسال محتویات مستهجن به کمتر از  10نفر اشاره
کرده ،قصد قانونگذار از به کار بردن واژههای انتشار و توزیع ،آن نبوده که پخش محتویات
مستهجن ضرورتاً به حد گستردهای برسد .بنابراین توزیع و انتشار آن برای افراد انگشت
شمار نیز میتواند مشمول این واژه قرار گیرد .هر چند همان گونه که اشاره شد ،از نظر
لغوی ،واژههای اخیرالذکر معنایی جز گسترده نمیتواند داشته باشد.
توزیع و انتشار از جمله جرایم مطلق به شمار می روند .به این معنا که الزم
نیست کاربر اینترنت آن را مشاهده یا دانلود کرده باشد .به همین دلیل ،به محض قرار
گرفتن در فضای مجازی ،جرم محقق می شود .اما اگر فایل انتشاریافته دارای اشکاالتی
باشد ،به گونه ای که امکان مشاهده یا دانلود آن وجود نداشته باشد ،نمیتوان عنوان
انتشار یا توزیع را بر آن نهاد .به عبارت دیگر ،مطلق بودن جرم به آن معنا نیست که
آن را شامل فایل های غیرقابل مشاهده و دانلود نیز بدانیم .بدین ترتیب ،مالحظه
میشود که ماده  742رویکرد مشابهی با جزء  3از بند  1ماده  9کنوانسیون جرایم
سایبری اتخاذ کرده و به عبارت دیگر ،نیازی نیست مشتری مبادرت به استفاده عملی
از فایل های مستهجن کرده باشد ،هر چند امکان دسترسی به فایلها برای وی باید
وجود داشته باشد.
معامله ،چهره اقتصادی دارد .بنابراین به عنوان مثال ،خرید و فروش محتویات
مستهجن مشمول این عنوان قرار می گیرد .هر چند ذکر این نکته ضروری است که به
نظر نمی رسد صرف انعقاد عقد بیع آن گونه که در مقررات قانون مدنی وجود دارد ولو
این که فروشنده محتویات مستهجن را برای خریدار ارسال نکرده باشد را بتوان مشمول
 .1همان ،ص.363 .
 .2همان ،ص.1165.
 .3همان ،ص.715 .
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این عنوان قرار داد .به عبارت دیگر ،به رغم مطلق بودن جرم ،محتویات هرزه باید برای
خریدار ارسال شده باشد .در نتیجه ،مطلق بودن را باید این گونه تفسیر کرد که ضرورتی
به مشاهده محتویات مستهجن وجود ندارد .اما باطل بودن این معامله به دلیل جهت
نامشروع باعث انتفای عنوان مجرمانه نمیشود.
تولید به معنای طراحی و تهیه و ساخت هر نوع فیلم ،عکس ،صوت و تصویری
است که نشانگر آمیزش جنسی و امور مربوط به سکس و اصوالً محتویاتی است که به
آنها مستهجن اطالق میشود .در ساخت و تولید محتوای مستهجن ،مشارکت نیز
امکانپذیر است به شرط اینکه تولید ،مستند به عمل هریک از افراد دخیل در آن باشد.
اما ،واژه تولید را نمی توان شامل فردی که سرمایه الزم را برای تهیه آن در اختیار
دیگران قرار می دهد دانست ،بلکه عنوان معاونت در این رابطه با توجه به مصادیق آن
مناسبتر به نظر میرسد.
نگهداری یا ذخیره محتویات مستهجن اشاره به مواردی دارد که چنین محتویاتی
بر روی سامانههای رایانهای و در فایلها و پوشههای موجود بر روی حافظه رایانهها
ذخیره گردد و بدیهی است که نمود فیزیکی ندارد .بدین ترتیب تمام مصادیقی که از آن
نام برده شد باید در محیط سایبر رخ دهد 1و در صورت ارتکاب آن خارج از این محیط
باید به سایر قوانین کیفری مراجعه نمود.
قانونگذار در ماده  743قانون مجازات اسالمی به معاونت در جرایم علیه عفت و
اخالق عمومی اشاره کرده است .واژه هایی همانند تحریک و ترغیب نشان میدهد که
مصادیق معاونت باید به صورت فعل مثبت اعم از مادی یا معنوی رخ دهد .اما با توجه
به اینکه در ماده مزبور ،نتیجه ای شرط نشده ،رفتار معاون به عنوان جرم مستقل قابل
تعقیب و محاکمه است .به عبارت دیگر ،هر چند در حقوق کیفری ایران ،اصل بر
مجرمیت عاریه ای برای معاون است و تا زمانی که مباشر ،مرتکب رفتار مجرمانه ای
نگردد ،معاون مسئولیتی نخواهد داشت ،اما در برخی موارد قانونگذار ایران از این
اصل عدول کرده و مجرمیت مستقل را برای معاون به رسمیت شناخته است .بند الف
از ماده  ، 743تحریک به دستیابی به محتویات مستهجن یا مبتذل و بند ب تحریک
افراد به ارتکاب جرایمی است که در آن پیش بینی شده است .به جز دستیابی به
محتوی ات مبتذل ،مجازات هر دو قسمت ،طبق ماده  19از قانون مجازات اسالمی،
مشمول درجه  6قرار گرفته اند .به رغم این موضوع ،بند الف از ماده مزبور ،طبق بند
پ ماده  47قانون مجازات اسالمی با توجه به عبارت جرایم علیه عفت عمومی،
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مشمول تعلیق اجرای مجازات و یا تعویق صدور حکم قرار نمی گیرد .اما در بند ب
صرفاً تحریک به ارتکاب جرایم منافی عفت ،مشمول مزایای تعلیق مجازات و تعویق
صدور حکم نبوده و در مورد سایر جرایم ،امکان آن وجود دارد که با توجه به
مخاطرهآمیز بودن رفتار های مزبور و مستقل بودن مجرمیت معاون ،این امر موجه به
نظر نمیرسد.
برخی از مصادیقی که در بند ب از ماده  743به آن اشاره شده است به صورت
شفافی تنظیم نشده که صرفنظر از مغایرت آن با اصل قانونی بودن ،باعث تفاسیر
متعددی در محاکم میشود و در نتیجه ،تضییع حقوق متهم را در پی خواهد داشت .به
عنوان مثال ،تحریک به اعمال خشونتآمیز که مصادیق متعددی را در بر میگیرد.
برخی معتقدند مصادیقی مانند ایجاد آتشسوزی ،شکستن و تخریب اموال عمومی و
ایجاد نزاع دستهجمعی را میتوان مشمول این عنوان قرار داد 1.در واقع ،چنین تفسیری
نیز مؤید این نکته است که اعمال خشونتآمیز به مصادیق خاص منحصر نمیباشد.
همچنین از عبارت تحریک به انحرافات جنسی که تمایالت جنسی فرد ،خارج از
چارچوب رابطه جنسی طبیعی را در بر میگیرد مانند عبارت سابقالذکر ،تعابیر و تفاسیر
متعددی به ویژه از دیدگاه روانپزشکی به ذهن متبادر میشود.
رفتارهایی که به صورت مباشرت و معاونت مورد بررسی قرار گرفت ،بدون وجود
رکن روانی قابل تحقق نیست و قانونگذار نیز از این امر غافل نبوده است.

 .3-2رکن روانی
رکن روانی از ارکان اصلی جرم به شمار میرود .گاهی اوقات سوءنیت عام به معنای
اراده و آگاهی در مورد رفتار مجرمانه کافی نیست و گاهی قانونگذار ،تحقق رفتار مجرمانه
را منوط به وجود سوءنیت خاص دانسته است .برخی معتقدند که سوءنیت خاص همان
قصد نتیجه است ،لذا وجود سوءنیت خاص صرفاً در جرایم مقید به نتیجه قابل تصور
است 2.اما واقعیت این است که نمیتوان به استناد مطلق بودن جرم ،وجود سوءنیت خاص
را در آن منتفی دا نست؛ زیرا این دو مقوله از یکدیگر مجزا هستند .نتیجه به رکن مادی
جرم مربوط میشود و سوءنیت خاص بخشی از رکن روانی جرم است.
قانونگذار در ماده  ، 742مصادیق انتشار ،توزیع و معامله را حتی اگر مرتکب جرم
سوءنیت خاص نداشته و به صرف سوءنیت عام به این معنا که از محتویات توزیعشده یا
فروختهشده آگاهی داشته باشد را کافی دانسته است .بدیهی است عدم پیشبینی
 .1الهیمنش ،محمدرضا؛ و ابوالفضل سدرهنشین ،محشای قانون جرایم رایانهای ،انتشارات مجد ،1391 ،ص.97 .
 .2آقایی نیا ،حسین ،جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) ،چاپ چهارم ،انتشارات میزان ،1389 ،ص.119 .

 .4-2مجازات
قانونگذار در ماده  742قانون مجازات ،دو نوع مجازات برای مصادیق مندرج در
آن پیشبینی و با حرف عطف "یا" این دو را از یکدیگر جدا کرده است .بنابراین محکمه
میتواند یا مبادرت به صدور حکم جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال نماید یا
مرتکب را به نود و یک روز تا دو سال حبس یا هر دو مجازات محکوم کند .در تبصره 2
نیز ارسال محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر واجد مجازات از یک میلیون تا پنج
میلیون ریال شناخته شده است .در این راستا نکاتی قابل ذکر است .نخست اینکه با
توجه به ماده  ، 742جزای نقدی و حبس به صورت یکسانی متناسب با مصادیق ماده
مزبور در نظر گرفته شده است .به عبارت دیگر ،از دیدگاه قانونگذار میزان خطری که از
مرتکبان این دسته از جرایم متوجه جامعه میشود ،از طریق جزای نقدی نیز قابل
پاسخگویی است .موضوعی که قابل تأمل بوده و نمیتواند متناسب با خطرات ناشی از
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سوءنیت خاص کمک مؤثری به دادستان در اثبات جرم میکند .اما در قسمت دوم ماده،
قانونگذار با به کار بردن عبارات به قصد تجارت یا افساد ،تولید ،ذخیره یا نگهداری را
واجد سوءنیت خاص اعالم کرده است .اما ایرادی که به قانونگذار میتوان گرفت این
است که حداقل در زمینه تولید هرزهنگاری که آسیب جدی به ویژه برای کودکان به
شمار میرود ،پیشبینی سوءنیت خاص مبارزه با این رفتار را با مشکل مواجه خواهد
کرد ،مگر اینکه قصد افساد که به هیچ عنوان تفسیر دقیقی نمیتوان از آن به دست داد
را دادستان به عنوان حربه ای علیه تولیدکنندگان محتویات مستهجن به کار گرفته و در
جهت موفقیت در اثبات ادعای خویش در دادگاه مطرح نماید .بدین ترتیب ،مالحظه
میشود عبارت قسمت دوم ماده  742به گونهای تنظیم شده که منافع بزهدیده و نیز
حقوق متهم را مورد بی توجهی قرار داده است .در این رابطه نیز قانونگذار ایران مانند
کنوانسیون جرایم سایبر عمل کرده است؛ زیرا در جزء  1از بند  1ماده  9کنوانسیون
مزبور ،تهیه و تولید هرزهنگاری با سوءنیت خاص توزیع آن و ارائه و انتقال و توزیع آن
بدون چنین سوءنیتی جرمانگاری شده است.
ذکر نکتهای که در انتهای این بحث ضروری به نظر میرسد این است که با توجه به
مستقل محسوب شدن جرم معاون در ماده  ،743بر خالف نظر برخی که معتقدند معاون
باید نسبت به فردی که وی را تشویق به مصادیق مجرمانه مندرج در ماده مینماید ،آگاهی
داشته باشد 1ضرورتی به شناخت فرد تحریکشونده توسط معاون نیست.
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هرزهنگاری اینترنتی تلقی شود .نکته دوم اینکه این وضعیت باعث تبعیض میان مرتکبان
خواهد شد .به این معنا که محکمهای با توجه به اختیار اعطاشده ،صرفاً جزای نقدی و
محکمه دیگر حبس را در دادنامه منظور نماید .بدیهی است این امر بیشتر به قاضی
صادرکننده حکم تا نوع رفتار ارتکابی بستگی دارد.
تبصره  1ماده  742در مورد مرتکبانی که مبادرت به ارسال محتویات مبتذل و
یا هر نوع رفتار دیگری که در ماده مزبور پیشبینیشده می نمایند ،حداقل یکی از دو
مجازات مندر ج در آن ماده را در نظر گرفته است .حال اگر فردی مبادرت به ارسال
محتویات مبتذل به کمتر از ده نفر نماید باز هم تغییری در مجازات وی حاصل
نمی شود .این در حالی است که همان گونه که مطرح شد ،ارسال محتویات مستهجن
به کمتر از ده نفر صرفاً باعث صدور حکم به جزای نقدی میشود .اما همان گونه که
برخی نیز معتقدند چنین تفاوتی قابل توجیه نیست 1.زیرا قصد قانونگذار با توجه به
ماده  742و تبصره یک آن برخورد شدیدتر با مرتکبانی است که رفتارهای مجرمانه
آنان در ارتباط با محتویات مستهجن محقق میشـ ود و به همین دلیل ،ارسال
محتویات مبتذل به کمتر از ده نفر نیز باید به عنوان یـک عامل مخففـه در نظر
گرفته میشد.
مطابق تبصره  3ماده  742اگر فردی رفتارهای مندرج در ماده مزبور را حرفه خود
قرار داده باشد یا به طور سازمانیافته مرتکب شود ،ممکن است مفسدفیاالرض شناخته
شود .مجازات افساد فیاالرض نیز با توجه به این که توسط قانونگذار ذیل عنوان حدود
قرار گرفته ،وفق ماده  286قانون مجازات ،اعدام است .عبارت حرفه قرار دادن در این
تبصره به معنای تخصص در رفتار به آن معنا که دیگران قادر به انجام آن نباشند ،نبوده
و صرفاً به آن معناست که برای مرتکب به صورت یک شغل و کسب و کار در آمده باشد.
بنابراین برای تعقیب چنین فردی به اتهام افساد فیاالرض ،وی باید تا آن حد رفتار خود
را تکرار کرده باشد که عرفاً بتوان آن را حرفه قرار دادن تلقی کرد .در نتیجه با انجام
یک بار رفتار مجرمانه و حتی با اثبات این امر که مرتکب قصد داشته آن را حرفه خود
قرار دهد ،مشمول تبصره  3قرار نمیگیرد.
قانونگذار در بحث جرایم رایانهای تعریفـی از سازمانیافته بـ ودن جرم ارتکابی
ارائه نکرده است .اما با توجه به اینکه سازمانیافتـ ه بودن به صورت انفرادی قابل تصور
نیست ،باید برای تعریف این عبارت به تبصره  1ماده  130قانون مجازات مراجعه نمود
که به موجب آن ،گروه مجرمانـه سازمانیافته عبارت است از گروه نسبتـاً منسجم
متشکل از سه نفر یا بیشتـ ر که برای ارتکاب جرم تشکیـل میشود .به همیـن دلیل،
 .1عزیزی ،امیرمهدی ،حقوق کیفری جرایم رایانهای ،انتشارات مجد ،1394 ،ص.193 .

سابقاً به این موضوع اشاره شد که ماده  11کنوانسیون جرایم سایبری و ماده 24
کنوانسیون حمایت از کودکان در برابر سوء استفاده ،شروع به جرم را در مورد مصادیق
هرزهنگاری پیشبینی کردهاند.
دوم اینکه قانونگذار در ماده  754قانون مجازات ،موارد تشدید مجازات را به
صورت حصری بر شمرده است .بدین ترتیب ،تشدید مجازات شامل والدین ،سرپرستان
اطفال و افرادی که به نحوی اداره امور اطفال ب ه آنان سپرده شده و مبادرت به رفتار
 .1نوری ،حسین بن محمد ،مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل ،جلد  ،9آل البیت الحیاء التراث1408 ،ه .ق،
ص.135 .
 .2حلی ،ابوالقاسم نجمالدین ،المختصر النافع فی الفقه االمامیه ،جلد  ،1چاپ سوم ،بی نا1410 ،ه .ق ،ص.221 .
 .3موسوی الخمینی ،روح اهلل ،تحریرالوسیله ،الجزء الثانی ،مطبعه اآلداب1405 ،ه .ق ،ص607 .؛ خویی ،ابوالقاسم،
مبانی تکمله المنهاج ،جلد اول ،مطبعه اآلداب 1975 ،م ،ص.337 .
 .4ماوردی ،ابی الحسن علی بن محمد ،االحکام السلطانیه ،الطـبعه الثانیه ،مکـتب االعالم االسالمی1406 ،ه .ق،
ص236 .؛ کاسانی ،عالءالدین ابی بکر بن مسعود ،بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع ،الجزء السابع ،دارالفکرالعربی،
1416ه .ق ،ص.94 .
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ضـ رورت ندارد فعالیـت گروه مجـرمانه سـازمانیافتـه به خـارج از ایران گسترش
یافته باشد.
اما در ارتباط با آنچه مطرح گردید ،نکتهای قابل ذکر است .حرمت برهنگی و
ضرورت کتمان و عدم اشاعه فحشا و منکرات از برخی آیات قرآن مانند آیات  22و 26
از سوره اعراف ،آیه  121سوره طه و  29سوره معارج و نیز برخی روایات 1قابل استنباط
بوده و بر اساس قاعده التعزیر لکل عمل محرم 2اجرای تعزیر بر رفتاری که حرام شناخته
شده ،امکانپذیر است .از دیدگاه فقهای امامیه 3و عامه 4با توجه به اینکه هدف شارع از
تعزیر ،نیل به مقاصد اصالحی و تربیتی است و این نکته که مجازات معینی برای افشای
فحشا و منکرات در شرع تعیین نشده و این رفتار در ردیف جرایم مستوجب حد قرار
نگرفته ،لذا تحمیل مجازات اعدام نسبت به هرزهنگاری به استناد ماده  286قانون
مجازات با تردید جدی مواجه است.
در انتهای این بخش ذکر دو نکته ضروری به نظر می رسد .نخست اینکه با توجه
به میزان حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده ،هرزهنگاری به دلیل اینکه جزء جرایم
تعزیری درجه شش محسوب میگردد ،به استناد ماده  122قانون مجازات ،شروع به
جرم آن ،مجازاتی در پی نخواهد داشت .اما شروع به رفـتاری که ممـکن اسـت افساد
فی االرض تلقی شود ،طبق بند الف ماده  122واجد مجازات حبس تعزیری درجه 4
است .هر چند در مرحله شروع به جرم ،امکان تشخیص این که عمل ارتکابی در صورت
اتمام مشمول افساد فی االرض قرار خواهد گرفت ،آسان به نظر نمیرسد .در حالی که
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مجرمانه نسبت به آنان میکنند ،نخواهد شد .ماده  28از کنوانسیون حمایت از کودکان
در برابر سوء استفاده ،یکی از مصادیق کیفیات مشدده را که سابقاً به آن اشاره گردید،
ارتکاب جرم توسط والدین و سرپرستان اطفال اعالم کرده است.
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هرزهنگاری به عنوان پدیدهای با قدمتی طوالنی میکوشد تا با به تصویر کشیدن
رفتارهای جنسی به صورتی نامتعارف ،زننده و توصیف فعالیتهای جنسی به شکل
ناسالم و خارج از عرف و عادت مرسوم ،رفتارهای ناسالم و بعضاً خشونتآمیز جنسی را
جایگزین رفتارهای جنسی سالم نماید و بدیهی است که مصرفکننده محصوالت هرزه و
مستهجن پس از مدتی در اثر تداوم استفاده ،رفتارهای ناسالم را عادی و طبیعی تلقی
خواهد کرد .اما آنچه که خطر هرزهنگاری را افزایش داده و آن را به پدیدهای شایع و
رایج در اغلب جوامع تبدیل کرده ،تحوالت فناوری قرن اخیر است .در این میان،
مهم ترین نقش را رایانه و اینترنت در شیوع و گسترش هرزهنگاری ایفا کردهاند .به همین
دلیل ،کنوانسیونهایی در سطح منطقهای و جهانی در جهت مقابله با این پدیده به
تصویب رسیدهاند که به رغم وجود برخی کاستیها موفق به ارائه م عیارهایی منسجم در
این راستا شدهاند .قانونگذار ایران نیز با تصویب قانون جرایم رایانهای و بدون ارائه
تعریفی از هرزهنگاری و با در نظر گرفتن مجازات اعدام در صورت مفسد فی االرض
شناخته شدن مرتکب ،تالش کرده پاسخی قاطع در قبال این پدیده ارائه نماید .اما
بررسی این قانون حاکی از وجود نقائص و ایرادات فراوانی است .قانون مزبور تفاوتی میان
هرزهنگاری اطفال ،که به مراتب واجد آسیبهای بیشتری است ،با هرزهنگاری بزرگساالن
قائل نشده است .تولید هرزهنگاری به رغم اینکه در رأس و به عنوان مقدمه سایر
مصادیق هرزهنگاری به شمار میرود ،واجد سوءنیت خاص شناخته شده که باعث
سخت تر شدن بار اثبات توسط دادستان میشود .دادگاه ،مختار به صدور حکم به جزای
نقدی یا حبس شده و در نتیجه نه تنها جزای نقدی به عنوان مجازات متناسبی شناخته
شده است ،بلکه باعث تبعیض میان مرتکبان این دسته از جرایم شده است .شروع به
جرم که به دلیل خطرات موجود در هرزهنگاری به صراحت در اسناد بینالمللی
پیشبینی شده ،جز در مورد مصادیق منتج به افساد فی االرض در نظر گرفته نشده
است .ارتکاب رفتار مجرمانه توسط والدین و سرپرستان اطفال به دلیل کنترل و تسلطی
که بر آنان داشته و امکان سوءاستفاده را افزایش میدهد ،به عنوان کیفیت مشدده
شناخته نشده است .ایراداتی که بدان اشاره گردید به همراه ابهام و نقص در تعریف
مفاهیمی همچون مبتذل و مستهجن ،قانونی را به وجود آورده که نمیتواند به عنوان
یک قانون مناسب در جهت مبارزه با هرزهنگاری در نظر گرفته شود .به همین دلیل
پیشنهاد میگردد -1 :قانونگذار ایران تعاریف دقیق و شفاف از واژههای مستهجن و
مبتذل ارائه دهد -2 .در ارتباط با مصادیق هرزهنگاری سایبری با تفکیک افراد بزرگسال
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از اطفال زیر  18سال تمام ،حمایت ویژهای از دسته اخیرالذکر به عمل آورد -3 .در
جهت آسانتر شدن بار اثبات و با توجه به اینکه تولید هرزهنگاری ،قدم نخست برای
سایر جرایم به شمار میرود ،مبادرت به حذف سوءنیت خاص از تولید هرزهنگاری نماید.
 -4با عنایت به این نکته که جزای نقدی در بسیاری از مصادیق هرزهنگاری ،عامل
بازدارنده مناسبی محسوب نمیشود ،قانونگذار مجازات حبس را به نحو الزامآوری برقرار
کند -5 .با توجه به تسلط بیشتر والدین و سرپرستان نسبت به اطفال و در راستای
اسناد بینالمللی ،ارتکاب جرایم مرتبط با هرزهنگاری به عنوان یک کیفیت مشدده برای
این دسته از اشخاص در نظر گرفته شود -6 .با استفاده از واژههای شفاف و مصادیق
معین در ماده  743قانون مجازات اسالمی ،از تفاسیر متعددی که حقوق متهم را تضییع
میکند ،پیشگیری نماید -7 .ب ا توجه به پیامدهای خطیری که جرایم مرتبط با
هرزهنگاری به دنبال دارد و همین امر باعث گردیده که شروع به جرم برای این دسته از
جرایم در اسناد بینالمللی پیشبینی شود ،در قانون جرایم رایانهای نیز از این پاسخ
کیفری استفاده شود.
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تفکیک صالحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در
دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت
محمد جاللی

محمد حسنوند
ایوب میری

چکیده
مطابق اصول قانون اساسی ،محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و
تظلمات شهروندان قلمداد میشوند .در کنار این مراجع ،دیوان عدالت اداری در مقام
باالترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از
صالحیت ذاتی برای رسیدگی به پارهای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در
مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجاد شده و صالحیت آن در راستای اهداف
فوق و متناسب با آن تعریف شده است .با مراجعه به اصول مرتبط در قانون اساسی ،مرز
صالحیت دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری تا حدودی قابل تشخیص است.
اما در رویه قضایی ،که مبحث صالحیت به نحوی کاربردی و دقیقتر بررسی میشود و
حدود صالحیتها به گونهای فنی تبیین میشود ،آرای صادرشده بیانگر آن است که در
خصوص صالحیت دیوان عدالت اداری ،رویه واحدی در محاکم وجود ندارد .این
پراکندگی و ناهمگونی هم در آرای دیوان عدالت و هم در آرای دادگاههای عمومی
مشهود است .نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح میشود این است که آیا همه
دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر .آیا
در تمامی مواردی که اشخاص متضرر قصد مطالبه خسارت از نهادهای عمومی را دارند،
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

jalali@gmail.com

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و قاضی دادگستری (نویسنده مسئول)
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی
تاریخ دریافت93/11/13 :

mo_hasanvand@sbu.ac.ir
auob.miri1141@gmail.com

تاریخ پذیرش94/04/06 :

الزاماً در گام اول باید جهت احراز تخلف اداره به دیوان مراجعه نمایند؟ آیا فرع بودن
طرح دعوی مطالبه خسارت بر احراز تخلف در دیوان قاعدهای عام و مطلق است و یا
نسبی و واجد استثناء؟ در این نوشتار تالش شده است تا با تفکیک موارد و شرایط
مسئولیت دولت ،در پژوهشی مبتنی بر مطالعه آرای قضایی ،به یافتن پاسخ سئواالت
فوق پرداخته شود .در نهایت حاصل این مختصر از منظر نگارندگان این است که
صالحیت عام دادگاههای عمومی دادگستری در رسیدگی به همه دعاوی اعم از حقوقی
و کیفری ایجاب مینماید تا صالحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری و
با صالحیت ذاتی خاص ،مبتنی بر قوانین موجود و نیز متناسب با فلسفه تشکیل دیوان
تفسیر گردد .بنابراین همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان
عدالت اداری نبوده و دعاوی افراد علیه ادارات ،به خواسته جبران خسارت را باید با توجه
ماهیت دعوی ،جایگاه اداره در مقابل اشخاص و نوع عمل اداری ،تفسیر نمود.
کلید واژهها :دیوان عدالت اداری ،دادگاه عمومی ،صالحیت ،احراز تخلـف ،اعمـال
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اداری ،مسئولیت مدنی.
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مقدمه

 .1رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقـیقی یا حقـوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و
مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و
تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها؛ ب ـ تصمیمات و
اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها.
 .2رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی
به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیـاتی ،هیـأت حـل
اختالف کارگر و کارفرما ،کمیسیون موضوع مـاده ( )100قـانون شـهرداریهـا
منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
 .3رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر
مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند ( )1و مستخدمان مؤسساتی کـه
شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشـکری و کشـوری
از حیث تضییع حقوق استخدامی.
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دولت به عنـوان یـک شخصـیت حقـوقی کـالن ضـمن برنامـهریـزی در بسـیاری
زمینههای اجتماعی و اقتصادی برای پیشبرد اهداف خـویش در راسـتای حفـظ منفعـت
عمومی ،وسایل و ابزارهای فنی و فناوریهای مختلفی را به خدمت میگیـرد .مؤسسـات
عمومی ،در انجام وظایف تعریفشده در عرصههای مختلف امکان ارتکاب خطا و اشتباه و
سهلانگاری را دارند و گاه از این رهگذر خساراتی به اشخاص وارد مـینماینـد .لـذا ایـن
امکان وجود دارد که دولت در مسیر شتابان توسعه اقتصادی و سیاسی ،مسائل اقتصادی
و سیاسی را بر پاسخگویی به شهروندان و جبران خسارات وارده به آنها ترجیح داده و در
عمل مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنی شود .الزمه انصاف و نیـز حصـول جامعـهای
مبتنی بر حاکمیت قانون ،این است که شهروندان از حـق دادرسـی و تظلـم خـواهی در
عرصههای مختلف برخوردار باشـند .بـه همـین منظـور در اصـل ( )173قـانون اساسـی
جمهوری اسالمی ایران ،این منطـق اجتمـاعی ،بـه صـراحت در یـک چـارچوب حقـوقی
کارآمد تعریف شده و برای رسیدگی بـه شـکایات و خسـارات وارده بـه افـراد و بررسـی
عملکرد سازمان های دولتی ،نهادی مشخص ،به نام «دیـوان عـدالت اداری» پـیشبینـی
شده است .ماده ( )10قانون دیوان عدالت اداری مصوب ( )1390مجلس شورای اسالمی،
حدود صالحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری را به شرح ذیل بیان داشته است:
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در ادامه تبصره یک این ماده مقرر داشته است« :تعیین میزان خسارات وارده از
ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ( )1و ( )2این ماده پس از احراز تخلف در
دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است ».تبصره مذکور ،تحقق ارکان مسئولیت
مدنی اشخاص مذکور در قانون ،یعنی واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و
مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و غیره و نیز مأمورین واحدهای مذکور را
متوقف بر احراز تخلف در دیوان عدالت اداری دانسته و سپس تعیین میزان خسارت را
به دادگاه عمومی محول نموده است .پرسش اساسی که در این خصوص مطرح میشود،
این است که آیا همه دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابلطرح در دیوان عدالت
اداری است .آیا در تمامی مواردی که اشخاص متضرر قصد مطالبه خسارت از نهادهای
فوق را دارند ،نخست باید جهت احراز تخلف به دیوان مراجعه نمایند؟ یا در مواردی
میتوانند به طور مستقیم و بدون طرح شکایت در دیوان عدالت ،در دادگاه عمومی اقامه
دعوی نمایند؟ موارد فوق از این رو نیازمند ایضاح و تفسیر است که مطالعه آرای قضایی
بیانگر پراکندگی فراوان در آرای صادره و عدم شکلگیری رویهای واحد در این خصوص
است .مسألهای که اطاله دادرسی و بالتکلیفی شهروندان را با خود به همراه داشته است
و به نظر میرسد تا حدی متأثر از نوپا بودن نهاد دادرسی اداری در ایران و نیز عدم
توجه کافی به حقوق اداری در برنامه مدون دانشگاهی و همچنین آموزش قضات است.
پیرامون صالحیت دیوان عدالت اداری ،به اعتبار خواهان و خوانده فراوان بحث شده
است .اما به نظر میرسد صالحیت دیوان عدالت از حیث خواسته ،و نیز تمییز دقیق آن
دسته از دعاوی علیه دولت ،که میتواند به طور مستقیم در محاکم عمومی رسیدگی
شود ،نیازمند پژوهش بیشتری باشد .نوشتار پیش رو در پی آن بوده تا با تفکیک موارد
تحقق شرایط مسئولیت دولت و در چهارچوب مباحث صالحیت ،ضمن توجه به آرای
مراجع قضایی عمومی و دیوان عدالت اداری ،تحلیلی از آرا و سوابق داشته و در حد
توان ،به سئواالت مطرحشده پاسخ دهد.

 .1تبیین موضوع و سابقه تاریخی
مفاد تبصره یک ماده ( )10قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب ( )1390نخستین بار در قانون راجع به شورای دولتی (مصوب  )1339پیشبینی
شده بود .مطابق بند (ج) ماده ( )2قانون وظایف شورای دولتی در مقام بیان یکی از
موارد وظایف (صالحیت) شورای دولتی چنین مقررشده بود ...« :رسیدگی به ادعای
خسارت از ادارات دولتی یا شهرداریها یا تشکیالت وابسته به آنها در صورتی که به علت
تقصیر در انجام وظایف قانونی اداره ،مسئول جبران خسارت باشد .ولی تعیین میزان

 .1استوار سنگری ،کورش« ،پیرامون تبصره یک ماده  13قانون دیوان عدالت اداری» ،گاهنامه آموزشی کمیسیون
آموزش کانون وکالی دادگستری منطقه فارس ،شماره ششم ،دیماه .1391
 .2دالوند ،فضلاهلل ،تقسیم مسئولیت مدنی ،اصفهان ،انتشارات دادیار ،1386 ،صص.21 -22 .
 .3قاسمزاده ،سیدمرتضی ،الزامها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد ،نشر میزان ،1387 ،ص.72 .
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خـسارت با دادگاههـای عـمومی اسـت ».در اولیـن قـانون دیـوان عـدالت اداری
(مصوب  )1360محتوای این بند در تبصره ( )1ماده ( )11به این صورت پیشبینی شد:
« تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ( )1و ()2
این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاههای عمومی است 1».نهایتاً در قانون
دیوان عدالت اداری (مصوب  )1385تبصره یک ماده ( )11قانون سابق دیوان بدون هیچ
تغییری به عنوان تبصره ماده ( )13گنجانده شد .اما قانون تشکیالت و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب ( )1390در ماده ( )10خود عبارت «احراز تخلف» را
جایگزین عبارت «تصدیق خسارت» مندرج در قانون سابق نموده است .به نظر میرسد
میان احراز تخلف و تصدیق خسارت تفاوت معنایی قابلتوجهی موجود باشد .بدین نحو
که اگر ارکان مسئولیت مدنی را ضرر ،فعل زیانبار ،رابطه سببیت بین عمل زیانبار و
ضرر بدانیم« ،تصدیق خسارت» ناظر به احراز هر سه رکن مذکور بوده و مفهوم «احراز
تخلف» صرفاً احراز فعل زیانبار را در بر میگیرد .تخلف در واقع از مصادیق فعل زیانبار
و به عنوان یکی از ارکان اصلی مسئولیت است که الزاماً میبایست در نظر اجتماع
ناهنجار بوده و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد 2.بنابراین عمل
زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.
در بیشتر نظامهای حقوقی مسئولیت اصوالً بر پایه تقصیر استوار است .ولی هرگاه
مصالح جامعه اقتضا کند ،قانونگذار میتواند برای جبران ضرر نامشروع یا خطری که
برای دیگران ایجاد شده است ،مسئولیت بدون تقصیر تأسیس کند .لیکن چون اصل با
مسئولیت مبتنی بر تقصیر است ،هر جا که در نوع مسئولیت تردید شود میتوان به
مسئولیت مبتنی بر تقصیر استناد کرد و برای تحقق مسئولیت ،وجود و اثبات تقصیر
فاعل زیان را ضروری دانست .بحث تقصیر ،در بین اصول کلی مسئولیت مدنی اهمیت
دو چندان دارد ،زیرا هم مبنای مسئولیت است و هم در اثبات رابطه سببیت نقش
اساسی دارد 3.مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران ،آنگونه که قانون مسئولیت مدنی
مقرر داشته ،مسئولیت مبتنی بر تقصیر است .به صراحت ماده ( )1این قانون« :هر کس
بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا
حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده،
لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ،مسئول جبران خسارت
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ناشی از عمل خود میباشد ».در نتیجه قانون آیین دادرسی و تشکیالت دیوان عدالت
اداری مصـوب  1390در مـاده ( )10خـود ،حصول مسـئولیت مدنی دولـت را متـوقف
بر احراز تخلف دانسته و سپس ارزیابی خسارت را بر عهده دادگاه عمومی دانسته است.

 .2آرای ناظر بر موضوع
 .1-2آرای دادگاههای عمومی ناظر به موضوع
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 .1-1-2دادنامه صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایالم
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در این پرونده خواهان دادخواستی را به طرفیت سازمان حفاظت محیطزیست
ایالم و سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم به خواسته خسارت وارده ناشی از تعطیلی
واحد گاوداری به انضمام کلیه خسارت وارده تقدیم دادگاه نموده است .وکیل خواهان به
شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که موکل وی دارای یک واحد گاوداری
شیری به شماره پروانه  ....مورخ ( )78/10/14بوده که به دلیل قرار گرفتن گاوداری
مذکور در حوزه آبریز سد ایالم و ایجاد مشکالت زیستمحیطی و بهداشتی این واحد بنا
به دستور دادستان محترم ایالم و توسط مراجع انتظامی تعطیل گردیده که از این
رهگذر خسارت فراوانی به موکل وی وارد شده است .حال با توجه به اینکه مجوز
تأسیس گاوداری از سوی خواندگان صادر شده و در زمان صدور مجوز سد ایالم وجود
داشته است و در واقع قصور و عدم پایبندی نامبردگان به نظامات دولتی سبب ورود
خسارت به خواهان شده است و چون قبل از صدور مجوز باید بررسی و کارشناسی الزم
در این خصوص صورت میگرفت ،بنابراین به لحاظ احراز تقصیر خواندگان تقاضای
محکومیت آنان به پرداخت خسارت تعیین شده ،بر اساس نظر کارشناس را نموده است.
نهایتاً دادگاه به مستند ماده ( )2قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور مدنی ،قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است .اساس استدالل دادگاه ،این بوده
است که چون صدور مجوز تأسیس گاوداری تصمیمی اداری و یکطرفه به حساب آمده
و اداره مذکو ر ادعا دارد این تصمیم منطبق بر قانون صادرشده است ،لذا تشخیص
مطابقت یا عدم مطابقت این مصوبه با قانون در صالحیت محاکم اداری قرار داشته و از
صالحیت دادگاه عمومی خارج است .به عبارت دیگر در بادی امر میبایست غیر قانونی
بودن تصمیم اداره در دیوان عدالت اداری و تقصیر دستگاه در ورود خسارت اثبات شود
و سپس این خسارت در دادگاه عمومی مطالبه شود .در واقع رسیدگی و صدور حکم در
خصوص اساس استحقاق شخص به دریافت خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات دولت،
مقدم بر مطالبه آن است و تشخیص این استحقاق ،تابع قواعدی است که ماهیتاً متفاوت

 .2-1-2دادنامه شعبه اول دادگاه عمومی بخش هلیالن

شرح خواسته به این نحو بوده است که وکیل خواهان دادخواست خود را به
طرفیت اداره جهاد کشاورزی هلیالن و بخشداری هلیالن به خلع ید خواندگان از ملک
موروثی ایشان ،تقدیم دادگاه نموده و در شرح دادخواست تقدیمی مدعی شده است که
مورث خواهانها به داللت سند مالکیت رسمی مشاعی مالک ( )80سهم زمین به
مساحت شانزده هزار مترمربع واقع در شهر توحید بوده ،که از سال ( )1340در آن
تصرف داشته؛ تا اینکه در سال ( )1352شرکت سهامی زراعی به نحو عدوانی مبادرت به
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از قواعد حاکم بر حقوق خصوصی و مدنی است که در آن روابط حقوقی مبتنی بر اصل
تساوی افراد و آزادی اراده میباشد .اینگونه اعمال دولت ،همچون صدور مجوز تملک یا
اختصاص زمین متعلق به مردم در امور عمومی و طرحهای ملی ،ناشی از قواعد منبعث
از حق حاکمیت و مبتنی بر مفهوم منفعت عمومی و عمدتاً به صورت تصمیم یکطرفه
دولت است که داخل در حوزه حقوق عمومی و اداری بوده و از قواعدی ویژه و متفاوت از
حوزه حقوق خصوصی برخوردار است .بنابراین تشخیص صحت و قانونی بودن اعمال
دولت و وزارتخانهها از جمله اقدامات آنها در زمینه صدور مجوزهای گوناگون و نیز
تشخیص استحقاق اشخاص به دریافت خسارت ناشـی از این تصـمیمات از مصادیق
ماده ( )13قانون دیوان عدالت اداری مصوب ( )1385بوده و رسیدگی به شکایات و
تظلمات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداریها و یا خودداری آنها از
انجام وظایف قانونی مربوطه از جمله امتناع از ایفای تعهدات قانونی در قبال اشخاص
حقـیقی و حـقوقی و حـقوق خصـوصی در قلـمرو صالحیـت محاکم اداری یعـنی
دیوان عدالت اداری است .بنابراین هرگاه فعل ،ترک فعل و یا تصمیم اداری موجب ورود
خسارت به اشخاص شده باشد ،الزمه پذیرش ادعای اشخاص در ورود خسارت به لحاظ
فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم مذکور این است که نخست فعل و یا ترک فعل و یا
تصمیم مورد بحث در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گیرد و پیامد تصمـیم
دیوان عدالت اداری در رسیدگی محاکم عمومی موضوعیت پیدا میکند ،در واقع در این
موارد دیوان عدالت ادا ری بایستی اساس استحقاق اشخاص را احراز و اعالم کند سپس
خسارت واردشده در اثر این اقدام در دادگاه عمومی مورد مطالبه قرار گیرد .بنابراین
مطابق استدالالت پیشگفته ،صدور حکم در ماهیت این دعوی منوط به طرح شکایت
اداری به طرفیت خواندگان در دیوان عدالت اداری و صدور حکم به غیر قانونی بودن
تصمیم اخذ شده توسط آنان و تشخیص اساس استحقاق خواهان به دریافت خسارت
ناشی از تصمیم مذکور است.
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تصرف ( )1274مترمربع از ملک موصوف و احداث بنا در آن نموده است و پس از
انحالل تعاونیهای مذکور آن را بدون رضایت مالک به بخشداری واگذار کرده که هم
اکنون در تصرف بخشداری است .فلذا با ادعای غیرقانونی بودن تصرفات قانونی ادارات
مذکور ،صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا کرده است .دادگاه در این پرونده بر خالف
دادنامه سابق ،وارد ماهیت دعوی شده و در نهایت حکم به محکومیت خواندگان به خلع
ید و قلع و قمع بنا صادر نموده است .استدالل دادگاه برای داشتن صالحیت رسیدگی
به پرونده بدین شرح بوده است که کلیه دعاوی ناظر بر مسئولیت دولت قابل طرح در
دیوان عدالت اداری نیست .از آنجا که اصل بر صالحیت محاکم عمومی است ،لذا در
مواردی که دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی در دعاوی افراد علیه دولت مبنی بر
جبران خسارت است ،باید با توجه به صالحیت دیوان در رسیدگی به نوع دعاوی علیه
دولت تفسیر شود .بنابراین اگر در مواردی دولت با «اعمال یکجانبه» خود خسارتی به
افراد وارد نماید که در قوانین مسئول بودن دستگاه دولتی و لزوم جبران خسارت وارده
پیشبینی شده است ،این موضوعات در صالحیت دیوان عدالت نیست؛ چون اساس
استحقاق اشخاص را قانونگذار مشخص کرده است .اما در مواردی که در مورد قانونی
بودن و یا نبودن تصمیم یا اقدام دستگاه دولتی دیوان عدالت باید نظر دهد ،دعاوی
مربوط به مسئولیت مدنی ناظر بر آنها نیز تا مرحله تصدیق ورود خسارت در صالحیت
دیوان عدالت اداری است ،ولی تعیین میزان خسارت بر عهده دادگاه عمومی است.
بنابراین در مواردی مانند تصرف عدوانی اراضی اشخاص توسط دستگاههای دولتی بدون
مجوز قانونی ،مرجع صالح طبق اصول و قواعد کلی مراجع دادگستری است .مداقه در دو
دادنامه فوق پراکندگی رویه قضایی و عدم وحدت رویه در محاکم را به خوبی نشان
میدهد .این در حالی است که رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
شماره ( )69/11/30 - 543در موردی مشابه موارد فوق ،اظهار داشته است« :رسیدگی
به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع
ماده ( )9قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ( )1360انجام شده مستلزم آن است
که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند ( )2ماده ( )11قانون دیوان مصوب ()1360
به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی
کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری
دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقاالت مربوطه رسیدگی نماید.
بنابراین رأی شعبه ( )25دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح
و منطبق با موازین قانونی است».

 .2-2آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری تاکنون آرای وحدت رویه متعددی در زمینههای مربوط به
تبصره یک ماده ( 10ماده سیزده سابق) و تفکیک صالحیت دیوان از صالحیت محاکم
عمومی صادر کرده است.
 .1-2-2رأی وحدت رویه شماره ( )138مورخ ()79/4/12

پس از بروز اختالف میان شعبه چهارم دیوان عدالت که شکایت شاکی به خواسته
ابطال اقدامات و عملیات سند مالکیت به نام بنیاد مستضعفان به طرفیت اداره ثبت اسناد
و امالک مراغه را خارج از صالحیت دیوان اعالم ولی شعبه پانزدهم دعوی همان شاکی را
با همان خواسته به طرفیت اداره ثبت اسناد و امالک تهران پذیرفته ،هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری طی رأی وحدت رویه ( )138مورخ ( )79/4/12نظر داده است که «دعوی
خواسته ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد دولتی ذینفع مستند به رأی وحدت
رویه شماره ( )544هیأت عمومی دیوان عالی کشور از نوع دعاوی مدنی داخل در قلمرو
صالحیت دادگاههای عمومی دادگستری و دادنامه شعبه چهارم دیوان در حدی که
متضمن این نظر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد».
«نظر به مقررات ماده ( )11قانون دیوان عدالت اداری در باب صالحیت دیوان در
رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی از حیث نقض
قوانین و مقررات ناظر به اعمال مذکور و تشخیص قانون معتبر و نافذ در خصوص هر مورد،
دادنامه شماره ( )586مورخ ( )1385/6/26شعبه نوزدهم دیوان در حدی که متضمن اعالم
صالحیت دیوان در تعیین تصمیمات و اقدامات مورد شکایت با قانون و تشخیص مقررات
حاکم در خصوص مورد است ،موافق موازین قانونی تشخیص داده میشود».
 .3-2-2رأی وحدت رویه شماره ( )14مورخ ()86/12/5-27

رأی مذکور پس از تعارض آرای شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت در
زمینه مالکها و مبنای تصدیق ورود خسارت به استناد تبصره یک صادر شده و بدین
شرح است « :تصدیق ورود خسارت از طرف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ( 1و
 )2ماده ( )13قانون دیوان عدالت اداری موضوع تبصره یک آن ماده مستلزم تحقق و
اجتماع ارکان و عناصر اصولی مثبت توجه مسئولیت مدنی مشتمل بر ارتکاب فعل و یا
ترک فعل خالف قانون ،ورود خسارت و وجود رابطه سببیت بالواسطه و مستقل بین
عناصر مذکور است و به بیان دیگر مستفاد از تلفیق ماده ( )14و قسمت دوم بند یک
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 .2-2-2رأی وحدت رویه شماره ( )249مورخ ()1379/8/29

93

ماده ( )19قانون مذکور تصدیق ورود خسارت و توجه مسئولیت مدنی ناشی از آن به
اشخاص فوقالذکر منوط به آن است که تصمیمات ،اقدامات ،آراء قطعی یا مقررات
دولتی در قلمرو صالحیت دیوان به علت مخالفت با قانون ،عدم صالحیت مرجع مربوط،
تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات ،تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام
وظایف قانونی موجب تضییع حقوق و یا سبب ورود خسارت بالواسطه و مستقیم شده
باشد .نظر به اینکه ضرورت گازسوز کردن بخودروهای] دستگاههای اجرایی ،نظامی و
انتظامی و همچنین تشویق بخش خصوصی به گازسوز کردن وسایل نقلیه خود متضمن
تنظیم قرارداد یا الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی به تولید کیت گازسوز
نبوده تا اعالم خودداری شرک ت تجاری از نصب کیت گاز روی خودروهای پالک شخصی
و دولتــی به شـرح بخشـنامههای شـــماره ( )8213مــورخ ( )78/8/5و ()9588
مورخ ( )78/9/10شرکت ملی فرآوردههای نفتی که موجب دادنامههای شماره ( )22و
( )61مورخ ( )80/2/30هیأت عمومی دیوان ابطال شده موجب بروز خسارت به
تولیدکنندگان کیت مزبور محسوب شود ،بنابراین دادنامه شعبه چهارم بدادگاه]
تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت به خواسته تصدیق ورود خسارت از طرف شرکت ملی
فرآوردههای نفتی صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود ».

تفکیک صالحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در ...

 .3تبیین مفهوم مسئولیت دولت و اقسام آن

94

مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیع آن ،هم شامل مسئولیت قراردادی و هم
مسئولیت خارج از قرارداد است .هرچند در باب مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از
قرارداد بحث زیادی مطرح است ،در یک بیان کلی هرگونه جبران خسارت را شامل
میشود .ضمان قهری ناظر بر مواردی است که شخص بر اثر فعل یا ترک فعل غیر مجاز
خود ،به طور عمدی و از روی سوءنیت و یا به طور غیرعمدی (قصور و تقصیر) ،موجب
زیان دیگری میشود .به عنوان مثال ،شخصی که به طور عمدی باعث تلف یا عیب و
نقص مالی میشود ،مسئولیت او از نوع کیفری است و اگر بر اثر قصور و غفلت موجب
زیان دیگری شود ،مسئولیت او از نوع مدنی یا شبهجرمی است .به طور کلی مسئولیت
مدنی دولت الزام دولت است نسبت به شخص زیاندیده در پرداخت غرامت زیان وارده
به او که ناشی از عمل غیر قانونی منتسب به دولت یا عمل غیر قانونی دولت بوده و یا
تکلیف دولت است ،به پرداخت غرامت زیاندیده که به موجب قانون در نظر گرفته شده
است 1.در نظر گرفتن چنین مسئولیتی برای دولت نتیجه منطقی حاکمیت قانون است
 .1زرگوش ،مشتاق ،مسئولیت مدنی دولت ـ قواعد عمومی ،جلد اول و دوم ـ مبانی و اصول ،نشـر میـزان،1389 ،
ص.21 .
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و عدالت حکم میکند که هیچ قانونشکنی و زیانی چه مادی و چه معنوی بدون جبران
باقی نماند 1.هدف از وضع قواعد مسئولیت مدنی ،جبران ضرر است .به بیان دیگر ،باید
ضرری به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود .پس باید وجود ضرر را رکن
اصلی مسئولیت مدنی شمرد 2.ارکان مسئولیت مدنی عبارتاند از ضرر ،فعل زیانبار،
رابطه سببیت (بین عمل زیانبار و ضرر).این سه شرط را میتوان شروط ثابت مسئولیت
نامید زیرا وجود آنها در هر حال برای تحقق مسئولیت ضرورت دارد .مسئولیت رکن
متغیری نیز دارد که تقصیر است .در بیشتر نظامهای حقوقی مسئولیت اصوالً بر پایه
تقصیر استوار است .ولی هرگاه مصالح جامعه اقتضا کند ،قانونگذار میتواند برای جبران
ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است ،مسئولیت بدون تقصیر ایجاد
کند .لیکن چون اصل با مسئولیت مبتنی بر تقصیر است ،هرجا که در نوع مسئولیت
تردید شود می توان به مسئولیت مبتنی بر تقصیر استناد کرد و برای تحقق مسئولیت،
وجود و اثبات تقصیر فاعل زیان را ضروری دانست .بحث تقصیر ،در بین اصول کلی
مسئولیت مدنی اهمیت دو چندان دارد ،زیرا هم مبنای مسئولیت است و هم در اثبات
3
رابطه سببیت نقش اساسی دارد.
مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که واردکننده خسارت
در انجام عمل خسارتبار و زیانآور ،مرتکب تقصیری شده باشد .مالک در این
مسئولیت ،سنجش اخ القی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع ،انحراف و
تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران الزم است ،مرتکب ملزم به جبران
خسارت است .ولی اگر از نـظر اخـالقی رفـتار شخـص عاری از سـرزنش باشد ،ضمانی
بر عهده او نیست .بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را
نسبت به جبران خسارت توجیه کند ،وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است
اما امروزه چنین عقیدهای مقبولیت کمتری دارد .نظریه دوم که منتقدان جدی نیز دارد
به نظریه خطر موسوم است .بر این مبنا خوانده دعوی حتی بدون تقصیر و رفتار قابل
سرزنش ،مسئول است .به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او
در انجام عمل خسارتبار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد .بلکه همین که از عمل
خطرآفرین شخص  ،خسارتی به بار آید ،خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا
نشده باشد ،مسئول است و باید خسارت وارده را جبران کند .اساس این نظریه بر این
 .1طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری تطبیقی ،چاپ دوم ،سمت ،1387 ،ص.62 .
 .2کاتوزیان ،ناصر ،الزامهای خارج از قرارداد ـ ضمان قهری ـ مسئولیت مـدنی ـ غضـب و اسـتیفا ،چـاپ هشـتم،
انتشارات دانشگاه تهران ،1386 ،صص.242-243 .
 .3قاسمزاده ،سید مرتضی ،منبع پیشین ،ص.72 .
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استدالل استوار است که هر شخصی که تصمیم به انجام عملی میگیرد ،مستحق تمام
منافع حاصل از آن و نیز مسئول تمامی ضررهای ناشی از آن عمل است که به خود و
دیگران وارد آورده است .وقتی فرد با علم و اختیار به انجام فعالیتی مبادرت میورزد که
از منافع آن منتفع گردد ،قطعاً باید پذیرای خطرات ناشی از این فعالیت نیز باشد و
نمیتواند زیانهای حاصل از منافع خود را به دیگران تحمیل کند .ایجاد محیط
خطرناک و اقدام به عملیات خطرناک که از سوی کارفرمایان و علیالخصوص دولت به
عنوان کارفرمای بزرگ صورت میگرفت ،مشـهورترین نـظریهای که در حـقوق کامنال
بر مبنای «اختیارگرایی» و به عبارتی نظریه خطر مطرح گردیده است .نظریه اپستین در
مقاله مشهور وی به عنوان «نظریه مسئولیت محض» است .به نظر وی ،در صورتی که
فرد تصمیم بگیرد و در دنیا عملی انجام دهد ،مستحق تمام منافع حاصل آن و نیز
مسئول تمام ضررهایی است که از آن عمل به خود وی و دیگران وارد میآید .به عبارت
دیگر منافع و ضررهای اعمال هر فرد به خود وی باز میگردد و منصفانه نیست تا کس
دیگری را مجبور به تحمل آن نماییم .اما نظریه سوم گویای آن است که عدهای با قرار
دادن کار نامتعارف به عنوان مبنای مسئولیت ،سعی کردهاند نظریات «تقصیر» و
«خطر» را تعدیل کنند .در واقع «کار نامتعارف» ضمن اینکه به شدت و غلظت «تقصیر»
نیست ،نوعی بیمباالتی است و گامی در جهت نظریه ایجاد خطر و نظریهای بینابین و
مختلط است .این نظریه بیان میدارد که مفهوم مسئولیت مدنی با محوریت زیاندیده
قابل بررسی و تبیین است و از نظریههای خطر و تقصیر به واسطه آنکه شرایط تحقق
مسئولیت مدنی را تنها از جنبه واردکننده زیان مورد توجه قرار دادهاند ،از حیث
مفهومی متفاوت است .در نظریه مذکور ،علم اداره به ناتوانی کارکنان خود در جبران
خسارتهای واردشده و حمایت از حقوق زیاندیده ،جبران خسارت وارده از سوی
مأمورین دولتی را به عهده وی قرار میدهد .بعضی از اندیشمندان پذیرش مسئولیت
توسط دولت از جانب مأموران خود را در حکم «کفالت قانونی» میدانند و معتقدند که
«ضمانت» رابطهای است که باعث انتقال مسئولیت از مقام عمومی به دولت میشود.
نظریه دیگر نظریه برابری در مقابل قانون است .در فرض ورود خسارت توسط اداره به
اشخاص ،وقتی در مقام انجام وظایف یا به صورت خطای اداری و یا به صورت خطای
کارمند ،اگر خود شخص زیاندیده بخواهد به تنهایی بار جبران این خسارت را به دوش
بکشد ،نابرابری در اجرای قانون رخ خواهد داد و چنین فردی با موقعیت یکسان با
دیگران ،باید تکلیف فراتر از دیگران را انجام دهد .پس الزم است که زیان وارده بر افراد
حتی در حالت عدم ارتکاب تقصیر هم بدون اصالح و جبران باقی نماند .وقتی صحبت از
مسئولیت مدنی دولت میشود مقصود بحث عبارت از دو مفهوم کلی است :مفهوم اول

 .1امامی ،محمد؛ و کوروش استوار سنگری ،حقوق اداری ،جلد اول ،چاپ ششم ،نشر میزان ،1388 ،ص.379 -380 .
 .2زرگوش ،مشتاق ،منبع پیشین ،ص.157 .
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مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل حاکمیتی یا تصدیگری نهاد دولت است.
مفهوم دوم ،مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل یا ترک عمل کارکنان دولت به
سبب اقداماتی است که از سوی این کارکنان منتهی به ورود خسارت به اشخاص
میشود .مسئولیت مدنی دولت در این مفهوم ،عبارت است از اصل پاسخگویی و لزوم
جبران خسارت توسط دولت و مقامات آن در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی.
مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت وارده به اشخاص در حقوق ایران صرفنظر
از کمّ و کیف آن در مقررات مختلف بهویژه در قانون مسئولیت مدنی ( ،)1339قانون نحوه
به کارگیری سالح توسط نیروهای مسلح مصوب ( )1373و ماده ( )56قانون مجازات
اسالمی پذیرفته شده است .قانون دیوان عدالت اداری قانونی در زمینه مبنا و ماهیت و
موارد مسئولیت مدنی دولت نیست ،بلکه جزء مقررات شکلی ناظر بر مسئولیت مدنی
دولت است که مرجع مربوط در این زمینه را مشخص کرده است 1.امروزه در ایران
مسئولیت مدنی دولت طبق ماده ( )11قانون مسئولیت مدنی ،بر اساس نظریه تقصیر
پذیرفته شده است و پذیرش مسئولیت بدون تقصیر حالت استثنایی دارد .در مقابل
مسئولیت قراردادی زمانی محقق میگردد که یک طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط و
تعهدات مندرج در قرارداد موجبات زیان دیگری را فراهم آورد .به هرحال ،متعهد در
صورت نقض تعهد خود یا تأخیر در انجام آن ملزم به جبران زیان وارده به طرف دیگر
قرارداد است ،مگر آنکه ثابت کند که انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن یا ناقص عمل
کردن به آن در نتیجه قوه قاهره (فورس ماژور) بوده است .عالوه بر موارد پیشگفته،
نظریات دیگری نیز در خصوص مسئولیت مدنی دولت وجود دارد« .نظریه برابری افراد در
مقابل قانون» از نظریههایی است که در بسیاری کشورها در موارد متعددی در هنگام ورود
خسارت به اشخاص ضمن یک عمل حاکمیتی دولت به آن استناد شده است .نظریه
برابری در مقابل هزینههای عمومی بر «ایده پرداخت مالیات» متکی است .بدین معنا که
اصل برابری در مقابل هزینههای عمومی ،میتواند از حیث مفهومی ،معادل با «برابری افراد
در پرداخت مالیات» دانسته شود .پس اگر فردی مالیات خود را به صورت برابر با سایر
افراد پرداخت کند و خسارت وی جبران نشود ،به مثابه آن است که او به میزان خسارت
وارده ،مالیات دیگری را پرداخت نموده است ،که این امر با روح برابری در مقابل قانون
ناسازگار است .اما ایده پرداخت مالیات مبنای جالب و همیشگی برای حمایت از افراد در
مقابل خسارات نیست ،زیرا حمایت تابع میزان مالیات پرداختی نمیتواند باشد و مالیات
2
هم تنها یکی از مظاهر مشارکت در هزینههای عمومی است.
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امروزه دولت برای رسیدن به اهدا ف خود ،وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و
برای تحقق آن اهداف ،با به خدمت گرفت وسایل ،ابزار و نیروی انسانی که در اختیار
دارد ،فعالیت گستردهای در جامعه انجام میدهد .گستردگی این فعالیتها در موارد
متعدد ی دولت و مؤسسات عمومی را ناگزیر به انعقاد قراردادهایی با سایر اشخاص
مینماید .در مواردی این قراردادها مشابه با قراردادهای اشخاص حقوقی ،منعقد شده و
همان احکام بر آنها حاکمیت دارد لکن دولت و مؤسسات عمومی گاه مبادرت به انعقاد
قراردادهایی به نام «قرارداد اداری» مینمایند که از نظام حقوقی متفاوتی با قراردادهای
خصوصی برخوردارند ،بهگونهای که این قراردادها جزئی از نظام حقوق عمومی هستند و
از قواعد حقوق عمومی پیروی می کنند .چون امروزه قواعد و قراردادهای حقوق
خصوصی به دلیل پیشرفت فنآوری و اجتماعی شدن قراردادها جوابگو نمیباشند،
بنابراین قراردادهای اداری به وجود آمدهاند.
چه از رهگذر ضمان قهری و چه قـراردادی ،در مـوارد مختلفـی مسـئولیت دولـت
محقق میشود و دعاوی متعددی نیـز بـر همـین مبنـا علیـه دولـت در محـاکم مطـرح
میشـود .پرسـشی که به دنبـال پاسـخ آن هستـیم این است که آیا هـمه دعـاوی نـاظر
بر مسئولیت مدنی دولت قابلطرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر .همـانگونـه کـه
پیشتر بیان شد ،ماده ( )10قانون دیـوان عـدالت صـالحیت و حـدود اختیـارات دیـوان
عدالت را مشخص کرده است .تبصره یک مـاده مـذکور مقـرر مـیدارد« :تعیـین میـزان
خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از
احراز تخلف در دیوان به عهده دادگاه عمومی است ».آنچه تبصـره مـذکور مقـرر داشـته
است عبارت است از لزوم طرح شکایت در دیوان و احراز تخلف قبـل از تعیـین خسـارت
در دادگاه عمومی است .این موضوع سبب پیدایش این ذهنیت شده ،که تمـامی دعـاوی
علیه دولت ابتدا باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود .به نظر مـیرسـد میـان دعـاوی
علیه دولت و مؤسسات عمومی باید قائل به تفکیک شـد و مرجـع صـالح در هـر یـک را
حسب ماهیت خواسته خواهان مورد بررسی قرار داد.

 .4تبیین صالحیت محاکم در تبصره یک ماده  10قانون دیوان عدالت اداری
 .1-4دعاوی با منشأ مسئولیت قراردادی
همانگونه که پیشتر بیان شد ،مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در
نتیجه تخلف از قرارداد خصوصی معتبر برای اشخاص ایجاد میشود .در مسئولیت
قراردادی دو شرط وجود دارد .اول ،تخلف از مفاد تعهد قراردادی و دوم :وجود رابطه
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علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد .دولت در موارد متعددی جهت تأمین نیازهای
خود و ارائه بهتر خدمات عمومی ناگزیر از وضع قرارداد با سایر اشخاص است .در تعریفی
ساده شاید بتوان از قراردادی که یکطرف آن اداره باشد به عنوان قرارداد اداری یاد
نمود .اما در قوانین و مقررات ،تعریفی جامع و مانع از این قرارداد ارائه نشده است .فقد
چنین تعریفی در نظام حقوقی ما دلیل بر انکار وجود قراردادهای اداری نیست .در مقابل
مفهوم قرارداد اداری در قالب برخی تعاریف در قوانین متفرقه قابل استنباط بوده و گاه
همچون تعریف پیمانکار و پیمانکاری واجد تعریف معین است.
سازمانهای اداری دولت می توانند عالوه بر ایقاعات اداری ،قراردادهای متنوعی را
منعقد کنند .به عقیده دولوبا قرارداد اداری ،به قراردادی اطالق میشود که مؤسسات
عمومی آن را به منظور انجام یک امر عمومی و به قصد اینکه قرارداد مزبور مشمول
مقررات و احکام خاص حقوق اداری قرار گیرد ،منعقد می کنند ،خواه ،مبین این قصد،
وجود قیود و شروط مخصوص حقوق اداری مندرج در قرارداد باشد و خواه شرکت و
همکاری نزدیک و مستقیم پیمانکار در انجام امر عمومی ،داللت بر آن قصد کند.
قراردادهای دولت بر دو دستهاند .یک دسته از آنها قراردادهای حقوق مدنی دولـت
هستند ،مانند قـرارداد اجـاره ،رهـن ،وکالـت و برخـی خریـد و فـروشهـای کوچـک و
کماهمیت که از قواعد و احکام حقوق مدنی پیروی مـیکننـد .در ایـن قراردادهـا دولـت
ماننـد افــراد تـابع قــانون مــدنی اسـت و دســته دیگــر قراردادهـای اداری دولــت ماننــد
پیمانکاری های ساختمانی ،ملزومات ،حمل و نقل ،خرید و فروشهـای عمـده ،اسـتخدام
پیمانی ،امتیازات و عاملیتها که بیشتر تابع نظام ویژه هستند .در بسیاری از موارد ،طرز
انعقاد قراردادهای مهم دولت به موجب مقررات قانونی معین شـده اسـت ،ماننـد قـانون
محاسـبات عمــومی و آیــیننامـههــای معــامالت دولتـی و قــانون برگــزاری مناقصــات و
آییننامههای اجرایی .اقسام قراردادهای اداری که در دستگاههای دولتی رایـج و متـداول
است عبارتاند از مقاطعه کـاری یـا پیمانکـاری دولتـی ،امتیـاز ،قرضـه عمـومی ،پیمـان
استخدامی ،عاملیت ،قراردادهای بررسی ،مطالعه ،تحقیق ،تألیف ،ترجمـه و فـیلمسـازی.
قراردادهای حقوق خصوصی دولت ،تابع اصول حاکم بر قراردادهای حقـوق مـدنی اسـت
که عبارتاند از اصل آزادی قراردادها ،اصل نسبی بودن قراردادها و اصل الزماالجرا بودن
قراردادها .در قراردادهای حقوق عمومی دولت ،بر اصول حاکم بر قراردادهـا ،اسـتثنائاتی
به نفع دولت وارد آمده است که اختیارات وسیعی به دولت میدهد که در برخـی مـوارد
مغایر باروح و اصول حقوق مدنی یا الاقل مخالف عرف قراردادهای بین افراد اسـت .ایـن
اختیارات و امتیازات عبارتاند از حق تغییر یکجانبه قرارداد و یا فسخ کلـی آن ،اختیـار
نظارت و هدایت ،اجـرای قرارداد به طــریقه امــانی و یـا فــسخ آن ،حــق پیمانکـار در
زمینه حفظ تعادل مالی پیمان و غیره.
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روند رشد قراردادهای دولتی در ایـران اگرچـه در عمـل بـه صـورتهـای مختلـف
همچون امتیازات نظیر امتیاز بهرهبرداری از نفت وجود داشت ،ولـی حقـوق قراردادهـای
عمومی چندان رشدی نداشت .تحـول در قلمـروی علـوم اجتمـاعی و اقتصـادی و علـوم
سیاسی ،فناوری ،تغییر وضـع حکومـت هـا از اسـتبدادی بـه مردمـی و افـزایش وظـایف
اجتماعی حکومت ها ،توسعه حقوق ،مدیریت ،اجتماعی شدن قراردادها موجـب پیـدایش
شعبات گونـاگونی در قلمـرو قراردادهـا شـده اسـت ،بـه نحـوی کـه قواعـد اختصاصـی
قراردادهای مدنی ،تجاری ،کار ،اداری ،بین المللـی ،خصوصـی و عمـومی نـوع خاصـی از
قراردادها را به وجود آورده است که قراردادهای اداری از اقسام متنوع آنها است .بـهرغـم
موارد مطرحشده و تفاوتهـای بنیـادین میـان قراردادهـای حقـوق خصوصـی و حقـوق
عمومی دولت ،به طورکلی رسیدگی به تمامی دعاوی علیـه دولـت کـه منشـأ قـراردادی
دارد ،در صالحیت دادگاه عمومی قرار دارد .چه آنکـه رسـیدگی بـه ایـنگونـه دعـاوی و
تشخیص استحقاق اشخاص به دریافت خسارت ،تابع قواعدی است کـه ماهیتـاً از قواعـد
حاکم بر حقوق خصوصی و مدنی که در آن روابط حقوقی مبتنی بر اصل تساوی افـراد و
آزادی اراده است ،متفاوت نیست و این گونه اعمال دولت و مؤسسـات عمـومی ناشـی از
قواعد منبعث از حق حاکمیت و مبتنی بر مفهوم منفعت عمومی نبوده و داخل در حـوزه
حقوق عمومی و اداری بـوده و از قواعـدی ویـژه و متفـاوت بـا حـوزه حقـوق خصوصـی
برخوردار است ،قرار نمیگیرد .در این وضعیت اصل بر این است کـه دولـت در وضـعیت
برابر با اشخاص خصوصی قرار میگیـرد ،مگـر در شـرایط اسـتثنایی .بنـابراین تشـخیص
صحت و قانونی بودن اعمال دوطرفه دولت و وزارتخانههـا از مصـادیق مـاده ( )10قـانون
دیوان عدالت اداری نبوده و رسیدگی بـه آن در صـالحیت دادگـاه عمـومی قـرار دارد .از
سوی دیگر صالحیت محاکم عمومی عام و صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی بـه
دعاوی اشخاص خاص است ،زیرا از یک سو طبق اصل ( )159قانون اساسـی دادگسـتری
مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات اشخاص است و مسـتفاد از مـاده یـک قـانون
آیین دادرسی مدنی کلیه دعاوی مدنی در صالحیت دادگاههای عمـومی اسـت .بنـابراین
اصل بر این است که کلیه دعاوی ناظر بر احراز و دریافت خسارت اعم از خسارت موضوع
مسئولیت قراردادی و یا خسارت موضوع مسئولیت مدنی در محـاکم عمـومی رسـیدگی
میشود ،مگر موارد خاصی که در صالحیت دیوان عدالت اداری است .لذا نباید با قـوانین
و تفاسیر مبهم اصول و صالحیتها تغییر پیدا کنند .همچنین دیوان عـدالت اداری طـی
آراء وحدت رویه متعدد ،رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها را در اجزای امور حقـوقی
و ترافعی محسوب کرده و آنها را در صالحیت خود ندانسته است1.بنابراین دعاوی ناشی
 .1با توجه به آرای وحدت رویه شماره  33و  130در سالهای  75و  77و نیز رأی وحـدت رویـه هیئـت عمـومی



دیوان عدالت ادای به شماره  75/2/29-33دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها با دولت
و نیز اختالف در کیفیت اجرای قراردادهای منعقد شده با دولت ،خود را دارای صالحیت نمیداند.
 .1طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ایران ،سمت ،1373 ،ص.430 .
 .2موسیزاده ،رضا ،حقوق اداری :کلیات و ایران ،نشر میزان ،1377 ،ص.193 .
 .3انصاری ،ولیاهلل ،کلیات حقوق قراردادهای اداری ،نشر حقوقدان ،1390 ،ص.67 .
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از قراردادی که یک طرف آن دستگاه دولتی باشـد ،قابـلطـرح در دیـوان عـدالت اداری
نیست .با این حال ،علیرغـم اینکـه رسـیدگی بـه اختالفـات ناشـی از تفسـیر و اجـرای
قراردادهای دولت و سازمان ها در صالحیت دادگاه های عمـومی اسـت ،لکـن تصـمیمات
اداری جدای از قراردادها در دیوان قابل طرح و شـکایت هسـتند .مـثالً تصـمیم شـورای
شهر مبنی بر اجازه انعقاد قرارداد و تصمیمات کمیسیون مزایده و مناقصه در دیوان قابل
1
طرح میباشند.
دستهای دیگر از قراردادهای اداری ،قراردادهای استخدام است .صرفنظر از استخدام
رسمی که اصوالً فاقد ماهیت قراردادی بوده و در زمره اعمال یکطرفه دولت قرار میگیرد،
امروزه بیشتر علمای حقوق نظریه قراردادی بودن استخدام دولتی را رد میکنند .اساس
استدالل ایشان بر این نکته استوار است که اگر به واقع رابطه مستخدم و دولت ناشی از
قرارداد بود ،الزم میآمد که مستخدم نسبت به قوانین و مقررات زمان استخدام خود حق
مکتسبه و ثابتی پیدا میکرد .در مقابل در خصوص ماهیت قراردادی استخدام پیمانی
اختالف چندانی وجود ندارد .با مطالعه ماهیت آن و نیز قوانین حاکم بر موضوع میتوان
دریافت که استخدام پیمانی به موجب قرارداد صورت میگیرد و رابطه مستخدم با سازمان
ادارهکننده بر اساس قرارداد تنظیم میگردد ،مستخدم پیمانی ملزم به تبعیت از شرایط
مقرر در قرارداد است و شرایط این قرارداد به لحاظ آنکه از نوع قراردادهای عمومی است با
اراده دولت تغییر مییابد 2.با این حال ،اگر چه در ماهیت قراردادی استخدام پیمانی
تردیدی وجود ندارد ،اما همچنان رسیدگی به دعاوی ناشی از این قرارداد در صالحیت
دیوان عدالت اداری قرار دارد .چه آنکه به صراحت بند سه ماده ده قانون تشکیالت دیوان،
رسیدگی به شکایات مستخدمین علیه دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی در
صالحیت دیوان عدالت قرار دارد .بنابراین چنانچه اختالف ،بین کارمند پیمانی و سازمان
متبوعه او به وجود آید ،رسیدگی به این اختالف در صالحیت دیوان عدالت اداری خواهد
بود 3.البته آن دسته از افرادی که رابطه استخدامی آنان با دولت مشمول قانون کار است،
مستثنا از این حکم بوده و به اختالفات کاری آنان در مراجع تخصصی اداره کار رسیدگی
خواهد شد .بنابراین موضع شکایت در دیوان باید ناظر به ابطال مصوبات یا اعمال اداره و یا
الزام اداره به انجام عمل یا اخذ تصمیمی معین باشد.
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فعالیت اشخاص حقوق عمومی میتواند همچون عمل اشخاص حقوق خصوصی به
ایراد خسارت منتهی شود .مسئولیت مدنی اشخاص و آثار آن در حقوق خصوصی دارای
قواعد شناختهشده و با سابقه زیاد است .اما سابقه ظهور بحث مسئولیت مدنی در حقوق
عمومی و قبول این مسئولیت برای اشخاص حقوق عمومی به کمتر از دو قرن میرسد.
در حقوق ایران ،پذیرفتن مسئولیت مدنی دولت سابقه طوالنی ندارد .با تصویب قانون
مسئولیت مدنی در سال ( )1339آشکارا مسئولیت مدنی دولت در قبال زیانهای
واردشده به اشخاص به سبب اعمال تصدی دستگاههای اداری پذیرفته شد .ولی
زیان های واردشده به لحاظ اعمال حاکمیت پذیرفته نشد .با استقرار نظام جمهوری
اسالمی ایران ،به استناد اصول و قوانینی مانند اصل ( )171قانون اساسی و ماده ()58
قانون مجازات اسالمی که در ارتباط با آن تصویب شده است و قانون به کارگیری سالح
توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ( ،)1373مسئولیت مدنی دولت
در جبران زیان واردشده به اشخاص در موارد اعمال حاکمیت تحت شرایطی پذیرفته
شده است .در مورد مسئولیت مدنی ناشی از اعمال قوه مجریه باید گفت که این قوه
بیشترین ارتباط را با مردم دارد ،به همین لحاظ امکان ورود خسارت به افراد از جانب
قوه مجریه و کارکنان آن بیش از سایر قواست .در مباحث نظری حقوق اداری مشهور
نویسندگان ،اعمال اداره را به دو دسته یعنی اعمال اداری یکجانبه (ایقاعات) و اعمال
اداری دو یا چندجانبه (قراردادها) تقسیمبندی مینمایند .قلمرو حقوق اداری تا حد
زیادی بستگی به تعریف عمل اداری در قوانین مربوط دارد 1.تعریف عمل اداری برای
تفکیک دعاوی اداری از دعاوی عمومی و تعیین صالحیت مراجع اداری و عمومی
میتواند بسیار راهگشا باشد .اعمال اداری در یک دستهبندی کلی در دو قالب صورت
میگیرد .یکی اعمال و تصمیمات انفرادی که منظور از آنها اعمال و تصمیماتی است که
ناظر بر افراد خاص و موارد معین است ،مانند زمانی که اداره در مورد تملک زمینی
خاص و متعلق به اشخاص معین تصمیمگیری و اقدام میکند و دیگری ،تصمیمات
فراگیر که به شکل کتبی در قالب آییننامه و تصویبنامه و بخشنامه اتخاذ میشود و
متوجه گروه زیادی از افراد یا عموم مردم است .اصوالً هرگونه خسارت ناشی از اعمال و
اقدامات و تصمیمات اداری دولت و مستخدمین او قابل مطالبه است و چنانچه اعمال
ادارات و سازمان های اجرایی و اداری موجب زیان و ضرر افراد شود ،آنها میتوانند به
 .1امامی ،محمد؛ و کوروش استوار سنگری ،حقوق اداری ،جلد دوم ،چاپ اول ،نشر میزان ،1391 ،ص.24 .

دیوان مراجعه و جبران زیان واردشده را مطالبه کنند .بنابراین منظور از تصمیمات و
اقدامات موضوع بندهای الف و ب ماده ( )10قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان،
تصمیمات و اقدامات اداری است که ناظر بر موارد خاص باشد و تصمیمات عامالشمول را
در بر نمیگیرد و شعب دیوان در رسیدگی خود در نهایت رأ ی به رد شکایت و یا ابطال
تصمیم یا اقدام موضوع شکایت صادر میکنند .اما اینکه حسب تبصره یک ماده ()10
کدام دعاوی ابتدا باید در دیوان مطرح شود و پس از احراز تخلف خسارت در دادگاه
عمومی ارزیابی شود ،باید قائل به تفکیک شد و فروض مختلف را در نظر گرفت.
 .1-2-4مسئولیت بدون منشأ تقصیر

 .1ماده  -13در صورتیکه مأمورین با رعایت مقررات این قانون سالح به کار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم
صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد ،پرداخت
دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همهساله بودجهای را به این منظور
اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
 .2ماده  -21دولت میتواند به پیشنهاد اداره کل هواپیمایی کشوری با صدور تصویبنامه ایجاد هرگونه ساختمان یا
مانع دیگری را در فاصله معینی از حدود یک فرودگاه یا تأسیسات مربوط به تأمین بیخطری پرواز هواپیماها
ممنوع یا محدود سازد مگر در صورتیکه ساختمان یا مانع مزبور موجد خطری به پرواز هواپیماها نگردیده و
مورد موافقت اداره کل هواپیمایی کشوری قرار گرفته باشد چنانچه خسارتی مستقیماً و منحصراً در نتیجه این
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همان گونه که پیشتر بیـان شـد ،هنگـامی کـه مبنـای مسـئولیت تقصـیر اسـت،
مسئولیت متوجه کسی میشود که زیان از تقصیر او ناشی میشود .لذا بر همـین اسـاس
ماده ( )11قانون مسئولیت مـدنی مقـرر مـیدارد« :کارمنـدان دولـت و شـهرداریهـا و
مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفـه عمـداً یـا در نتیجـه بـیاحتیـاطی
خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسـارت وارده مـیباشـند .ولـی
هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط بـه نقـص وسـایل ادارات و یـا
مؤسسات مزبور باشد ،جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسـه مربوطـه اسـت .ولـی در
مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی کـه برحسـب ضـرورت بـرای تـأمین منـافع
اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبـور بـه پرداخـت
خسارات نخواهد بود ».مبنای این نوع از مسئولیت تقصیر است .بنابراین در فـرض نقـص
وسایل اداره ،نخست باید تخلف اداره در دیوان عدالت اداری به اثبـات برسـد تـا ذینفـع
بتو اند برای ارزیابی و مطالبه خسارت به دادگاه عمومی مراجعـه نمایـد .گرچـه در ایـران
نظریه مسئولیت مدنی بدون تقصیر به صورت عام پذیرفته نشده ،ولی قانونگذار به طـور
پراکنده آن را در موارد خاص پذیرفته است؛ همچون ماده ( )13قانون به کارگیری سالح
توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضـروری مصـوب ( ،1 )1373مـاده ( )21قـانون
هواپیمایی کشوری مصوب ( 2)1328که طبق آن دولت ملزم به جبـران خسـاراتی اسـت
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که به لحاظ ممنوعیت و یا محدودیت در ایجـاد سـاختمان نزدیـک فرودگـاه بـرای آنهـا
ایجاد میشود 1.وقتی دولت در اجرای قانونی و یا تجویز صریح همـان قـانون مجبـور بـه
ورود خسارت به افراد میباشد ،قطعـ ًا و یقینـ ًا بایـد دارای مسـئولیت بـه جهـت جبـران
خسارت زیاندیدگان باشد .در این موارد قانون گذار بـا صـراحت زیـاندیـده را مسـتحق
دریافت غرامت بدون نیاز به اثبات و تقصیر دولت دانسته است ،یعنی جـایی کـه دولـت
مجبور به نادیده گرفتن مالکیت اشخاص از طریق تصرف و تملک ،تخریب یا ملی کـردن
اموال آنان میباشد و یا به جهت اجرای نظم و امنیت در جامعه به جنگ پرداخته و جان
و مال مردم را در معرض تفویت قرار میدهد و یا به اعمال محدودیت و یا ممنوعیـت در
انجام برخی از امـور ماننـد صـادرات و واردات مـیپـردازد 2.در چنـین مـواردی ،مبنـای
مسئولیت دولت تقصیر نبوده و احراز مسئولیت مالزمهای با احراز تخلف نداشته و معلول
آن نیست .بنابراین ،اساس استحقاق افراد به دریافت خسارت در قانون شناسـایی شـده و
نیازی به تصدیق در دادگاه نـدارد .در اینجـا ذینفـع بایسـتی بـا طـی تشـریفات آیـین
دادرسی ،تصدیق خسارت را از دیوان تقاضا نماید و در فـرض تصـدیق ایـن امـر توسـط
دیوان برای مطالبه و تعیین میزان آن باید به دادگاه عمومی مراجعـه کنـد .بـرای مثـال،
هرگاه مأمور نظامی یا انتظامی در ادای وظیفه خود و بدون آنکه خطـایی مرتکـب شـود،
شخصی را هدف قرار دهد و او را مجروح سازد؛ زیاندیـده بـرای جبـران خسـارت خـود
می تواند در مراجع عمومی بر ضد دولت طرح دعوا کند ،بیآنکه ابتدا الزامی به طرح دعوا
در دیوان عدالت اداری داشته باشد .از سوی دیگر ،در اینگونه موارد زیاندیـده از اثبـات
تقصیر قراردادی دولت معاف است ،چرا که انجام ندادن تعهد قراردادی ،بـه خـودیخـود
تقصیر محسوب می شود .همچنین رسیدگی به دعاوی ناشـی از لطمـات وارد بـه حقـوق
عینی اشخاص توسط دولت بدون نیاز به طرح شکایت در دیوان در صالحیت دادگاههای
دادگستری است ،زیرا در این گونه دعاوی نیز اثبات خطای اداری ضـرورتی نـدارد .بـرای
مثال ،هرگاه اداره دولتی به تصرف عـدوانی یـا مزاحمـت یـا ممانعـت از اسـتیفای حـق
مالکیت یا انتفاع یک شخص مبادرت کند ،طرح دعوا ابتدا به سـاکن در دادگـاه عمـومی
امکان پذیر خواهد بود .در این موارد ،عناصر ضروری ،اثبات سابقه تصرف خواهان و لحوق



ممنوعیت یا محدودیت به کسی وارد گردد باید از طرف اداره کل هواپیمایی کشوری جبران شود .در صورتیکه
ساختمان یا مانع دیگری که مطابق این ماده ممنوع یا محدود شده باشد در اطراف یک فرودگاه کشوری یا
تأسیسات مربوط به تأمین بیخطری پرواز هواپیماها قبل از اجرای این قانون موجود بوده دولت میتواند مطابق
ماده  19برای برداشتن یا محدود ساختن آن اقدام نماید.
 .1امامی ،محمد؛ و کوروش استوار سنگری ،حقوق اداری ،جلد اول ،منبع پیشین ،ص.361 .
 .2زرگوش ،مشتاق ،منبع پیشین ،ص.266 .

 .2-2-4مسئولیت با منشأ تقصیر

در چنین مواردی عمل اداره با ادعای قانونی بودن فعل یا ترک فعل اداری انجام
میشود ،اما فرد ذینفع با طرح دعوی در دیوان ،احراز تخلف ،ابطال تصمیم اداره یا الزام
آن را به عمل قانونی مطالبه مینماید .به طور مثال چنانچه نقض آرای مراجع
 .1کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،جلد چهارم ،نشر میزان ،1385 ،ص.775 .
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تصرف یا مزاحمت عدوانی خوانده است و به اثبات خطا نیـازی نیسـت 1.بنـابراین چـون
مبنای عمل دولت قانونی است ،همان قانون عـالوه بـر بیـان صـالحیت دولـت در سـلب
برخی حقوق اشخاص ،نحوه و راهکارهای جبران خسـارت وارده بـه اشـخاص در اجـرای
طرح پیشبینی شده است.
از جمله موارد دیگر میتوان به مصادیق مشمول ماده ( )13قانون به کارگیری
سالح توسط مأمورین نیروهای مسلح (مصوب  )1373است که جبران خسارات ناشی از
به کارگیری سالح توسط مأمورین با رعایت قانون را بر عهده سازمان متبوع وی دانسته
است .در اینگونه موارد نیز نیازی به مراجعه به دیوان عدالت اداری نیست و چون در
قوانین ذیربط حقوق اشخاص در دریافت خسارت صراحتاً به رسمیت شناختهشده
است ،لذا مراجع دادگستری در این مورد صالح به رسیدگی هستند و بایستی به مجرد
اقامه دعوی از سوی ذینفع ،در صورت حصول شرایط الزم در ماهیت موضوع اظهارنظر
شود .در اینجا چون اساس استحقاق اشخاص در قوانین ذکر شده است ،نیازی به احراز
اساس استحقاق در دیوان عدالت اداری نیست .همچنین در مواردی همچون مقررات
مربوط به تملک اراضی توسط دستگاههای دولتی که اساس استحقاق افراد به دریافت
بهای اراضی قبالً توسط قانونگذار در الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک
برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت حق افراد برای دریافت بهای
امالک خود ،صراحتاً شناسایی شده است ،نیازی به تصدیق این حق در دیوان عدالت
اداری نیست؛ چه آنکه دریافت این خسارت از حقوق مکتسبه افراد نشأت گرفته و فرع
بر احراز تخلف اداره نبوده و معلول آن نیست .همچنین با توجه به اینکه قانون جدید
دیوان مطالبه خسارت را فرع بر احراز تخلف دانسته و نه تصدیق خسارت ،بنابراین در
مواردی نیز که ذینفع ادعای غیرقانونی بودن عمل اداره را نداشته و در واقع عمل اداری
به صورت قانونی واقع شده است ،اما استحق اق افراد به دریافت خسارت در هیچ قانونی
صراحتاً اشاره نشده باشد ،باز هم موضوع در صالحیت دادگاه عمومی است ،زیرا در این
موارد «عنصر ترافع» با تفوق و رجحان بر سایر عناصر دعوی ،دادگاه را از پرداختن به
احراز تخلف یا ابطال تصمیم اداره بینیاز میسازد.
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شبهقضایی همچون رأی کمیسیون ماده ( )100شهرداریها وفق بند ( )2ماده ( )10به
عمل آید و به لحاظ اجرای رأی کمیسیون خساراتی متوجه ذینفع شده باشد ،در اینجا
فرد ذینفع باید ابتدا با مراجعه به دیوان عدالت غیرقانونی بودن تصمیم یا اقدام مرجع
مذکور را احراز و سپس برای وصول خسارت و تعیین میزان آن به دادگاه عمومی
مراجعه نماید  .همچنین چنانچه ملکی توسط اداره به تصرف درآمده و ذینفع مدعی
غیرقانونی بودن این عمل و عدم رعایت تشریفات قانونی مربوط به تملک باشد و رفع
تصرف یا خلع ید اداره از ملک خود را مطالبه نماید ،چون بررسی رعایت مقررات قانونی
تملک امالک افراد توسط دولت و شهرداریها مقدم بر درخواست خلع ید از آن است و
تشخیص این امر تابع قواعدی است که ماهیتاً از قواعد حاکم بر حقوق خصوصی و مدنی
که در آن روابط حقوقی مبتنی بر اصل تساوی افراد و آزادی اراده میباشد ،متفاوت
است و اینگونه اعمال دولت همچون تملک یا اختصاص زمین متعلق به مردم در امور
عمومی و طرحهای ملی و غیره ناشی از قواعد منبعث از حق حاکمیت و مبتنی بر
مفهوم منفعت عمومی و عمدتاً به صورت تصمیم یکطرفه دولت صورت میگیرد که
داخل در حوزه حقوق عمومی و اداری بوده و از قواعدی ویژه و متفاوت با حوزه حقوق
خصوصی برخوردار است ،بنابراین تشخیص صحت و قانونی بودن اینگونه اعمال دولت و
وزارتخانهها از جمله اقدامات آنها در زمینه تملک یا تصرف اراضی و احراز تخلف اداره از
مصادیق ماده ( )10قانون دیوان عدالت اداری مصوب ( )1390بوده و در قلمرو صالحیت
محاکم اداری یعنی دیوان عدالت اداری است .در تأیید این ادعا میتوان آرای وحدت
رویه ذیل را ذکر نمود:
الف ـ رأی وحدت رویه شماره ( )544مورخ ( )1369/11/30هیأت عمومی دیوان
عالی کشور که رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در
اجرای طرح تملیک موضوع ماده ( )9قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب سال
( )1360انجام شده را مستلزم آن دانسته است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق
بند ( )2ماده ( )11قانون دیوان مصوب ( )1360به شکایت در تصمیم و اقدام سازمان
زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت
و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری ،دادگاه عمومی به ابطال سند مالکیت
رسیدگی نماید.
ب ـ رأی وحدت رویه شماره ( )199مورخ ( )1387/3/26هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری که در آن بیان شده است که به موجب ماده ( )13قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ( ،)1385مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی
و شهرداریها و سایر مؤسسات مذکور در بند الف ماده ( )13قانون فوقالذکر در زمینه

 .3-2-4خسارت ناشی از تصمیمات مراجع شبهقضایی
مراجع شبهقضایی همچون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند
کمیسیونهای مالیاتی ،هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما ،کمیسیون موضوع ماده ()100
قانون شهرداریها ،مراجعی هستند که در درون دستگاههای اجرایی کشور به موجب قانون
تشکیل گردیده و با صالحیت خاص انجام وظیفه میکنند ،در زنجیره یا سلسله مراتب
قضـایی قرار نگرفـته و قـوهقضاییه اسـاساً در راهانـدازی و اقـدامات آنان دخالتـی نـدارد،
به کسانی نیز که در چنین مراجعی رأی صادر میکنند ،قضات حرفهای گفته نمیشود و
عزل و نصب قضات آنها کالً یا جزئاً به عهده قوه مجریه بوده و از صالحیت قوه قضاییه
خارج است 1.عمل شبه قضایی در حقیقت نوعی از اعمال قضایی است که توسط نهادهای
غیرقضایی انجام میشود .از اینجاست که از نهاد یا مرجعی که این اعمال را انجام میدهند
به عنوان مراجع شبهقضایی یاد میشود 2.با توجه به اینکه در ماده ( )10قانون تشکیالت
 .1شمس ،عبداهلل ،آیین دادرسی مدنی ،جلد نخست ،چاپ یازدهم ،انتشارات دراک ،1385 ،ص.79 .
 .2امامی ،محمد؛ و کوروش استوار سنگری ،حقوق اداری ،جلد دوم ،منبع پیشین ،ص.101 .
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تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها وهمچنین صدور رأی در
اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و امالک مذکور به دریافت معوض و یا
بهای اراضی و امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها دیوان عدالت اداری است،
بنابراین رسیدگی به دعوای خلع ید در این موضوع مستلزم آن است که دیوان عدالت
اداری ابتدا طبق بند ( )1و تبصره اول ماده ( )10قانون دیوان عدالت اداری مصوب
( )1390مجلس شورای اسالمی ،به شکایت در خصوص تصمیم و اقدام نهاد
تصمیمگیرنده همچون کمیسیون ماده ( )100شهرداری ،کارگروه شهرسازی و معماری
استان و غیره مبنی بر تغییر کاربری و تصرف زمین متعلق به خواهان رسیدگی نماید و
سپس در صورتیکه صحت شکایت و ابطال تصمیم و تخلف نهادهای فوقالذکر احراز
شود دادگاه رأی به رفع تصرف یا خلع ید صادر نماید .چه آنکه احراز تخلف وصفی است
که عنصر «عدوانی و غاصبانه بودن» را به تصرف دولت می بخشد .البته در سایر مواردی
نیز که منشأ عمل یا تصمیم اداری غیر قانونی اعالم میشود ،به عنوان نمونه در مواردی
که اداره به استناد آییننامه ،تصویبنامه یا بخشنامهای اقداماتی را انجام میدهد و یا
تصمیماتی نسبت به اشخاص میگیرد که مقررات مذکور توسط دیوان عدالت اداری
ابطال میگردد ،در این موارد نیز بایستی به ادعای غیر قانونی بودن منشأ عمل یا
تصمیم اداری (آییننامه ،بخشنامه و غیره) توسط دیوان رسیدگی شود و در صورت
ابطال مقررات مذکور ،شخص ذینفع میتواند برای تعیین میزان خسارت و مطالبه آن
به دادگاههای عمومی مراجعه کند.
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دیوان ،اسامی این نهادها به صورت تمثیلی بیان شده است ،لذا رسیدگی به شکایت از
تصمیمات این مراجع کالً در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد .بنابراین در فرض
ورود خسارت به افراد ناشی از تصمیمات مراجع شبهقضایی ،فرد ذینفع ،نخست بایستی
طبق بند ( )2ماده ( )10به آرا و تصمیمات قطعی این مراجع در دیوان عدالت اداری
شکایت نماید و در صورت ابطال رأی یا تصمیم مرجع شبهقضایی طرف شکایت ،احراز
تخلف آن مراجع در دیوان عدالت اداری موضوعیت پیدا میکند .البته به نظر میرسد
چنانچه رأی مورد شکایت واجد جنبه مالی باشد ،مانند آراء مراجع حل اختالف مالیاتی
موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ،در صورت نقض آراء مراجع مذکور توسط دیوان عدالت
و در صورتی که دستگاه دولتی به استناد رأی مراجع مذکور از ذینفع مالیاتی اضافی اخذ
نموده باشد .برای مطالبه مبله مازادی که رأی هیأت حل اختالف مالیاتی ناظر بر آن
توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است ،نیازی به احراز مجدد ورود خسارت در دیوان
عدالت نیست و ذینفع میتواند از طریق محاکم عمومی مالیات پرداخت شده مازاد را از
دستگاه دولتی مطالبه نماید.
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 .3-4صالحیت محاکم عمومی پس از احراز تخلف
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همانگونه که در سطور قبل بیان شد ارکان مسئولیت مدنی عبارتاند از تحقق
ضرر ،فعل یا ترک فعل زیانبار یا عدم انجام وظایف قانونی از طرف اداره و مأموران آن و
رابطه سببیت میان ورود خسارت و عمل زیانبار .تقصیر دولت را تحقق عنوان «تخطی
از قواعد حقوق عمومی» میتوان نامید .از این دیدگاه ،تخطی از قواعد حقوق عمومی که
مستلزم ایجاد مسئولیت برای دستگاههای عمومی یا کارکنان آنها میشود ،عبارت است
از تخطی از قواعد صالحیت ،تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات ،مخالفت اعمال اداری با
قانون ،تخلف از اجرای قوانین و مقررات و خودداری از انجام وظایف قانونی.
در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ،زیاندیده باید اثبات کند که فعل یا ترک
فعل زیانبار اداره یا کارمند باعث ورود خسارت به وی گردیده است .حسب تبصره یک
ماده  10قانون تشکیالت دیوان عدالت اداری از میان سه رکن فـوق تنها احـراز تخلف
بر عهده دیوان عدالت اداری قرار گرفته و حوزه صالحیت محاکم عمومی در این زمینه،
تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات دولتی و عمومی و مراجـع شبهقضایی
پس از احراز تخلف دیوان عنوان شده است .یعنی در اینگونه موارد محاکم عمومی
صالحیت احراز تخلف اداره را ندارند  ،در قانون سابق دیوان ،نقش محاکم عمومی ،پس از
تصدیق دیوان عدالت در ورود خسارت به خواهان صرفاً تعیین میزان خسارت بود و
صالحیت ورود در ماهیت امر خسارت را نداشتند و تصدیق خسارت بر عهده دیوان
عدالت اداری بود .رأی وحدت رویه شماره ( )1427مورخ ( )86/12/5هیأت عمومی

 .1ظفری ،فرامرز ،نقش دیوان عدالت ادار ی در رسـیدگی بـه دعـوی مسـئولیت مـدنی علیـه دولـت ،پایـاننامـه
کارشناسی ارشد ،دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،1384 ،ص.5 .
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دیوان عدالت اداری احراز رابطه علیت میان تصمیم و اقدام موضوع تبصره ماده ( )10را
در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار داده بود .اما در قانون تشکیالت و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب  ،1390عبارت «تصدیق خسارت» به «احراز تخلف» تغییر
یافته است .در مقام تفسیر میتوان گفت تصدیق خسارت احراز هر سه رکن مسئولیت
مدنی را شامل میشود و از احراز تخلف و زیان وارده تا بررسی وجود رابطه سببیت میان
آنها را شامل میشود در حالیکه عبارت «احراز تخلف» صرفاً ناظر به رکن دوم
مسئولیت مدنی یعنی احراز فعل یا ترک فعل زیانبار است .در واقع مفهوم «تصدیق
خسارت» عنوان عام و فراگیری است که قانونگذار از آن شرایط ویژه تحقق مسئولیت
مدنی دولت یا کارکنان آن را ،اراده نموده بود .بنابراین مقصود از تصدیق خسارت توسط
دیوان عدالت اداری ،احراز قید و شرایط موردنظر قانونگذار برای ایجاد مسئولیت دولت
در فرایند رسیدگی قضائی مرجع مزبور بود 1.بنابراین به نظر میرسد در قانون جدید،
حوزه صالحیت دادگاه عمومی در این خصوص توسعه یافته است و بخش ترافعی دعوی
از بخش اداری آن تفکیک شده است .بنابراین این فرض میتواند متصور شود که تخلف
اداره در دیوان احراز گردد ،یا رأ ی به ابطال تصمیم اداره صادر شود ،اما؛ دادگاه عمومی
ورود ضرر را احراز نکند یا میان ضرر وارده و تخلف اداری رابطه سببیت را برقرار
ندانسته و دولت را از مسئولیت جبران خسارت مبری بداند.
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قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،صالحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی
در اختیار محاکم دادگستری قرار داده و تعریف حدود صـالحیت و ترتیـب اعمـال آن از
طریق محاکم را ،به قوانین عادی قرار واگذار نموده است .در این بـین صـالحیت دادگـاه
عمومی ،عام و اصل است و در نتیجه لزومی نـدارد کـه دادگـاه عمـومی در رأی صـادره
صالحیت خود را اثبات نماید؛ مگر اینکه به صالحیت دادگاه ایراد شده باشـد .در مقابـل
دیوان عدالت اداری ،به عنوان یک دادگاه اختصاصی در سـاختار قـوه قضـاییه جمهـوری
اسالمی ایران وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههـای اداری را عهـدهدار اسـت.
در حقیقت ،دیـوان عـدالت در نقـش حـامی مـردم و مـدافع حقـوق آنـان بـر اقـدامات،
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تصمیمات و مصوبات ادارات و مأموران آنها نظارت قضـایی دارد .لـذا بایـد مـواد قـانونی
راجع به صالحیت دیوان بر مبنای فلسفه تأسیس آن تفسیر گـردد ،از ایـن رو توجـه بـه
نقش و جایگاه دولت در حین اتخاذ تصمیم یا انجام عمل مورد شکایت و نیز ماهیـت آن
عمل در تشخیص محکمه صالح ،اهمیت فراوانی مییابد .از آنجا که اصل بر این است که
کلیه دعاوی در صالحیت محاکم عمومی است ،لذا به نظر میرسد باید قائل بـه تفکیـک
میان دعاوی علیه دولت و مؤسسات عمـومی شـد و مرجـع صـالح در هریـک را حسـب
ماهیت خواسته خواهان مورد بررسی قرار داد .از همین روست که میتوان گفت که همه
دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابلطرح در دیـوان عـدالت اداری نیسـت .اصـوالً
دعاوی کیفری علیه دولت قابلطرح در دیوان عدالت اداری نیست و در خصوص دعـاوی
مدنی نیز هر چند که آن دسته از دعاوی کـه در دیـوان عـدالت اداری مطـرح مـیشـود
ماهیتاً از نوع دعـاوی حقـوقی اسـت ،اما برخـی شـکایات از جمله دعاوی حقـوقی نـاظر
بر قراردادها و دعاوی مالی قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری ندارند و در مقابل دعاوی
قابل طرح علیه دولت در دیوان عدالت دعاوی ناشی از تخطی دستگاههای دولتی از قواعد
حقوق عمومی است .به طـورکلی رسـیدگی بـه تمـامی دعـاوی علیـه دولـت کـه منشـأ
قــراردادی دارد ،در صــالحیت دادگــاه عمــومی قــرار داشــته و دیــوان در ایــن خصــوص
صالحیتی ندارد ،مگر در خصوص رسیدگی به شکایات اسـتخدامی مسـتخدمان پیمـانی
که در دیوان به عمل میآید .همچنین ،در مواردی مبنای مسئولیت دولت تقصیر نیسـت
و نیازی به احراز تخلف اداره وجود ندارد .بنـابراین اسـاس اسـتحقاق افـراد بـه دریافـت
خسارت در قانون شناسایی شده و نیازی به تصدیق در دادگاه نـدارد .در اینجـا ذینفـع
بایستی با طی تشریفات آیین دادرسی تصـدیق خسـارت را از دیـوان تقاضـا نمایـد و در
فرض تصدیق این امر توسط دیـوان بـرای مطالبـه و تعیـین میـزان آن بایـد بـه دادگـاه

عمومی مراجعه کند .چه آنکه دریافت این خسارت فـرع بـر تخلـف اداره نبـوده و بـدان
وابسته نیست .ام ا در مواردی که قانونی بودن و یا نبودن تصمیم یا اقدام دستگاه دولتـی
منوط به اعالم نظر دیوان عدالت اداری به عنـوان عـالیتـرین مرجـع دادرسـی اداری در
ایران است ،دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی ناظر بر آنها نیز تا مرحله احـراز تخلـف در
صالحیت دیوان خواهد بود .با همه این احوال به نظر میرسد تا زمانی که قوانین مربـوط
به موضع همچنان مبهم بوده و هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری اقـدام بـه صـدور آراء
وحدت رویه در جهت تمییـز دقیـق مـرز صـالحیت دیـوان از دادگـاه عمـومی ننمایـد،
همچنان پراکندگی آرای محاکم در این خصوص وجود خواهد داشت.
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اقتصاددانان افزایش کارآیی را امری پسندیده میدانند ،ولی از منظر علم حقوق،
دستیابی به سود بیشتر نباید بی جهت به دیگران زیانی وارد نماید .با این حال ،انگیزه
بنگاه اقتصادی از به کارگیری رویههای ضدرقابتی دستیابی به سود بیشتر است .در این
حالت حقوق رقابت ،بین سود بنگاه اقتصادی و مصرفکننده تعادل برقرار میکند که در
برخی موارد ورود خسارت به دیگران اجتنابناپذیر است .گویی خسارت یادشده پیامد
خارجی 1ناش ی از رقابت است .امری که به ظاهر ناروا ،ولی با اندکی تأمل و تحلیل
منطقی از قاعده عقالنی قابل پذیرش است .با این حال چنانچه حقوق رقابت ،رویه
یادشده را ضدرقابتی بداند ،قواعد عام مسئولیت مدنی در پی ترمیم خسارت وارده و
پیشگیری از گسترش این قبیل رفتارها بر خواهد آمد .ول ی باید اذعان داشت که مفهوم
خسارت و طریقه جبران آن از دیدگاه حقوق رقابت ،به رغم اینکه از قواعد عام
مسئولیت مدنی تبعیت میکند ،به جهت خصوصیت آن با سایر حوزهها متفاوت است.
بنابراین ،امروزه در بیشتر نظامهای حقوقی به منظور جبران زیانهای مذکور ،نظام
مسئولیت مدنی ویژهای طراحی و مفهومی نوین از خسارت مورد استفاده قرارگرفته
است 2.بررسی اهداف جبران خسارت با در نظر گرفتن خصوصیت زیاندیده از اهمیت
ویژهای برخوردار است .در نگاه نخست ،هدف از جبران خسارت ،حمایت از زیاندیدگان
آن رفتارها با استفاده از کارکرد ترمیمی 3مسئولیت مدنی است 4که دو راهکار حقوقی
دعوای خصوصی و دعوای جمعی طراحی گردید تا خواهان ،با توسل به یکی از این دو،
خواستار جبران خسارت شود .با این وجود کارکرد سیاست رقابتی ،محدود به تحقق
اهداف کوتاهمدت ،از جمله منع رویه ضدرقابتی نمیگردد .بلکه باید به گونهای تدوین
شود تا با تکیه بر جنبه پیشگیرانه ،عالوه بر لزوم جبران خـسارت ،بنگاه اقتصادی را از
5
به کارگیری رویههای ضدرقابتی منصرف نماید.
6
تحقق چنین اهدافی در حوزه حقوق رقابت از طریق تأسیس «خسارت تنبیهی»
که «تقصیر سودآور» بنگاهها را مجازات میکند ،بهتر تأمین میشود و آن را به
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کارکردهای رایج مسئولیت مدنی نزدیک میسازد .همچنین خسارات همه زیاندیدگان
را پوشش داده و با حذف زمینههای استفاده از رفتار ضدرقابتی از ورود آنها در آینده
جلوگیری میکند .به همین منظور در بند اول به بررسی نظریات ارائهشده و در بند دوم
به اهداف و شیوههای جبران خسارت ناشی از رویههای ضدرقابتی خواهیم پرداخت.

 .1مبانی نظری ضرر قابل جبران در حوزه رقابت
این فصل به پاسخ این سئوال که مبنای جبران خسارات ناشی از ارتکاب رویههای
ضــدرقابتی چیســت ،اختصــاص دارد .بررســی تطبیقــی برخــی نظــامهــای حقــوقی
آنگلوساکسون و حقوق نوشته مبین این واقعیت است که در این باره نظریـات متفـاوتی
ارائه شده است .نقطه مشترک آنها این است که قواعد قابـل اعمـال مربـوط بـه جبـران
خسارات ناشی از رویه ضدرقابتی در قالب نظریههای رایـج در حقـوق مسـئولیت مـدنی
بازتعریف میشود.
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 .1-1نظام حقوقی عرفی
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نظام حقوق عرفی طالیهدار حقوق رقابت در جهان محسوب میشود .در این نظام
اولین بار موضوع حمایت از رقابت در بازار مطرح گشت ،همچنین به منظور جبران
زیانهای ناشی از رویههای ضدرقابتی ،سازوکارهای حقوقی طراحی شد تا بدین وسیله
جبران خسارت از زیان دیدگان تسهیل شود .مطالعه دو نظام حقوقی آمریکا و انگلستان
به عنوان نمایندگان اصلی نظام حقوق عرفی محور این قسمت خواهد بود.
 .1-1-1حقوق ایاالت متحده آمریکا

آمریکا مهد حقوق رقابت است ،زیـرا بحـرانهـای اقتصـادی قـرن نـوزدهم و آثـار
زیان بار ناشی از تمرکز قدرت کارتلها و تراستهـا ،زمینـههـای سوءاسـتفاده از قـدرت
اقتصادی برخی بنگاهها را ایجاد کرد .تنها راهحل رفـع معضـالت مربوطـه ،بـهکـارگیری
قواعدی بود که نظام حقوقی حقوق رقابت به معنی اعم و حقوق آنتیتراسـت بـه معنـی
اخص را تشکیل میدادند .در این نظام بـه منظـور حمایـت از زیـاندیـدگان رویـههـای
ضدرقابتی ،نظام مسئولیت مدنی ویژهای شکل گرفت که از طریق آن زیـان وارده بـدون
توجه به نقش تقصیر جبران میشود .به نحوی که خواهان مکلف است صرفاً دو موضـوع
را به اثبات برساند )1 :اختالل در رقابت از ناحیـه خوانـده؛  )2ورود خسـارت بـه سـبب
رفتارهای ضدرقابتی به خود .از دیگر ویژگی های این نظام ،اسـتفاده از روش «حکـم بـه
خسارات سه برابر حالت عادی» میباشد .یعنی زیاندیده عـالوه بـر درخواسـت جبـران
خسارت واقعی ،میتواند جبران سه برابر خسارت واقعی را نیز از دادگاه بخواهـد .مبنـای

اصلی اجرای این سازوکار قانونی بخش  4از قانون ضدانحصار کالیتون 1است 2که دیـوان
عالی کشور آمریکا در آراء متعددی به آن استناد نموده است 3.در ایـن روش ،عـالوه بـر
جبران خسارت وارده به خواهان ،دو هدف اساسی دیگر نیز نهفته است:
 ) 1مجازات خوانده دعوا که مرتکب رویه ضدرقابتی گردیده و ناظر به گذشته است؛
 )2پیشگیری از نقض قواعد آنتی تراست که مربوط به رفتار بنگاه در آینده میباشد .البته
تعدادی از دادگاههای فدرال معتقدند که سازوکار «حکم به خسارات سه برابر حالت
عادی» جزء قواعد آمره محسوب میشود و صاحب این حق (زیاندیده) امکان چشمپوشی
از آن را ندارد 4و طرفین دعوای خسارت نمیتوانند برخالف آن توافق کنند.
از دیگر ویژگیهای حقوقآنتی تراسـت اسـتناد دادگـاههـا بـرای جبـران خسـارت
زیان دیدگان به مسئولیت مشترک 5عامالن رویه ضدرقابتی است؛ 6که زیـاندیـده قـادر
است به هریک از ناقضا ن قواعد بـرای دریافـت کـل خسـارت مراجعـه نمایـد و پـس از
پرداخت کل خسارت توسط یکی از عامالن ،مشارالیه می تواند به دیگر عامالن زیـان بـه
میزان مسئولیت هر یک مراجعه نماید .استفاده از این راهکار به زیاندیده این اطمینـان
را میدهد که تمام خسارات را دریافت خواهد کرد.
در حقوق انگلیس وجود کاستیهای عمده در نظریات مربوط به مسئولیت مدنی
سبب گردید تا حقوقدانان رویکردی متفاوت نسبت به مبنای جبران خسارت ناشی از
رفتارهای ضدرقابتی داشته باشند .خصوصیت بارز این نظام در جبران «ضرر اقتصادی»
7
است که در مقام مـقابله با خسـارات ناشی از رویههای ضـدرقابتی اسـتفاده میشود.
بر مبنای ضرر اقتصادی خواهان در دعوای خسارت علیه خوانده باید عالوه بر اثبات
8
قصد اضرار خوانده ،غیرقانونی بودن روشهای بهکاررفته توسط وی را اثبات نماید.
همچنین عالوه بر ممنوعیت رقابت نامشروع ،ارتکاب تخلف اقتصادی به یکی از طرق
ذیل موجب مسئولیت است:
1. Clayton Antitrust Act
« .2هر شخصی که به کسبوکار یا اموالش به دلیل اعمال ممنوع در حقوق آنتیتراست ضرر وارد شود ،میتواند
شکایت کند  ...و باید سه برابر خسارات او جبران شود .»...
;)3. Agency Holding Corp. v.Malley- Duff & Assocs. Inc.483 U.S.143,151(1987
Mitsubishi Motors Corp.v.Soler Chrysler- Plymouth, Inc.473U.S.614,635(1985).
4. Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler- Plymouth, Inc.473 U.S.614,637n.19(1985).
5. Joint and several liability
)6. Burlington Indus.v.Milliken & Co.690 F.2d380, 391 (4th Cir.1982
7. Jones, Clifford, op. cit. pp. 113- 119.
 .8بادینی ،حسن« ،بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری» ،فصلنامه حقوق دانشکده
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،دوره  ،42شماره  ،1391 ،4ص.62 .
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 .2-1-1حقوق انگلستان

117

الف) ترغیب به نقـض قـرارداد :بـه طـور مثـال تولیدکننـده الـوار چـوب بـا ارائـه
پیشنهادی فرضی به توزیعکنندهاش ،برای جلـوگیری از پـایین آمـدن قیمـت
عمده فروشی و فروش کاالهایش به قیمت سابق ،به تشـویق توزیـعکننـده بـه
نقض قراردادی که سابقاً با تولیدکننده دیگری که الوار را با قیمت پـایینتـری
عرضه میکند ،میپردازد.
ب) ارعاب و تهدید :خوانده با استفاده از تهدید غیرقانونی ،دیگری را به اطاعت از
خواستههای خود به منظور آسیب رساندن به وی وادار سازد .بنابراین تهدید
عمدی با توسل به طرق غیرقانونی همچنین قصد زیان رساندن خوانده به
1
مدعی نیاز میباشد.
ج) مداخله غیرقانونی در تجارت یا کسبوکار خواهان :برای تحقق آن دو عنصر
وقوع رفتار غیر قانونی و قص د ورود زیان به دیگری یا برای خوانده ،ورود زیان
2
به منافع دیگری در آینده قابل پیشبینی باشد ،نیاز است.
د) تبانی :دو نفر یا بیشتر به صورت عمدی با همکاری و تبانی یکدیگر به
3
روشهای غیرقانونی متوسل تا سبب ورود زیان به دیگری شوند.
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در میان کشورهای گروه حقوق نوشته ،مطالعه دو نظام حقوقی ایران و فرانسه از
این جهت که در هر دو برای جبران خسارات ناشی از رویههای ضدرقابتی مقرراتی وضع
شده است و از قواعد کلی مسؤولیت مدنی تبعیت میشود ،مفید است.
 .1-2-1حقوق فرانسه
4

در حقوق فرانسه رویه قضایی و دکـترین خـسارت ناشی از رویههای ضدرقابتی
بر اساس قاعده کلی مسئولیت مدنی ناشی از ضمان قهری و نظریه تقصیر قابل جبران
میدانند .به موجب ماده  1382قانون مدنی ،هرکس مکلف به جبران خسارات ناشی از
1. Carty, Hazel, An Analysis of the Economic Torts, London, Oxford University
Press, 2010, pp. 107-120.
2. Jones, Clifford, Op. cit., p. 120.
نظام حقوقی انگلستان در مواجه با خسارات ناشی از رفتارهای ضد رقابتی و مفاهیمی همچون «ضرر اقتصادی»
گرایش به پذیرش چهرهای خاص از نظریه تقصیر دارد .یعنی برای تحقق مسئولیت عامل زیان باید قصد
نامشروع (عمد) وی نیز اثبات شود.
3. Ibid, p.122.
4. Sté Lectiel c/Sté France télécom, 2010, n° 08-20.427 et08-21.768.
شعبه تجارت دیوان عالی فرانسه در این پرونده رأی دادگاه تجدیدنظر را به این جهـت که شـرایط موردنظر
ماده  1382قانون مدنی ،از جمله تقصیری که منتهی به ورود خسارت شده است را احراز نکرده بود ،نقض کرد.

تقصیر میباشد .بر این اساس زیاندیده میبایست عالوه بر زیان وارده به خود و تقصیر
خوانده ،رابطه سببیت میان آن دو را ثابت نماید.
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رویه قضایی و دکترین حقوق فرانسه تقصیر را نقض تعهدات قانونی یا قراردادی
میدانند .از دیدگاه حقوق رقابت هر نوع توافق ضدرقابتی یا سوءاستفاده از موقعیت برتر
که به موجب بندهای 1و 2ماده L420قانون تجارت ممنوع اعالم شدهاند ،تقصیر
میباشد .استناد به نظریه تقصیر در دعاوی مطالبه خسارات دارای ایراداتی است .اولین
ایراد مربوط به مشکالت ناشی از اثبات ارکان دعوای مسئولیت ،مانند تقصیر خوانده،
خسارت وارده به خواهان و رابطـه سبـبیت مـیان آن دو مـیباشد .مبـنای این الزام
ماده  1315قانون مدنی است که مبتنی بر قاعده شناختهشده در تمام نظامهای حقوقی
بوده و به موجب آن اثبات هر ادعایی با مدعی است.
این امر با ماده 2آییننامه شماره  1/2003اتحادیه اروپا که اثبات ادعای ارتکاب
اعمال و رویههای ضدرقابتی را بر عهده مدعی (شورای رقابت یا خواهان) نهاده است،
مطابقت دارد .مشکل بار اثبات در فرضی که خسارت ناشی از رویه هماهنگ است و
بدون توافق شکل میگیرد یا در موضوع ادغام که ضدرقابتی بودن آن منوط به اثبات
امور دیگری مانند بیالن رقابتی منفی میباشد ،بیشتر قابل لمس است ،زیرا در این
فروض ،نه تنها خواهان ،بلکه مقامات رسمی تعقیبکننده ،به دالیل اثباتی و اطالعات
قابلاستفاده ،به جهت سرّ ی بودنشان دسترسی ندارند .گاهی موانع دسترسی به
اطالعات ،از طرف مقاماتی که وظیفه تحقیق و کشف رویههای ضدرقابتی را بر عهده
دارند ،به منظور ترغیب بنگاههای اقتصادی به افشای توافق ضدرقابتی که میان خود
منعقد نمودهاند 1،ایجاد میشود .در این زمینه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به موجب
نظریه مشورتی خود در قضیه  Pfleidererالزام مقامات دولتی کشفکننده رویه
ضدرقابتی به همکاری با زیاندیده را تأیید نکرد .در این پرونده ،شرکت آلمانی
 Pfleidererعلیه بنگاههایی که بر اساس تشخیص شورای رقابت با توافق ضدرقابتی
کارتل تشکیل داده بودند ،مطالبه خسارت کرد .شرکت خواهان از مقامات تعقیبکننده
خواسته بود تا مستندات کارتل غیرمجاز یادشده را در اختیار او قرار دهند که مورد
مخالفت قرار گرفته بود .خواهان به دادگاه شکایت کرد و به استناد مقررات مذکور در
مواد  11و  12آییننامه شماره  1/2003اتحادیه اروپا که تبادل اطالعات بین کمیسیون
اروپایی و شورای رقابت ملی کشورهای عضو را ضروری دانسته بود ،نظر مشورتی دادگاه
اروپایی را استعالم کرد .دیوان دادگستری در پاسخ تصریح کرد که مقررات موجود،

119
1. Les programmes de clémence

مقامات صالحیتدار محلی را برای تعقیب و کشف رویههای ضدرقابتی مجبور به اعطای
اطالعات به دست آمده به خواهان نمیکند .مع الوصف رسیدگی به موضوع تابع قانون
ملی کشورهای عضو است .بهر همین اساس ،دادگاه رسیدگیکننده تقاضای یادشده را
رد کرد.
دومین ایراد مشکالت ناشی از محدودیتهای مربوط به تعیین خسارات قابل
جبران است ،زیرا صرفاً خسارات مادی مستقیم و قطعی قابل جبران هستند .حال آنکه
دامنه خسارات وارده که از نقض قواعد حقوق رقابت ناشی میشود ،به مراتب گستردهتر
است و همه خسارات از جمله خسارات پنهان از قبیل زیان وارده به محیط زیست،
خساراتی که از افزایش قیمت حاصل از حذف رقبا در بازار پس از رویه ضدرقابتی به
زیاندیدگان (بازار ،مصرفکنندگان و رقبا) وارد شده است ،مورد محاسبه قرار نمیگیرد
و یا قضات رسیدگیکننده طریق یکسانی جهت برآورد آن ندارند.
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در پاسخ به این سئوال که مبنای جبران خسارت ناشی از رفتار ضدرقابتی
کدامیک از نظریات رایج در مسئولیت مدنی است ،اجماع روشنی بین حقوقدانان وجود
ندارد .به این سان که برخی به نظریه تقصیر استناد کردهاند 1.رویه قضایی نیز در
شرایطی نیست که بتواند خأل مشهود را جبران کند .در توجیه نظریه تقصیر میتوان
گفت که قانونگذار با تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی،
رویههای ضدرقابتی را ممنوع دانسته و نقض مقررات یادشده ،تقصیر و مرتکب مسئول
خسارات ناشی از عمل خود میباشد .همچنین ماده  66به لزوم جبران خسارت
زیاندیدگان ناشی از رویههای ضدرقابتی اشاره دارد 2.ولی باید اذعان داشت که نظریه
مسئولیت نوعی و مبتنی بر تقصیر ،مبنای مناسبی برای جبران خسارت نمیباشند .عدم
اشاره قانونگذار به مبنای مسئولیت مدنی عامالن رویههای ضدرقابتی ،ابهاماتی در
توجیه اسباب این الزام ایجاد کرده که برای رفع آنها بایستی پاسخ قاطع یافت.
با استقراء از مقررات موجود استنباط میگردد که مبنای مسئولیت خوانده ،بر
نظریه ضرورت حمایت از «حقوق به رسمیت شناختهشده» استوار میباشد .این نظر با
لحاظ رعایت حرمت مال مسلمان و ضرورت جبران خسارت وارده ،با قاعده الضرر ،به
 .1غفاری فارسانی ،بهنام ،حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن ،تهران ،نشر میزان ،1393 ،صص 509 .به بعد.
 .2ماده  « :66اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضد رقابتی ،می تواننـد ظـرف یکسـال از زمـان
قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیئت تجدیدنظر مبنی بر اعمال رویههای ضد رقـابتی ،بـه منظـور جبـران
خسارت به دادگاه صالحیت دار دادخواست دهند .دادگاه زمانی به دادخواست رسیدگی مـیکنـد کـه خواهـان
رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد».

مسئولیت ناشی از تقصیر را قاعده قرار دهد و ایجاد مسئولیت عامل زیان را منوط به
تحقق ارکانی همچون «عمد یا بیاحتیاطی» نماید.
همچنین باید حکم این ماده را در کنار ماده  66قانون اجرای سیاسـتهـای کلـی
اصل ( )44قانون اساسی تحلیل کرد .یعنی هرگاه نقض قواعد حقـوق رقابـت منجـر بـه
تعدی به یکی از «حقوق به رسمیت شناختهشده» گردد ،بـدون نیـاز بـه احـراز تقصـیر
عامل باید خسارت جبران شود ،زیرا قانون مسئولیت مـدنی در مقـام قاعـده قـرار دادن
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رغم طرح برخی اشکاالت ،مطابقت دارد .در توجیه باید گفت که قانونگذار ،حقوقی را
برای مصرفکنندگان ،بنگاههای اقتصادی و بازار به رسمیت شناخته که استیفای آنها
صرفاً در بازاری که قواعد حقوق رقابت در آن رعایت میشود ،میسور است .به همین
اعتبار صرف تعدی به حقوق یادشده به سبب نقض حقوق رقابت ،بدون اثبات عنصر
تقصیر برای جبران خسارات کافی میباشد .در نتیجه با فرض احراز ضدرقابتی بودن
عمل زیانبار ،فاعل مکلف به جبرانخسارات بر اساس قواعد کلی مسئولیت مدنی
خواهد بود .وانگهی ،رقابت نامشروع و رویههای ضدرقابتی واجد وصف مجرمانه بوده که
احراز آن ،زیاندیده را از اثبات تقصیر خوانده بینیاز میسازد و صرف اثبات وجود رابطه
علیت بین ضرر وارده و عمل یادشده برای جبران خسارت کافی است .همچنین قابلیت
تعقیب کیفری رویههای ضدرقابتی دارای مزایایی ،ازجمله سریع و ارزان بودن آن است
که به تسهیل تعقیب دعوای مطالبه ضرر ناشی از جرم منتهی میشود .بنابراین توجیه
ضرورت جبران خسارت نیازی به اثبات تقصیر ندارد ،زیرا نفس ارتکاب رقابت نامشروع و
نقض قواعد حقوق رقابت به جهت نتایج زیانباری که برای رقبا ،بازار و مصرفکنندگان
خواهد داشت ،به استناد نصوص قانونی ممنوع شده است .از میان مقررات موردنظر
عالوه بر اصولی از قانون اساسی که تضمینکننده مالکیت و کسب سود مشروع و حرمت
تعدی به حقوق اشخاص است ،به مقررات زیر اشاره میگردد:
ماده  1قانون مسئولیت مدنی مصوب  1339به حقوق قابل حمایت اشاره کرده
است .ماده  8نیز دامنه خسارت قابل جبران را گسترش داده است .بنابراین ،زیان ناشی
از تضییع «هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده» همانند
خسارات وارده به «حیثیت یا شهرت تجارتی» اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جزء
«حقوق»ی آمده است که خسارات وارده بر آنها قابل مطالبه میباشد 1.عالوه بر این ،با
تصویب قانون مسئولیت مدنی ،چرخشی عمده به سود نظریه تقصیر در نظام حقوقی
صورت گرفت که به معنای نفی مسئولیت عینی نمیباشد .بلکه قانونگذار خواسته
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مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده و نافی تمامی مبـانی مسـئولیت بـدون تقصـیر نیسـت.
گــویی منشــأ اصــلی ضــرورت حمایــت از «حقــوق بــه رســمیت شــناختهشــده» در
قانونمسئولیت مدنی و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تعدی به این حقـوق را در سـایر
قوانین دیگر از جمله اصل  44باید جستجو کرد .در نتیجه ،میتوان خسارت ناشی از کم
شدن یا در معرض از بین رفتن منافع مشتریان به وسیله «سایر وسایل مخالف با حسـن
نیت»را قابل جبران دانست و نتیجه را با توجه به تمثیلی بودن علت ورود خسـارت ،بـه
سایر موارد از جمله حمایت از حق بنگاه اقتصادی بـر «حفـظ موقعیـت خـود» در بـازار
تعمیم و خسارت ناشی از تضییع آن را توسط رقبا جبران نمود.
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 .2اهداف شیوههای جبران خسارت در حقوق رقابت
در این فصل هدف از جبران خسارت از منظر حقوق رقابت که در بر گیرنده
اهداف عام و خاص است ،مورد بررسی قرار میگیرد .سازوکارهای گوناگون حقوق رقابت
برای مقابله با اعمال ضدرقابتی (که منشأ ورود خسارت است) ،اهداف متعددی را دنبال
میکند .این اهداف در سطح خرد در صدد دستیابی به مقاصد کوتاهمدت و در سطح
کالن به دنبال تحقق مالحظات بلندمدت میباشند .شاید آشکارترین هدف سیاستهای
موردنظر در سطح خرد «جبران خسارت» زیاندیده و به بیان دیگر هدف ترمیمی
باشد 1.اما در سطح کالن اهدافی همچون بازدارندگی یا مجازات متخلفان مورد توجه
قرار میگیرند .وانگهی ،جبران خسارت در حقوق رقابت با استفاده از راهکارهای حقوقی
مختلف محقق میشود که هر یک دارای ویژگیهای خاصی میباشد .بر این اساس در
گفتار نخست به بررسی اهداف چندالیه جبران خسارت در حقوق رقابت و گفتار دوم به
شیوههای جبران خسارت خواهیم پرداخت.

 .1-2اهداف جبران خسارت در حقوق رقابت
در هر نظام حقوقی ،سیاست رقابتی در جهت جلوگیری از ایجاد انحصار و حفظ
رقابت در بازار در نهایت تضمین ثبات نظام اقتصادی با منع توسل به رویههای
ضدرقابتی تدوین میشود .بدینسان ر فتار بازیگران عرصه بازار با الزام آنان به رعایت
قواعد بازی و همچنین اجرای ضمانت اجراهایی کنترل میشود .اما سیاستهای
تدوینشده در جهت حصول به اهدافی معین به کار گرفته شدهاند .بدونشک مهمترین
دسته از اهداف خرد ،هدف ترمیمی میباشد .در وهله دوم این سیاستها در راستای
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1. Melamed, Douglas, op. cit.

تحقق اهدافی کالن میباشند .در پرتو این سیاستها با پیشگیری از وقوع رویههای
ضدرقابتی بازار ،در نهایت کل نظام اقتصادی ـ حقوقی جامعه در آینده از آسیبهای
ناشی از توسل به رویههای ضدرقابتی مصون خواهد بود.
 .1-1-2اهداف ترمیمی

یکی از آثار زیانبار تمسک به رویههای ضدرقابتی ،ورود خسارت به افراد و جامعه
است که بعضاً منتهی به اختالل شدید در اقتصاد و هدر رفتن سرمایه ملی خواهد شد .در
سطح خرد ،جبران خسارت از زیاندیدگان و ترمیم وضعیت آنها هدف اصلی سیاستهای
اعمالی در حقوق رقابت میباشد تا وضعیت زیاندیدگان به حالت قبل از ورود ضرر
بازگشته و هدف سنتی نظام مسئولیتمدنی (جبران هرگونه خسارت به افراد) تأمین
گردد .بدین صورت با بهکارگیری اقدامات پیشگیرانه در راستای حصول اهدافترمیمی،
حقوق رقابت قادر خواهد بود پیامدهای خارجی ایجاد شده به وسیله مرتکبین رویههای
ضدرقابتی را مدیریت نماید .در راستای همین هدف ترمیمی ،نامشروع بودن این فعل

 .2-1-2اهداف بازدارنده

نقش رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق در توجه به جایگاه شیوههای بازدارنده ،سبب
توسعه این روشها در حقوق مسئولیت مدنی گردیده که بدون کمک این پارادایم مدرن
حقوقی و اقتصادی امکانپذیر نبود .یعنی در نظام حقوق رقابت جلوگیری از ورود
خسارات ناشی از اعمال ضدرقابتی ،با استفاده از شیوههای بازدارنده میسور است ،یعنی
توسل صرف به روشهای گوناگون جبران خسارت ،به تنهایی اهداف حقوق رقابت را
تأمین نمیسازد .از همین رو مبنای منطقی اقداماتی که در مواجه با خسارات ناشی از
نقض قواعد حقوق رقابت به مرحله اجرا در میآید ،جبران خسارت از زیاندیده و
1
بازدارندگی میباشد.
هدف سازوکار اجرایی که بر مبنای منطق جبران خسارت زیاندیده طراحی
میشود ،بازگرداندن وضعیت وی به موقعیت قبل از وقوع اقدام ضدرقابتی است .اما
هدف ساز وکار عملی که مبتنی بر منطق بازدارندگی است ،تبدیل اقدامات ضدرقابتی به
تخلفاتی بیفایده است .بدین معنا که هزینههای رفتارهای ضدرقابتی باید به متخلفین
1. Hovenkamp, Herbert, op. cit.
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زیانبار به استناد ماده  66قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44از سوی شورای رقابت
به اثبات میرسد که دادگاه باید بر اساس اصول حاکم بر مسئولیت مدنی ،از جمله لزوم
مستقیم بودن خسارت وارده ،میزان خسارت را تعیین نماید.
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بالفعل و بالقوه تحمیل گردد .بر همین اساس روشهای بهکار گرفتهشده برای مقابله با
رفتارهای ضدرقابتی اغلب مبتنی بر منطق بازدارندگی است تا با افزایش هزینههای
توسل به اقدامات ضدرقابتی ،آن رفتارها ناکارآمد گردد .در نتیجه بر مبنای قاعده
ریاضی ،رابطهای منطقی بین سود مورد انتظار از رفتارهای ضدرقابتی و میزان خساراتی
که متخلف باید در صورت شناسایی عمل خالفش بپردازد ،وجود دارد .یعنی چنانچه
هزینههای رفتارهای ضدرقابتی افزایش یابد ،متخلفان بالقوه با محاسبه منافع ناشی از
عمل ضدرقابتی ،به این نتیجه میرسند که عمل آنان در موقعیت جدید فاقد توجیه
اقتصادی است ،زیرا هزینههای عمل آنها بر فواید آن غلبه دارد .بنابراین از اعمال آنها در
1
آینده جلوگیری میشود.
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به رغم اینکـه پرهزینـه سـاختن اعمـال ضـدرقابتی بـرای متخلفـان ،منطبـق بـا
کارکردهای دوگانه جبرانی و بازدارنده مسـئولیت مـدنی بـوده و مـاهیتی حقـوقی دارد،
استفاده از راهکار تعقیب کیفری ،به عنوان ابزاری در اختیار نهاد عمومی نیـز مـی توانـد
تأثیر قابل توجهی در پیشگیری از رفتارهای ضدرقابتی داشته باشد 2.استفاده از راهکـار
کیفری برای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی خالی از اشکال نیست ،زیـرا ضـمانت اجـرای
کیفری محدود به تعیین مجازات نقدی یا تحمیل حـبس مـی گـردد .وانگهـی ،هرچنـد
اعمال مجازات دارای جنبه بازدارندگی است ،ولی ترجیح هریک بر دیگری دارای قاعـده
خاص نمیباشد .از مباحث مهم این است که کدام یک از ابزارها در مواجهه بـا تخلفـات
حقوق رقابت مناسبتر میباشد ،زیرا در شناسایی اقـدام بازدارنـده کارآمـد بایـد میـزان
هزینهای که برای جامعه همچنـین میـزان قابلیـت آن سـازوکار در راسـتای پـر هزینـه
ساختن اعمال ضدرقابتی برای متخلفان مدنظر قـرار گیـرد تـا بتـوان سیاسـت کیفـری
کارآمدی را به کار بست که عالوه بر جنبه بازدارندگی ،مانع شکوفایی اقتصادی و سـبب
حذف بنگاه اقتصادی متخلف از عرصه بازار نشود و حـداقل هزینـه را بـرای جامعـه بـه
همراه داشته باشد .با در نظر گرفتن نکات یادشده می توان ضمن رفع مشکالت مربوطه،
3
کارآمدی سیاستهای کیفری حقوق رقابت را اثبات کرد.
1. Ibid, p.7
2. Gallo, Joseph; and others, Criminal Penalties under the Sherman Act: A Study of
Law and Economics, Research in Law and Economics (Book Series), Vol. 16,
1994, p. 56; Lande, Robert; and Joshua Davis, “Comparative Deterrence from
Private Enforcement and Criminal Enforcement of the U.S. Antitrust Laws”,
University of San Francisco Law Research Paper No 14, 2010, p. 1.
3. Landes, William; and Richard Posner, “The Private Enforcement of Law, The
Journal of Legal Studies”, vol. 4, No. 1, 1975, pp. 652-653.

 .3-1-2اهداف تنبیهی

باید تصریح کرد که کارکرد ترمیمی جبران خسارت بدون توجه به کارکرد
تنبیهی آن ،اهداف نظام حقوقی را در مقابله با رویههای ضدرقابتی محقق نخواهد کرد.
بنابراین باید به دنبال راهکاری بود تا عالوه بر تأمین اهداف ترمیمی و بازدارندگی،
جنبه تنبیهی نیز داشته باشد .استفاده از ابزار «خسارت تنبیهی» 2میتواند سیاست
رقابتی را تکمیل کند .هرچند خاستگاه اصلی این سازوکار حقوقی در نظام مسئولیت
مدنی و کاربرد اساسی آن در جبران خسارت از زیاندیدگان نهفته است ،اما نکتهای که
آن را از دیگر جنبههای جبران خسارت متمایز میسازد ،میزان مازاد خسارت تنبیهی
نسبت به خسارت واقعی است.
1. Koziol, Helmut; and Vanessa Wilcox (eds.), Punitive Damages: Common Law
and Civil Law Perspectives, NewYork, 2009, pp.178-179.
2. Punitive Damages
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بنابراین هدف بازدارندگی در سازوکارهای جبران خسارت ناشی از نقض قواعد
حقوق رقابت در دو سطح قابل توجه است .اول بازدارندگی خاص و دوم بازدارندگی عام.
منظور از بازدارندگی خاص ،منع هر یک از بنگاههای اقتصادی در به کارگیری رویههای
هماهنگ ضدرقابتی آینده است .همچنین اهداف بازدارندگی به ابعاد کالن یعنی به کل
جامعه گسترشیافته و هشداری خواهد بود برای سایر افراد جامعه باألخص مجرمان
بالقوه تا با شناخت عواقب سنگین توسل به اقدامات ضدرقابتی ،ارزیابی دقیقتری نسبت
به تصمیمات خود داشته و با شناخت هزینههای باالی اعمال نقضکننده قانون ،از
1
ارتکاب آن اعمال منصرف گردند.
نظــام حقــوق رقابــت در ایــران نیــز بــر اســاس قواعــد موجــود در قــانون اجــرای
سیاست های کلی اصل  ،44سعی در باال بردن هزینه انجـام اقـدامات ضـدرقابتی داشـته
است .احکامی همچون انتشار تصمیمات واجـد جنبـه عمـومی در جرایـد کثیراالنتشـار
(تبصره ماده  ،)63عزل مدیرانی که برخالف مفاد مـاده  46انتخــاب شــدهانـد (بنـد 5
ماده  ،)61واگذاری سهام یا سرمایه حاصل از نقض مفـاد مـاده ( 47بنـد  6مـاده  )61و
همچـنین امـکان محکومـیت ناقـضان ماده  45ایـن قانـون به جـریمه نقـدی مــعادل
ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریـال (بنـد  12مـاده  )61از جملـه راهکارهـای قـانونی
موجود برای سنگین تر کردن هزینه بنگاههای اقتصادی متخلف میباشد .حتی مـاده 84
این قانون ،برای جلوگیری از کمرنگ شدن بازدارندگی مباله جزای نقـدی ،مقـرر کـرده
است که این مباله هر سه سال یک بار تعدیل شوند .لذا به نظر میرسـد قـوانین فعلـی
ظرفیت مناسبی برای ایجاد بازدارندگی داشته باشند.
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در خصوص خسارت تنبیهی تحقیقات گستردهای در حقوق آمریکا و اروپا انجام
شده و ابعاد مختلف خصوصیات این شیوه مورد بررسی قرار گرفته است 1.این نهاد
حقوقی دارای سه هدف بنیادین میباشد :الف) جبران خسارت زیاندیده ،ب) تنبیه
زیانزننده ،ج) بازدارندگی.
در حقوق رقابت گاه در مقابل رفتارهای ضدرقابتی از این سازوکار حقوقی استفاده
شده است .مصداق بارز آن را می توان در مورد سه برابر کردن خسارت قابل پرداخت
مشاهده نمود .اما باید توجه داشت که هنوز بهرهگیری از این شیوه در بسیاری از
کشورها رایج نشده است .بنابراین دادگاهها تمایل چندانی در استفاده از خسارت
تنبیهی برای جبران خسارت زیاندیدگان ندارند.
در حقوق سنتی کامنال موارد استفاده از خسـارت تنبیهـی محـدود بـه مصـادیق
خاصی مانند مواردی که زیان شامل شرافت زیاندیده بوده است ،میباشد .اما در حقوق
آمریکا ،دادگاهها و قانون گذار مصادیق استفاده از این راهکار را گسترش دادهاند و اجـازه
بهرهگیری از خسارت تنبیهی در موضوعات مدنی نیـز فـراهم آمـده اسـت .امـا بـا ایـن
پیششرط که تخلف خوانده به میزان کافی نامناسب باشد و تنهـا موضـوعات محـدودی
مشمول خسارت تنبیهی قرار میگیرد .همچنین بیشتر ایاالت قوانینی مربوط بـه میـزان
خسارت تنبیهی تصویب کردهاند و معموالً هنگامی اعمال میشود که تخلف خوانـده بـا
سوءنیت ،تحملناپذیر ،فاحش ،عمدی یا متقلبانه صورت گرفته باشد .امـا دادگـاههـا در
صدور حکم به خسارت تنبیهی علیه خوانده عالوه بر عنصر اهمیت عمل خـالف قـانون،
به توانایی خوانده در پرداخت خسارت نیز توجه میکنند 2.در مورد اعمال ضدرقابتی که
سبب وقوع خسارت به زیاندیدگان می گردد ،توسل به سازوکار خسارت تنبیهی باید بـا
اهداف برشمردهشده این نهاد حقوقی متناسب باشد تا از یک سـو بـا اعمـال ایـن روش
تمام خسارات زیاندیده پوشش داده شود و از سوی دیگر جنبه بازدارندگی که ناظر بـه
آینده است ،تحقق یابد .بنـابراین بـه رغـم فوایـد اعمـال خسـارت تنبیهـی ،دادگـاههـا
نمی توانند آن را به سایر موارد مشابه تعمیم دهنـد ،زیـرا میـزان آن مـازاد بـر خسـارت
واقعی وارده به زیاندیده است و کاربردی استثنایی دارد .بنـابراین بایـد بـه کارکردهـا و
اهداف این راهکار حقوقی و شدت و کیفیت عمل ضدرقابتی خوانده و همچنین توانـایی
به پرداخت آن و حفظ امکان ادامه فعالیت او توجه ویژه داشت.
در حقوق ایران بحث به گونهای دیگر خواهد بود .اصوالً شخص زیاندیده
نمیتواند خسارت تنبیهی مطالبه کند و دریافت خسارت ،تنها در حد ترمیم زیانها
1. Polisky, Mitchell; and Steven Shavell, “Punitive Damages: An Economic
Analysis”, Harvard Law Review, vol. 111, 1998.
2. Ibid, p. 75.

خواهد بود .اما به نظر میرسد که در مقررات جاری کشور سعی شده تا اهداف ناشی از
خسارات تنبیهی از طریق اعمال برخی مجازاتها تحصیل شود .در نظر گرفتن حبس
تعزیری برای افشای اطالعات داخلی شرکتها (ماده  ) 75و مجازات مدیران اشخاص
حقوقی متخلف و مسئولیت کیفری حقوقبگیران اشخاص حقوقی در صورت وجود عمد
یا تقصیر آنان (بندهای  1و  2ماده  )79بخشی از راهکارهای مندرج در قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل  44میباشد.

 .2-2طرق جبران خسارت در حقوق رقابت

.1-2-2سازوکار دعاوی خصوصی

در حقوق رقابت یکی از مباحث چالشبرانگیز ،پیرامون راهکارهای اجرای عمـومی
یا خصوصی قواعد رقابت مطرح میگردد .بر همین اساس نظامهای حقوقی گونـاگون در
دنیا بعضاً به سمت یکی از این روشها گرایش بیشتری پیـدا کـردهانـد 1کـه امـروزه دو
رویکرد در این زمینه وجود دارد 2.اجرای خصوصـی قواعـد رقابـت بـدان معناسـت کـه
1. Segal, Ilya; and Michael Whinston, “Public vs. Private Enforcement of Antitrust
Law: A Survey”, John M. Olin Program in Law and Economics, Stanford Law
School, Working Paper No.335, 2006.
 .2در اجرای هریک از این مکانیسمها و رویکرد مبتنی بر آن ،اهداف خاصی غلبه دارد .در مکانیسم اجرای عمومی،
اهدافی مانند حداکثرسازی ثروت اجتماع ،گسترش اجرای قانون ،بازدارندگی از اعمال نقضکننده قواعد
حقوقرقابت ،مجازات متخلفین را پی میگیرد ،اما در مکانیسمهای اجرای خصوصی ،اهداف بیشتر حول محور
دستیابی به عدالت اصالحی (ترمیمی) از طریق جبران خسارت یا به گفته عدهای از تحلیلگران اقتصادی حقوق،
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شناخت زیاندیدگان رویههای ضدرقابتی ساده نیست ،زیرا با وقوع آنها عالوه بر
اخالل در رقابت ،سایر رقبا ،بازار و مصرف کنندگان منافع اقتصادی خود را از دست
خواهند داد .بر این اساس سیاستهای طراحیشده در راستای مقابله با رویههای
ضدرقابتی بایستی عالوه بر شناسایی خسارات قابل جبران ،ضابطهای دقیق برای تعیین
زیاندیده در اختیار داشته باشد .در این فرصت به اجمال اشاره خواهد شد که چگونه
خسارت زیاندیدگان جبران می شود .هدف مذکور که در پی ترمیم وضعیت فعلی
آسیبدیدگان است ،می تواند با استفاده از سازوکارهای گوناگونی محقق گردد .وانگهی،
به کارگیری هریک از شیوهها با توجه به متفاوت بودن خسارات وارده از یک طرف و
زیاندیدگان آن از طرف دیگر یکسان نخواهد بود .بر این اساس امروزه دو شیوه طرح
دعوای خسارت علیه عامالن زیان مورد استفاده قرار میگیرد .بررسی دعاوی خصوصی و
دعاوی جمعی به عنوان شیوه جبران خسارات ناشی از اعمال ضدرقابتی و ارزیابی
کارآمدی این شیوهها موجب شناسایی کاستیهای حقوق داخلی خواهد شد.
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اشخاص خصوصی علیه بنگاههایی که مرتکب رفتارهای ضـدرقابتی شـدهانـد ،اقـدام بـه
طرح دعوا نموده و هدف اصلی جبران خسارات ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت اسـت.
ویژگـیهـای متعـدد اجــرای خصوصـی قواعـد سـببشــده تـا برخـی از اقتصــاددانان و
حقوقدانان این سازوکار را کارآمد قلمداد نموده ،در نتیجه اعمال آن را در مورد مطالبـه
خسارت توسط زیاندیدگان توصیه نمایند.
فواید استفاده از این شیوه غیرقابلانکار است ،زیرا از یک سو اصوالً مقامات
عمومی فاقد منابع کافی برای تحقیق و تعقیب هر یک از اعمال نقضکننده حقوق
رقابت هستند .در نتیجه به دلیل انتقال بار مالی این امور به شاکیان خصوصی از طریق
مکانیزم دعاوی خصوصی ،این امکان فراهم میگردد تا کمبود منابع مالی دولتها سبب
عدم جبران خسارت از زیاندیدگان نگردد .وانگهی ،این افراد در قالب روش مزبور
اختیار عمل را در دست گرفته و حداکثر توان خویش را در راستای تأمین منافعشان
(که مهمترین آنها جبران خسارت از خویش می باشد) به کار خواهند گرفت .همچنین
سازوکاری که با مهیا کردن شرایط مناسبی برای افراد خصوصی ناقضان را پیش از اقدام
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مقامات عمومی به چالش کشیده و تخلفات آنها از طریق اقامه دعوا مورد پیگیری قرار
گرفته و اجرای قواعد حقوق رقابت در آینده تضمین خواهد شد.
اجرای خصوصی دعوای خسارت ناشی از رویههای ضدرقابتی بنا به جهات فوق،
در حقوق آمریکا تثبیت گردیده و در سطوح کمتری ،در دیگر کشورهای کامنال هم
مورد اجرا گذاشته شد .اما در اتحادیه اروپا و دولتهای عضو ،به ندرت از مکانیزم مذکور
1
استفاده میکنند.
در سال  2001در دعوای مسئولیت مدنی که در دادگاههای انگلستان و ولز طرح
شد 2این پرسش به میان آمد که آیا امکان اقامه دعوای خسارت ناشی از نقض قواعد
رقابت در اروپا توسط اشخاص خصوصی علیه یکدیگر وجود دارد یا خیر .در نهایت
دادگاه اتحادیه اروپا برخالف رویه معمول «مسئولیت مدنی اشخاص خصوصی در مقابل
یکدیگر را پذیرفت» .به موجب رأی دادگاه حق خصوصی اقامه دعوای خسارت ،ناشی از
نقض قواعد حقوق رقابت تقویت شد و مانع توافقات یا شیوههایی گردید که غالباً به


ایجاد انگیزه برای افراد خصوصی به عنوان عاملین اجرای خصوصی قواعد ،با پرداخت جوایز نقدی احتمالی در
قالب جبران خسارت ،به گردش در میآید .رک:
”?Wouter, Wils, “Should Private Antitrust Enforcment Be Encouraged in Europe
World Competition, vol. 26, Issue 3, 2003, p. 8.
1. Segal, Ilya; and Michael Whinston, Op.cit, p.1.
2. CaseC-453/99, Courage Ltd v.Bernard Crehan and Bernard Crehan v.Courage
Ltdand Others,2001, E.C.R.1-6297.

1. CaseC-453/99, Ibid, p.27.
2. CaseC-253/00, Antonio Mufioz y Cia.Superior Fruiticola SA v.Frumar Ltd,
Redbridge Produce Marketing Ltd, 2002 E.C.R.1-7289.
3.Council Regulation No.1/2003 of 2002, Implementation of the Rules onCompetition
Laid Down in Articles 81 and 82 of the Treaty, 2003.
4. §4Clayton Act, 15USC§15.
5. §5Clayton Act, 15USC§16(Tunney Act).
6. §16Clayton Act, 15 USC§26.
7. Wouter, Wils, p. 114.
8. Conwood Company, L.P.v.U.S. Tobacco Co.290 F.3d769 (2002).
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صورت پنهانی واقع شده و سبب محدود شدن رقابت است .این امر در نهایت سهم قابل
1
توجهی در حفظ رقابت مؤثر در جامعه خواهد داشت.
در تصمیم اخیر دادگاه نیز اتحادیه اروپا در دعوای بـین دو شـخص خصوصـی در
اسپانیا ،قضات دادگاه بار دیگر بر اهمیت اجـرای خصوصـی قواعـد در راسـتای حصـول
اطمینان از کارآمدی قوانین تأکید نمودند 2.بـا تصـویب قـوانین جدیـد توسـط شـورای
مقرراتگذاری جامعه اروپا ،انتظار مـیرود قواعـد رقابـت در کشـورهای اتحادیـه اروپـا،
مکانیزم اجرای خصوصی باألخص موضوع اقامه دعـوای خسـارت را تشـویق نمایـد 3.در
نهایت کمیسیون اروپایی با انتشار طرحـی ،کوشـش نمـود تـا اقامـه دعـاوی خصوصـی
خسارت را با اعمال تغییراتی در قواعد رسیدگی در ایـن حـوزه و سـایر قـوانین اساسـی
تسهیل سازد.
مکانیزم اقامه دعاوی خصوصی خسارت در حقوق آنتیتراست آمریکا از جایگاه
برجستهای برخوردار است .بخش چهارم از قانون کالیتون 4حق طرح دعوای خسارت
توسط افراد خصوصی را به رسمیت شناخته و با اشاره به سازوکار سهبرابر کردن
خسارات ،زیاندیدگان خصوصی به اقامه دعوای خسارت تشویق میگردند .همچنین
بخش پنجم 5با معلق ساختن محدودیتهای قانونی مربوط به اقامه دعوایخصوصی
خسارت برای چهار سال ،توسل به این شیوه قانونی را تسهیل ساخته است .در نهایت
بخش شانزدهم آن 6با فراهم کردن حقوق مخصوص برای هر شخص ،بنگاه ،شرکت یا
انجمن برای اق امه دعوای خسارت ناشی از نقض قواعد آنتیتراست ،سبب تثبیت و
7
اجرای گسترده مکانیزم دعاوی خصوصی خسارت در حقوق آمریکا گردیده است.
وجود این شرایط سبب شده است که در عمل بیش از نود درصد دعاوی
آنتیتراست در آمریکا در قالب دعاوی خصوصی طرح گردد ،به شکلی که برخی از
حقوقدانان دعاوی خسارت در آنتیتراست را با دعاوی شبهجرم عادی قابل مقایسه
دانستهاند .برای مثال در سال  2002در دعوای خسارت ناشی از نقض قانون شرمن،
8
دادگاه حکم به پرداخت  1/05میلیارد دالر خسارت بر علیه خوانده دعوا صادر نمود.
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حقوق ایران امکان ورود خسارت به افراد حقیقی و حقوقی در اثر رویههای
ضدرقابتی مندرج در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی
را پیشبینی کرده است .با توجه به ماده  66قانون اخیر ،زیاندیدگان بدون اثبات
ضدرقابتی بودن عمل ،امکان مراجعه مستقیم به دادگاه عمومی برای جبران خسارت
وارده را ندارند 1.بنابراین به نظر میرسد که مکانیزم دعوای خصوصی خسارت ناشی از
رویههای ضدرقابتی در حقوق ایران مورد پذیرش قرار نگرفته و حق اشخاص خصوصی
به اقامه دعوای خسارت (اجرای خصوصی قواعد) موکول به تصمیم یک نهاد عمومی
گردیده است.
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 .2-2-2سازوکار دعاوی جمعی
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دعوای جمعی از شیوههای مناسب طرح دعوای مسئولیت مدنی بوده که به عنوان
تضمینی مناسب برای مطالبه خسارت از طرف تعداد زیادی از زیاندیدگان یاد میشود
تا بتوانند حقوقشان را به صورت کارآمد اعمال نمایند .استفاده از این تأسیس حقوقی
زمانی مؤثر است که تعداد زیادی به سبب واحدی آسیب دیده و متفقاً جبران خسارت
را مدّ نظر دارند ،اما به جهت آنکه خسارت هر یک از زیاندیدگان اندک است و اقامه
دعوای مستقل از سوی هریک از آنها به دلیل عدم تناسب هزینههای مربوطه و سود
حاصل ،از لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه نخواهد بود ،همه زیاندیدگان انگیزهای برای
اقامه دعوای خسارت ندارند .بنابراین هدف جبران خسارت و حمایت از افراد زیاندیده
2
در مقابل اقدامات ضدرقابتی بنگاهها تأمین خواهد شد.
نهاد دعاوی جمعی در حقوق آمریکا به موجب قانون  23از مجموعه قوانین فدرال
درباره آیین دادرسی مدنی مورد پذیرش قرار گرفته تا در دعاوی خسارت ناشی از نقض
قواعد رقابت استفاده گردد .کارآمدی این شیوه در حقوق آنتیتراست سبب استفاده
گسترده در دعاوی خسارت گردیده به شکلی که مطابق آمارهای ثبتشده دادگاه فدرال
در سال  2002اشخاص خصوصی بیش از  100پرونده دعوای جمعی در دعاوی
آنتیتراست در دادگاههای ناحیه فدرال طرح نمودهاند 3.در حقوق انگلستان دعاوی
 .1بادینی ،حسن ،منبع پیشین ،ص.76 .
 .2در بسیاری از مواقع ادعای خسارت هریک از افراد اندک است ،اما زیان وارده به مجموع زیاندیدگان بعضاً
عظیم است؛ اما به دلیل آسیب اندک و هزینههای باالی طرح دعوا ،به هیچ عنوان طرح دعوای خسارت به
صورت جداگانه توسط افراد زیاندیده از لحاظ اقتصادی توجیه نخواهد داشت .بدین شکل متخلفین به دلیل
عدم پرداخت هرگونه هزینه برای اعمال ضد رقابتی خویش ،به تکرار آن در آینده ادامه میدهند و متخلفین در
سایه خأل ایجادشده به تکرار اعمال مزبور تشویق میگردند؛ اما طراحی مکانیسم دعاوی جمعی سبب خواهد
شد متخلفین از پیگرد قانونی مصون نمانده و از اتالف منابع مالی عظیمی توسط این افراد ممانعت به عمل آید.
3. Ibid.

جمعی میتواند قبل از دادگاههای مدنی طرح شود .همچنین قانون شرکتها 1مصوب
 ، 2002به اصالح قانون رقابت انگلستان پرداخته و صریحاً حق بر خسارت که شامل
2
ادعای خسارت گروه مصرفکنندگان میگردید را مورد پذیرش قرار داد.
شرایط الزم برای اقامه دعوای جمعی مطابق ماده  23از مجموعه قوانین فدرال
درباره آیین دادرسی مدنی به دو دسته شرایط عمومی و شرایط موردی تقسیم میگردد
که عبارتاند از:
الف) شرایط عمومی :تحقق چهار شرط اصلی برای اقامه دعوای گروهی ضروری است:
 )1تعداد فراوان افراد گروه 3:تعداد اعضای گروه به حدی زیاد باشد که اجتماع
همه آنها در دادرسی غیرممکن باشد .در بسیاری از دعاوی جمعی آنتیتراست
این شرط به سهولت محقق میگردد؛ زیرا در بسیاری از موارد جمع زیاندیدگان
از صدها بعضاً میلیونها خریدار که متحمل زیان شدهاند تشکیل میگردد.

5

 ) 3ادعاها و دفاعیات نماینده افراد ،مشابه ادعاها و دفاعیات افراد گروه است:
یعنی خواسته های نماینده گروه و اعضا از یک جنس باشد تا منافع اعضای
گروه در غیاب آنها تأمین شود.
 )4نماینده افراد به صورت منصفانه از منافع اعضای گروه حمایت کند 6.در
صورت فقدان این شرط اعضای گروه میتوانند ادعا کنند که به موجب
تصمیم دادگاه از مطالبات برحق خود محروم شدهاند.
ب) شرایط موردی :هر دعوای گروهی عالوه بر حائز بودن شرایط چهارگانه اصلی
بند (الف) ماده ،23الزاماً باید مشمول یکی از اقسام دعوای گروهی بند (ب)
نیز قرار گیرد:

1. Enterprise Act 2002
2. Ibid, p. 596.
3. Fed. R.Civ.P.23(a)(1), “the class is so numerous that joinder of all members
isImpracticable”.
4. Fed.R.Civ. P.23(a)(2), “there are questions of law or fact common to the class”.
5. Fed.R.Civ. P.23(a)(3), “the claims or defenses of the representative parties are
typical of the claims or defenses of the class”.
6. Fed.R.Civ. P.23(a)(4), “the representative parties will fairly and adequately
protect the interests of the class.
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 )2اشتراک حقوق و حادثه رخداده میان افراد گروه 4:حوادث مشابه ناشی از
رفتارهای ضدرقابتی در دعوای آنتیتراست ،عموماً تأثیرات گستردهای در پهنه
بازار برجا میگذارد .بدینشکل تقاضای مشابه خواهانها به جبران تأثیرات
سوءرفتارهای غیر قانونی ،تقریباً همیشه این شرط را برآورده میسازد.
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 )1پیگیری دعاوی مجزا توسط اعضای گروه یا علیه آنها با این خطر مواجه
باشد که ) 1.1 1:آرای قضایی گوناگونی در ارتباط با اعضای گروه صادر شود که
منجر به استقرار استانداردهای نامتناسب رفتاری در خصوص طرف مقابل
گروه شود )1.2 2،آرای قضایی صادره جداگانه ،موجب محرومیت افرادی که
مشمول دادرسی نبودها ند ،از حق خود شده یا اینکه منجر به ایجاد موانعی
3
برای حمایت از منافعشان گردد.
 ) 2طرف مقابل گروه مرتکب انجام فعل یا ترک فعلی شده باشد که همه
اعضای گروه را تحت تأثیر قرار دهد ،به طوری که قرار منع نهایی یا حکم
4
اعالمی متناظر با دعوا ،متناسب با همه اعضای گروه باشد.
 ) 3دادگاه احراز کند که حقوق و حوادث مشترک اعضای گروه ،بر اشخاص
غلبه داشته و دعوای گروهی برای احقاق حق منصفانه نسبت به هر روش
5
ممکن دیگری ارجحیت داشته باشد.
بنابراین راهکار دعاوی جمعی از یک سو با فراهم ساختن امکان طرح دعوای
خسارت تعداد زیادی از زیاندیدگان ،به کارکرد جبرانی مسئولیت مدنی نیز جامه عمل
میپوشاند و از نظر اقتصادی نیز اقامه دعوا را هدفمند میکند .از سوی دیگر با افزایش
مسئولیت بالقوه خواندگان (نقضکنندگان قواعد رقابت) عاملی در راستای بازدارندگی
نسبت به نقض قواعد از سوی متخلف و دیگر افراد جامعه در آینده میباشد.
وانگهی ،توسل به تأسیس دعوای گروهی با نظام حقوقی ایران بیگانه است ،زیرا
به موجب ماده  2قانون آیین دادرسی مدنی ،اصل بر شخصی بودن دعاوی است.
بنابراین افراد بدون داشتن سمت قانونی نمیتوانند از سوی سایر افراد و بدون اجازه آنها
اقامه دعوا کند ،به همین جهت ،استفاده از سازوکار دعوای جمعی در ایران با تردیدهای
جدی روبهرو است 6.فواید این شیوه سبب گردیده تا حقوقدانان با جستجو در متون
1. Fed.R.Civ. P.23(b)(1).
2. Fed.R.Civ. P.23(b)(1)(A).
3. Fed.R.Civ. P.23(b)(1)(B).
4. Fed.R.Civ. P.23(b)(2).
5. Fed.R.Civ. P.23(b)(3).
 .6فالح ،آرزو ،دعوای گروهی با رویکرد حقوق فدرال آمریکا ،پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی ،دانشگاه
شهید بهشتی ،1392 ،ص  .90اما سؤال جالبتوجه اینکه چنانچه از تقصیر شخصی به حیثیت جمعی و
حرفهای وکال خسارتی وارد گردد ،آیا خسارت مذکور قابل جبران میباشد؟ در پاسخ باید نقش عامل خسارت را
به تفکیک بررسی نمود .فرض اول اینکه مقصر خود از وکالی عضو کانون باشد که به استناد ماده  48اصالح
آییننامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب " 1388/3/27وکیل در برابر اشخاص
ثالث ،مقامات قضایی و همکاران خود دارای مسئولیت مدنی میباشد و در صورت تقصیر باید از عهده خسارت
وارده برآید  "...میتوان حکم به مسئولیت مدنی عامل در برابر خسارت وارده به حیثیت جمعی و حرفهای وکال

قانونی ،مفاهیم مشابه دعوای گروهی را شناسایی و از آن استفاده نمایند .همچنین برای
حمایت از حقوق مصرف کننده باید از مزایای طرح دعوای گروهی بهره برد .بدین شکل
که سازمانهای حمایت از مصرف کننده اختیار طرح دعوای خسارت از سوی تعداد
زیادی مصرفکننده بر علیه عامل زیان را دارا باشند .وانگهی ،نباید از ظرفیتهای
موجود ازجمله ماده  48قانون تجارت الکترونیکی و آییننامه اجرایی آن در مسیر
1
اجرایی شدن دعوای گروهی ،هرچند در حوزهای خاص ،غافل بود.
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داد.؛ فرض دوم حالتی است که خسارت وارده به وکال ناشی از تقصیر شخصی خارج از صنف وکال است که به
استناد قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی باألخص مواد 1و 2قانون مسئولیت مدنی حکم به ضمان عامل به
حیثیت جمعی وکال صادر مینمائیم؛ سؤال پر اهمیت دیگر نقش کانون وکال در اقامه دعوای جمعی مسؤولیت
مدنی علیه عامل خسارت است اینکه آیا کانون وکال میتواند بدون داشتن نیابت از وکالی عضو جبران خسارت
وارده به وکال را رأساً بخواهد؟ در پاسخ به سؤال مذکور باید به نقش رئیس کانون وکال به عنوان نماینده قانونی
کانون توجه داشت .حال در این رابطه به دو مصوبه اشاره مینماییم .ماده 2الیحه قانونی استقالل کانون وکالی
دادگستری مصوب  1333/12/5با اصالحات بعدی ..." :هیئتمدیره عهدهدار امور مربوطه به کانون بوده و رئیس
هیئت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است .رئیس کانون کلیه اعمال
اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد ".و ماده 20آئیننامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری
مصوب  1334وزیر دادگستری با اصالحات بعدی« :رئیس کانون وکال نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع
رسمی است و اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام میدهد  »...بر این اساس رئیس کانون وکال به عنوان
نماینده قانونی کانونهای متبوعه از وکالی عضو کانون نیابت دارد تا بتواند در تمام مراجع رسمی از جمله
محاکم دادگستری اقامه دعوا نماید.
 . 1برای مطالعه بیشتر در مورد موانع و راهکارهای توسل به راهکار دعوای گروهی ر.ک :محسنی ،حسن؛ غفاری
فارسانی ،بهنام؛ و نفیسه شوشینسب« ،دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان» ،فصلنامه
پژوهش حقوق خصوصی ،شماره  ،1391 ،1صص.172-179 .
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با توجه به مطالب پیش گفته ،بایـد اذعـان داشـت بـه سـبب ویژگـیهـای خـاص
خسارات ناشی از رویههای ضدرقابتی و محدودیتهای ناظر بـر جبـران آنهـا نمـیتـوان
صرفاً به قواعد کلـی مسـئولیت مـدنی متوسـل شـد .بـه همـین جهـت الزم اسـت کـه
مسئولیت بر مبنای ضرورت حمایت از «حق به رسمیت شناختهشده» تحلیـل و سـپس
شیوههای جبران خسارت در حقوق رقابت بررسی شود .البته همانگونـه کـه در سـطور
فوق اشاره شد ،نظریه ضرورت حمایت از «حقوق به رسمیت شناختهشده» خود جلوهای
بدیع از نظریه «تضمین حق» در نظام مسئولیت مدنی می باشد .نگارندگان با توجـه بـه
ویژگی های خاص حقوق رقابت ضروری تشخیص دادند تا برای مقابله با خسارات ناشـی
از رویههای ضدرقابتی ،تفسیری متناسب با نظام حقـوقی از نظریـه تضـمین حـق ارائـه
دهند .بدین نحو ،از یک سو از حقوق به رسمیت شناختهشده حمایت میشود و از سوی
دیگر ،شیوههای اثبات و جبران خسـارات نامشـروعی کـه در حـوزه حقـوق رقابـت وارد
میشود تسهیل و به کارکردهای ترمیمی و پیشگیرانه مقررات حاکم معنی میبخشد.
تدقیق در آنچه که نگاشته شد طراحی نظام مسئولیت مدنی ویژهای در حقوق
رقابت را اجتنابناپذیر مینماید تا بتوان با توسل به راهکارهای خاص ،از جمله سه برابر
نمودن خسارت قابل پرداخت ،مسئولیت مشترک عامالن رویههای ضدرقابتی و قابل
جبران دانستن ضرر اقتصادی ،هرچند که در نظام مسئولیت مدنی سنتی جایگاهی
ندارند ،خسارات وارده به زیاندیدگان مورد حمایت حقوق رقابت را جبران نمود .عالوه
بر این ،خاص بودن نظام جبران خسارت که دارای اهدافی چندالیه است ،با قواعد کلی
متفاوت است .ترمیم خسارات زیاندیدگان در مسئولیت مدنی به گذشته نظر دارد که
هدفی کوتاهمدت محسوب میشود؛ حال آنکه از دیدگاه حقوق رقابت به جلوگیری از
ورود خسارات آینده نیز توجه میشود.
در خصوص راهکارهای طرح دعوا نیز این تمـایز چشـمگیـر اسـت .از شـیوههـای
کارآمد در حقوق رقابت پذیرش دعوای خصوصی زیاندیـدگان علیـه عـامالن خسـارت
بدون توجه به دخالت نهادهای عمومی و دولتی است که به رغم مشکالت موجود مسـیر
جبران خسارت زیاندیدگان را هموار میسازد .تعدد زیـاندیـدگان ناشـی از رویـههـای
ضدرقابتی و میزان اندک خسارات هر یک از آنان تناقضی را در این زمینه ایجـاد نمـوده
است ،زیرا خساراتی که به هر یک از افراد وارد میشود ،هر چند ممکن اسـت بـه ظـاهر
اندک به نظر رسد ،ولی در مجموع قابل توجه است.
گرچه طرح دعوای خصوصی چنین خسارتی از لحاظ اقتصادی غیرقابلتوجیه
است ،ولی چاره تنها در استفاده از تأسیس حقوقی طرح دعوای جمعی نهفته است.

بدین وسیله با اجتماع دعاوی تمام زیاندیدگان در یک دعوای واحد در وهله نخست،
اقامه دعوای خسارت علیه عامالن زیان از لحاظ اقتصادی توجیه و در وهله دوم با به
کارگیری راهکار مزبور و با استناد به مفهوم «خسارت تنبیهی» هدف بازدارندگی از
انجام اعمال ضدرقابتی توسط دیگر بنگاهها در آینده امکانپذیر میگردد.
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حضور سازمانهای مردمنهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون
آیین دادرسی کیفری
محمدحسین رمضانی قوامآبادی

چکیده
کارکردهای متعدد سازمانهای مردمنهاد (سمن) باعث شده است تـا کـنشگـران
دولتی در عرصه ملی و بینالمللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرنـد .در پـی
تدوین قانون آییندادرسیکیفری  ،1392قـانونگـذار مـاده  66را در جهـت حمایـت از
گروههای آسیبپذیر و یا در جرایمی که دارای بزهدیده خاصی نمیباشند ،اختصاص داد
و بر حضور سمن ها در فرآیند کیفری تأکید کرد .این ماده در ابتدا طرق حضور سمنهـا
را در قالب اعالم جرم ،شرکت در دادرسی و اعتراض به آراء مورد شناسایی قرار مـیداد.
متاسفانه در تغییرات انجامشده در سال  1394حق اعتـراض سـمنهـا بـه آرای مراجـع
قضایی از ماده مذکور حذف گردید .حذف چنـین حقـی از ایـن مـاده در کنـار نظـارت
پسینی رئیس قوهقضاییه تأثیر مستقیمی بر حضور و اقدامات سمنها در فرآیند کیفـری
داشت .خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمـی برنامـههـای توسـعه کشـور در سـال
 1395نظارت پسینی مذکور اصالح گردید .اما موضوع حق سمنها برای اعتراض به آراء
مندرج در ماده  66احیا نشد.
نوشتار حاضر مبنا ،شروط و طرق حضور سمنها را در پرتو قانون آیین دادرسی
کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا از این رهگذر رویکرد نظام حقوقی ایران
نسبت به تحقق سیاست جنایی مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
کلیدواژهها :سازمانهای مردمنهاد ،دادستان ،بزهدیده ،اعالم جرم ،فرآیند کیفری.

 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دریافت94/04/29 :

ramazanighavam@yahoo.com
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بازیگران غیردولتی ایفاگر نقشهای زیادی هستند و با حضور خود هم در
شکلگیری و هم در اجرای مقررات تأثیر زیادی داشتهاند .سازمانهای مردمنهاد (سمن)
یکی از مهمترین بازیگران غیردولتی میباشند که هم در عرصه ملی و هم در عرصه
بینالمللی فعال هستند .حضور و فعالیت سمنها در زمینههای گوناگون موجب شده تا در
عرصه داخلی قانونگذار به این امر توجه کند و وضعیت حقوقی آنها را سر و سامان دهد تا
به بهترین نحو از ظرفیت این بازیگران استفاده نماید 1.اصالح مقررات و اتخاذ رویکردی
مثبت و مناسب توسط نظامهای ملی ،امکان تأسیس سمنها را تسهیل و حضور آنها را در
عرصههای مختلف تضمین مینماید .هدف از تأسیس این سازمانها کسب سود نیست.
همین ویژگی غیر انتفاعی ،سمنها را از شرکتهای تجاری که به دنبال کسب سود و
انتفاع هستند ،جدا میسازد« .عدم سودبری ،داوطلبانه بودن و عامالمنفعه بودن
فعالیتهای سازمانهای غیردولتی یکی از معیارهای مهم برای شناخت آنها و تفکیکشان
2
از بعضی از نهادهای دیگر همچون شرکتهای فراملی میباشد».
فعالیت این سازمانها در دادرسیها در دو قالب مداخله مستقیم و غیر مستقیم
قابل بررسی است .از مداخله مستقیم این سازمانها زمانی میتوانیم صحبت کنیم که
آنها خود قربانی نقض یکی از حقوق نهادینشان شده باشند؛ در حالیکه در مداخله
غیرمستقیم ،اساسنامه و یا مقررات دیگر امکان چنین مداخلهای را فراهم کردهاند .پس
در این صورت ،قربانی میتواند از حمایت و مشاوره این سازمانها بهرهمند شده و
زمینهمشارکت آنها در قالب نهاد «یار یا دوست دادگاه» 3محقق شود .استفاده از نهاد یار
یا دوست دادگاه را معموالً برای دفاع از منافع عامه مناسب میدانند؛ و از این منظر
سازمانهای مردمنهاد دارای یک وضعیت ویژه میباشند و قادرند بر اساس منافع عامه یا
دفاع از قربانی نقض حقوق بشر وارد عمل شوند .در این مقاله بیشتر به مشارکت
سمنها در فرآیند کیفری در چارچوب ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری میپردازیم
و از ورود و طرح مشارکت سمنها در قالب نهاد دوست یا یار دادگاه خودداری میشود.
در حوزه حقوق کیفری سازمانهای مردمنهاد میتوانند نقشهای مهمی ایفا
کنند .امروزه دیگر کمتر کسی در خصوص نقش جامعه مدنی و کارکردهای آن در حوزه
 .1در حقوق ایران مهمترین سند در خصوص سمنها ،آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد
مصوب  1384هیأت وزیران است که در حال حاضر نیز بر تأسیس این سازمانها حاکم میباشد.
 .2بیگزاده ،ابراهیم« ،تأثیر سازمانهای غیردولتی در شکلگیری و اجرای قواعد بینالمللی» ،مجله تحقیقات
حقوقی ،شماره  ،15پاییز و زمستان  ،74ص.301 .
3. Amicus curiae

 .1این ماده مقرر می داشت« :سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان ،زنان،
اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی ،محیط زیست ،منابع طبیعـی ،میـراث فرهنگـی ،بهداشـت عمـومی و
حمایت از حقوق شهروندی است ،می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعالم جـرم کننـد و در
تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند.
تبصره -1درصورتیکه جرم واقع شده دارای بزهدیده خاص باشد ،کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده
ضروری است .چنانچه بزه دیده طفل ،مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد ،رضایت ولی یا سرپرست قانونی او
أخذ می شود .اگر ولی یا سرپرست قانونی ،خود مرتکب جرم شده باشد ،سازمانهای مذکور با أخذ رضایت قـیم
اتفاقی یا تأیید دادستان ،اقدامات الزم را انجام میدهند.
تبصره -2ضابطان دادگستری و مقامـات قضـایی مکلفنـد بـزهدیـدگان جـرایم موضـوع ایـن مـاده را از کمـک
سازمانهای مردمنهاد مربوطه ،آگاه کنند.
تبصره -3اسامی سازمانهای مردمنهاد که میتوانند در اجرای این ماده اقدام کنند ،در سهماهه ابتدای هر سال
توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضاییه میرسد».
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حقوق کیفری تردید به خود راه میدهد .گرایش جدید نظامهای حقوقی به سمت
سیاست جنایی مشارکتی و طرح و تبیین آن در محافل علمی و دانشگاهی در همین
چارچوب است.
به سبب اهمیت این موضوع ،قانون گذار تالش کرده تا از ظرفیت این سازمانها
استفاده حداکثری را ببرد و حمایت مؤثری از گروههای آسیبپذیر به عمل آورد .بدین
منظور ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری را به مشارکت سمنها در فرآیند کیفری
1
اختصاص داد.
تصویب قانون آییندادرسیکیفری جدید موجب نشد تا این قانون بـه سـرعت بـه
مرحله اجرا گذاشته شود .در سال  1393طرحی با امضای  18نفر از نمایندگان مجلـس
شورای اسالمی به منظور تمدید مهلت اجرای قانون مزبور و اصالح مـوادی از آن مطـرح
گردید .طرح چنین موضوعی در مجلس شورای اسالمی قدری قابل تأمل بود؛ زیرا قانون
آزمایشی وفق مفاد اصل  85قانون اساسی قبل از به اجرا گذاشته شدن مورد اصالح قرار
میگرفت .شاید چنین امری ناشی از حزم و احتیاط مجری قانون بـوده اسـت تـا بتوانـد
مقدمات اجرای قانون آییندادرسیکیفری را فراهم آورد .به هـر حـال در توجیـه طـرح
تمدید اجرای قانون مذکور بـه وجـود «موانـع جـدی در اجـرای قـانون آیـین دادرسـی
کیفری» اشاره شد .ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مواد اصـالحی بـود کـه
مورد توجه قرار گرفت .علیرغم تمامی بیم و امیدهایی که نسـبت بـه ایـن مـاده وجـود
داشت به این شکل تغییر کرد« :سازمانهای مردمنهادی کـه اساسـنامه آنهـا در زمینـه
حمایت از اطفال و نوجوانان ،زنان ،اشـخاص بیمـار و دارای نـاتوانی جسـمی یـا ذهنـی،
محیط زیست ،منابع طبیعـی ،میـراث فرهنگـی ،بهداشـت عمـومی و حمایـت از حقـوق
شهروندی است ،می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعالم جرم کنند و
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در تمام مراحل دادرسی شرکت کنـند ».هـمانطور که مشــخص اسـت قسـمت اخیـر
ماده  66این قانون به کلی حذف گردید .در مورد تبصرههای این ماده هم الزم بـه ذکـر
است که ضمن تغییرات جزئی یک تبصره جدید به تبصرههای قبلی اضـافه شـد کـه در
این تحقیق به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به پرسش اساسی پیرامون نحوه حضور و نقش
سمنها در فرآیند کیفری است .در این رابطه تالش میشود تا موضوعات مربوط به
مبنا ،شروط و طرق حضور سمنها در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی
کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
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142

ظهور مکاتب فلسفی و کیفری تأثیر زیادی در تحقق حقوق فردی داشته است.
«آنچه اصالت دارد انسان است و جامعه تشکیل میشود تا از حقوق و آزادیهای او
حمایت کند .این حقوق از طبیعت ناشی میشود نه از اجتماع 1».مدیریت
پدیدهمجرمانه و پاسخ در خور به آن موجب طرح مباحث گوناگون در حوزه حقوق جزا
و جرمشناسی شده است .مکتب دفاع اجتماعی از همان ابتدای شکلگیری ،پیشگیری
از جرم ،حمایت و بازپذیری را به جای سرکوب و مجازات در دستور کار خود قرار داد و
بر مشارکت همگان تأکید کرد 2.به تدریج گفتمان غالب و رایج نشان داد که سیاست
کیفری با مفهوم مضیق خود دیگر بهتنهایی قادر به پاسخگویی به نقض مقررات نیست و
باید دایره شیوههای پاسخ از شیوههای سرکوبگرانه صرف و اقدامهای قهرآمیز و
3
تنبیهی علیه جرم به شیوههای پیشگیرانه توسعه یابد.
جامعه با وضع مقررات و واکنش در قبال نقض آن مقررات اقدام به صیانت از
ارزشهای اساسی میکند .اهمیت موضوع حفاظت از ارزشهای اساسی جامعه موجب
طرح شیوهها و مدلهای مختلفی در نظامهای بزرگ سیاست جنایی شده است .فوئرباخ
سیاست جنایی را به عنوان «مجموعه شیوههای سرکوبگرانهای که دولت با استفاده از
آنها علیه جرم واکنش نشان میدهد ،تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی از آن
4
به دست داده است که در حقیقت همان سیاست کیفری است».
 .1کاتوزیان ،ناصر ،فلسفه حقوق ،جلد اول ،چاپ دوم ،انتشارات بهنشر ،1365 ،ص.359 .
 .2الزرژ ،کریستین ،درآمدی بر سیاست جنایی ،ترجمه علیحسین نجفی ابرندآبادی ،چاپ دوم ،نشر میزان،1390،
ص.67 .
 .3عمارتی نوشآبادی ،محمدساالر ،نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم ،پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا
و جرمشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی.1388 ،
 .4نجفی ابرندآبادی ،علیحسین« ،از سیاست کیفری تا سیاست جنایی» ،در :الزرژ کریستین ،درآمدی بر سیاست
جنایی ،ترجمه علیحسین نجفی ابرندآبادی ،چاپ دوم ،نشر میزان ،1390،ص.11 .

 .1همان ،ص.16 .
 .2همان ،ص.20 .
 .3نوبهار ،رحیم ،حمایت حقوق کیفری از حوزههای عمومی و خصوصی ،انتشارات جنگل ،1387 ،ص.323 .
 .4جمشیدی ،علیرضا ،سیاست جنایی مشارکتی ،نشر میزان ،بهار ،1390ص.28 .
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گذار از سیاست کیفری به سوی سیاست جنایی مستلزم اهتمام ویژه به نهادهای
مدنی است .سیاستی که در آن مدیریت پدیده مجرمانه عالوه بر جرم به انحراف و
کژروی اجتماعی توجه دارد و دولت در کنار جامعه مدنی به سازماندهی ،پرداخت و
اجرای سیاست جنایی میپردازد 1.مدل سیاست جنایی جامعوی (غیردولتی) به طور
مستقل یا با نظارت و در ارتباط با نهادهای دولتی نسبت به پاسخدهی به پدیده
2
مجرمانه و ترمیم آثار آن اقدام میکنند.
مدل یا الگوی سیاست جنایی در دولتها و نظامهای لیبرال بیشتر مدل مختلط
دولتی-جامعوی است .این مدل امکان حضور و مشارکت سمنها را در فرآیند کیفری
فراهم میسازد .به عبارت دیگر کنترل اجتماعی جرم مستلزم دو الگوی کنترل رسمی
از طرف نهادهای عدالت کیفری دولتی و کنترل اجتماعی غیردولتی است .در این مدل
دولت به تنهایی نه مسئول پیشگیری از جرم و کنترل آن است و نه میتواند به تنهایی
3
این مسئولیت را انجام دهد.
عالوه بر تسهیل تأسیس این نهادها ،تضمین حضور آنها در سیاست جنایی
مشارکتی از اهمیت زیادی برخوردار است .به دیگر سخن حضور سمنها در فرآیند
کیفری دارای دو وجه است :اول) جنبه تأسیسی سمنها؛ دوم) جنبه کارکردی سمنها.
در تحلیل نهایی این دو جنبه گویای نوعی رویکرد حقوق بشری به قضایا هم محسوب
میشود و مبین آزادی انجمنها است .نظارت پیشینی سختگیرانه از طرف دولت نسبت
به تأسیس این نهادها مانع بزرگی بر سر راه تحقق آزادی انجمنها محسوب میشود .به
عبارت دیگر نظارت بیش از حد سختگیرانه در مرحله تأسیس این نهادها با فلسفه
وجودی چنین آزادی هایی که همان تحدید قلمرو مداخله دولت است ،در تضاد خواهد
بود .دولت در مرحله پسینی هم میتواند نظارت خود را بر سمنها اعمال کند و به
نحوی از انحاء از حضور مؤ ثر و فعاالنه آنها جهت حضور در فرآیند کیفری جلوگیری
نماید .پس حضور مؤ ثر و فعاالنه آنها در فرآیند کیفری گویای گذار از سیاست جنایی
4
ذاتاً دولتی به سوی سیاست جنایی مشارکتی میباشد.
در عرصه بینالمللی ،سمنها نتوانستهاند به مقام و منزلت سازمانهای بینالدولی
به عنوان تابع حقوق بینالملل دست یابند .حضور آنها در زمینههای گوناگون باعث شده
تا دولتها و سازمانهای بینالدولی بر اهمیت مشارکت آنها در اسناد بینالمللی تأکید
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نمایند .منشور ملل متحد در ماده  71خود بر نقش و وضعیت مشورتی سمنها در
چارچوب شورای اقتصادی و اجتماعی صحه میگذارد و از این طریق مبنای حضور این
نهادها را در سیستم ملل متحد و نهادهای تخصصی آن هموار میسازد .اما حضور آنها
در سازکارهای منطقهای و بینالمللی حمایت از حقوق بشر بیش از سایر زمینهها
خودنمایی میکند .حمایت از حقوق و آزادیهای فردی در مقابل دستگاه مقتدر دولت
ایجاب میکند تا این نهادها بتوانند ایفاگر نقشهای مختلف «رقیب» یا «همکار»
دولتها باشند .در موضوعات مرتبط با حقوق بشر این سازمانها بیشتر به عنوان رقیب
دولتها هستند؛ در حالیکه در خصوص مسائلی چون بهداشت ،توسعه و محیط زیست
بیشتر به مثابه همکار دولتها ظاهر میشوند.
در عرصه داخلی ،حضور این سازمانها به منظور اجرای سیاست جنایی مشارکتی
امری مهم مینماید .تجربه موفقیتآمیز سایر کشورها گویای این واقعیت است که
نهادهای مردمی بهترین نیروهای پیشگیرانه از وقوع جرم در جامعه محسوب میشوند.
هرچه دامنه حضور آنها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تقویت گردد ،کاهش آمار
جرایم دور از انتظار نخواهد بود .به عبارت دیگر شاهد بیشترین اثربخشی در زمینه
پیشگیری از وقوع جرم با کمترین هزینه خواهیم بود.
یکی دیگر از مبانی جرمشناسانه حضور سمنها در فرآیند کیفری را میتوان در
نقش آنها در پیشگیری و کاهش بزهدیدگی مکرر جستجو کرد .عدم اعالم بزهدیدگی از
طرف بزهدیده مهمترین عاملی است که سبب بزهدیدگی مکرر میشود .بزهدیدگی مکرر
بیشتر در مورد خشونتهایی همچون خشونت خانگی از سوی همسران ،خشونت خانگی
علیه کودکان و یا خشونت خانگی علیه سالمندان و غیره نمود پیدا میکند .عدم اعالم
بزهدیدگی نه تنها موجب بزهدیدگی مکرر بلکه موجب بیکیفرمانی بزهکار هم میشود.
از طرف دیگر بزهکار بدون اصالح و درمان و بازپروری رها میشود و دور تکرار بزه تداوم
1
پیدا خواهد کرد.
نقش سمن ها در اجرای سیاست جنایی پیشگیرانه در خصوص مقابله با
کودکآزاری یکی از مهمترین مصادیق حضور این نهادها است .در عرصه مبارزه با
خشونت ،آزار و استثمار کودکان و دفاع از حقوق این گروه به شدت آسیبپذیر ،با اعالم
و گزارش جرایم مذکور گام مثبت و مؤ ثری در راستای کشف و تعقیب بر میدارند.
همکاری سمنهای فعال در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان با والدین ،اولیاء،
سرپرستان قانونی و مددکاران اجتماعی میتواند آثار مثبتی در پی داشته باشد .تالش
 .1برای اطالعات بیشتر ،ر.ک :میرخلیلی ،سید محمود؛ و جواد رجبی« ،پیشگیری کیفری از بزهدیدگی مکرر»،
مجله حقوق اسالمی ،شماره  ،34پاییز  ،1391صص.171 -172 .

این سازمانها از طریق آگاهیرسانی و ایجاد حس آرامش در درون خانوادهها ،مربیان،
معلمان ،کودک و نوجوانان در کاهش آسیبپذیری و بازدارندگی و همچنین کاهش
شمار بزهدیدگی مکرر نقش مهمی ایفا میکنند 1.به عبارت دیگر سمنها با همکاری
خود با سایر نهادها قادر به شناسایی ،جذب و تشخیص آسیب ،نگهداری توانمندسازی
کودکان بزهدیده و در معرض خطر میباشند.
طرح و اقامه دعوای عمومی به منظور حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق و
آزادیهای فردی است« .حق تعقیب دعوای عمومی متعلق به جامعه است .جامعه این
حق را به واسطه نمایندگان خود به موقع اجرا میگذارد .دادسرا نماینده جامعه است و
به نام جامعه بزهکار را تحت تعقیب قرار میدهد .تعقیب بزهکار برای جامعه حق ،ولی
2
برای دادسرا وظیفه و تکلیف محسوب میشود».

 .1موذنزادگان ،حسنعلی ،خیری ،سعاد« ،پیشگیری غیرکیفری از بزهدیدگی اطفال» ،نشریه ماوی (نشریه داخلی
قوه قضاییه) به نشانی زیر (آخرین بازدید:)1394/12/8 :
http://maavanews.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView
&articleId=81499
 .2آخوندی ،محمود ،آیین دادرسی کیفری :کلیات و دعاوی ناشی از جرم ،دفتر اول ،چاپ هفدهم ،دوراندیشان،
 ،1394ص.238 .
 .3رستمی ،ولی« ،مشارکت مردم در فرآیند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی)» ،فصلنامه حقوق،
شماره ،2تابستان  ،1386ص.141 .
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امروزه مشارکت سمنها در حوزه تعقیب دعوای عمومی در برخی جـرایم ،تحـول
مهمی تلقی میگردد که بیش از هر زمان دیگری به آن توجه میشود .مهمترین مبنـای
حضور سمن ها در فرآیند کیفری ناشی از گرایش به سـوی سیاسـت جنـایی مشـارکتی
است« .منظور از سیاست جنایی مشـارکتی ،بررسـی و مطالعـه جایگـاهی اسـت کـه در
سیاست جنایی یک کشور به جامعه مدنی و از طریق اعطای نقش به بزهکار ،بزهدیـده و
به ویژه کل جامعـه یـا مـردم داده شـده اسـت 3».یکـی از دالیـل چنـین گرایشـی بـه
ناکارآمدی نظام عدالت کیفری مربوط میشود ،زیرا با کاربست صرف سازکارهای دولـت
محور قادر به پاسخگویی و مقابله با پدیدههای مجرمانه نخواهیم بود .تجربه این نهادهـا
در زمینههای گوناگون ایجاب میکند تا از ظرفیت آنها در تمام مراحل قبل ،حین و بعد
از دادرسی استفاده شود.
شاید بتوان مسئولیت اجتماعی را به عنوان یکی دیگر از مبانی حضور سمنهـا در
فرآیند کیفری دانسـت .قـانون اساسـی در اصـل هشـتم مقـرر مـیدارد« :در جمهـوری
اسالمی ایران دعوت به خیر ،امر به معروف و نهـی از منکـر وظیفـهای اسـت همگـانی و
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متقابل بر عهده مردم نسبت به یکـدیگر ـ دولـت نسـبت بـه مـردم و مـردم نسـبت بـه
دولت 1».در منظومه عدالت کیفری دیگر نمیتوان به زرادخانه حقوق کیفری بـه عنـوان
تنها سازکاری نگریست که از سوی دولت اعمـال مـیگـردد .توجـه اسـناد باالدسـتی و
قوانین برنامهای داللت بر مشارکت سمنها و تکلیف سازمان زندانها و اقدامات تـأمینی
و تربیتی به همکاری با دسـتگاههـای اجرایـی ،مؤسسـات عمـومی و مـردمنهـاد جهـت
2
بازاجتماعی شدن محکومان دارد.
پس دولت دیگر نمیتواند به عنوان تنها بازیگر در مقابل بزهکار و بزهدیده باشد و
باید از بازیگران غیردولتی به عنوان رابط بین بزهکار و بزهدیده و قاضی کیفری استفاده
کند .در دعاوی عمومی ،دادستان به نمایندگی از عموم تعقیب بزهکار را به عهده دارد.
تکلیف دادستان به تعقیب دعوای عمومی ناشی از حقی است که جامعه نسبت به
تعقیب بزهکار دارد .با این اوصاف ،متولی انحصاری تعقیب دعوای عمومی دادستان
است .تدوین قانون آییندادرسی کیفری بیانگر فاصله گرفتن از رویکرد انحصارگرا تعقیب
دعوای عمومی توسط دادستان به سمت پذیرش نسبی حضور سمنها در فرآیند کیفری
است .این مهم در حقوق خیلی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است و حتی بعضی از
حقوقدانان همچون خانم دلماس مارتی از تقویت مشارکت جامعه مدنی در عدالت
کیفری به عنوان «خصوصیسازی عدالت کیفری» 3تعبیرکردهاند .پس حضور سمنها
جهت مشارکت در فرآیند کیفری می تواند به معنی گام نهادن در مسیر خصوصیسازی
عدالت کیفری تلقی گردد .پذیرش این بازیگران در فرآیند کیفری میتواند ناکارآمدی
احتمالی دادستان در مقابله با جرایم مذکور در ماده  66قانون آییندادرسیکیفری را
جبران سازد .به عبارت دیگر سمنها نقش شبهدادستان یا «دادستان خصوصی» 4را
بازی می کنند و از این طریق در تحقق سیاست جنایی مشارکتی گام برمیدارند .با
پذیرش این نقش برای سمنها پرسشهای متعددی قابل طرح است؛ از جمله اینکه این
نقش مستقل است یا جنبه موازی دارد و یا اینکه نقش سمن مکمل نقش دادستان در
فرآیند کیفری است؟
 .1ماده  14قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب  1394در همین راستا مقرر میدارد:
«سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده میتوانند
مطابق ماد ه  66قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن اقدام کنند».
 .2ماده  211قانون برنامه پنجم و ماده  132قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی.
3. Delmas-Marty, Mireille, «Ni Victimes ni Procureurs, qui sont-ils?», Archives de
Politique Criminelle, N 10, 1988, p. 11.
 .4کوشکی ،غالمحسن« ،سازمان های غیردولتی :از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی»،
پژوهش حقوق کیفری ،شماره  ،4پاییز  ،1392ص.78 .

 .2شروط حضور سمنها در فرآیند کیفری
ماده  66قانون آییندادرسیکیفری چهار شرط سمن بودن ،توجه به اساسنامه و
حوزه فعالیت آن ،رضایت بزهدیده و در نهایت درج نام سمن در لیست تصویبشده
رئیس قوهقضاییه را برای حضور سمنها در فرآیند کیفری معین میکند .شرط آخر
یعنی تأیید لیست توسط رئیس قوهقضاییه با اصالحات اخیر در سال  1395تغییر کرد.
به منظور روشن شدن شرایط الزم جهت حضور سمنها در ادامه به ترتیب این شروط
مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.
 .1ماده  6قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  1381مقرر میدارد« :کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که
به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند ،مکلفند به محض مشاهده موارد
کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیمی مقتضی به مقامات صالح قضایی اعالم
نمایند .تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود».
2.Code pénal,Article 434
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فارغ از این تعابیر ،آنچه که بیش از حد توجه ما را جلب میکند این است که
دادستان یا مدعیالعموم تکلیف به تعقیب دعوای عمومی دارد .حال آنکه با فرض
پذیرش تعبیر بهکاررفته برای سمنها به عنوان دادستان خصوصی چنین تکلیفی به
اعالم جرم و شرکت در دادرسی متصور نیست .بر طبق ماده  66قانون مذکور
«سازمانهای مردمنهاد  ....می توانند  ...اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی
شرکت نمایند ».پر واضح است که نوع نگارش ماده بیشتر ناظر به مختار بودن سمنها
جهت ورود به فرآیند کیفری میباشد و در نتیجه سمنی که شرایط مندرج در ماده
مزبور را دارا باشد از چنین اختیاری برخوردار است .در ضمن داشتن این اختیار لزوماً به
معنی اعالم جرم و مشارکت و حضور سمن مربوطه در فرآیند کیفری نخواهد بود .به
عالوه اصوالً اعالم جرم امری اختیاری است و هر کسی میتواند از طریق مبادی ذیصالح
اعالم جرم نماید .البته الزم به ذکر است در حقوق برخی از کشورها همانند ایران 1و
فرانسه 2عدم اعالم کودکآزاری را جرمانگاری کرده است .وضع چنین مقرراتی به سبب
موقعیت و آسیبپذیری این گروه از بزهدیدگان کامالً جنبه حمایتی دارد.
با این اوصاف به نظر میرسد نقش سمن مکمل نقش دادستان باشد .به عبارت
دیگر سمن ها قادر خواهند بود به عنوان مکمل بخشی از کاستیهای احتمالی دادستان
را در زمان تعقیب تکمیل کنند .به منظور روشن شدن موضوع ،در قسمت بعدی شرایط
الزم جهت حضور سمنها در فرآیند کیفری در چارچوب ماده  66مورد تجزیه و تحلیل
قرار خواهد گرفت.
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سمن بودن به عنوان یکی از معیارهای مندرج در این ماده جهت حضور در فرآیند
کیفری معرفی شده است .مطابق با آن «سازمانهای مردمنهاد ...میتواننـد .»...سـازمان
مردمنهاد در صورتی میتواند از حقوق منـدرج در مـاده  66برخـوردار گـردد کـه ابتـدا
مطابق با قوانین و مقررات تأسـیس شـود .تـدوین شـرایط پیشـینی سـختگیرانه جهـت
تأسیس سمنها ،آثار و تبعات سوئی بر مشارکت آنها خواهد داشت .لذا شرط اول حضور
در فرآیند کیفری سمن بودن است و این شرط الزم است اما کافی نیست.
به طور کلی هدف از تأسیس این سازمانها کـسب سـود نیسـت و به دیگر سـخن
غیر انتفاعیاند .همین ویژگی غیرانتفاعی ،سمنها را از نهادهای مشابه همچون احزاب و
شرکتهای تجاری جدا میسازد .احزاب بیشتر در پی مطامع سیاسی و حزبی هستند ،حال
آنکه شرکتهای تجاری به دنبال کسب سود و حمایت از منافع سهامداران خود هستند.
قانون تجارت در ماده  584اشعار میدارد« :تشکیالت و مؤسساتی که برای مقاصد
غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت
عدلیه معین خواهد کرد ،شخصیت حقوقی پیدا می کنند ».ماده  585همین قانون،
شرایط ثبت مؤسسات و تشکیالت مذکور را تابع آییننامهای نموده است که به تصویب
وزارت داگستری میرسد .وزارت دادگستری ،در همین راستا ،در سال  1337آییننامه
اصالحی ثبت تشکیالت و مؤسسات غیرتجارتی را تصویب نمود.
آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد مصوب  1384اولین
سندی است که به طور خاص موضوع تأسیس و فعالیت این سازمانها را مورد توجه
قرار میدهد .بر طبق آییننامه مذکور جهت تأسیس سمن باید ابتدا مجوز قبلی از
هیأتهای نظارت مقرر در آن آییننامه را کسب نماید .دریافت پروانه فعالیت قبل از
ثبت جهت تشکیل سمن امری الزم است .متقاضیان تأسیس سازمان مکلفند در غیر از
مواردی که مطابق قانون ،مرجع خاصی برای صدور پروانه سازمانهای مربوط تعیین
شده است ،درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند ت ماده یک ارائه
نمایند .طبق تبصره  5ماده  17آییننامه مذکور صدور پروانه و امضای اوراق مـربوط
پس از تأیید هیأت نظارت در هیأت نظارت کشور با وزیر کشور ،در هیأت نظارت استان
با استاندار و در هیأت نظارت شهرستان با فرماندار میباشد .لذا سازمان پس از اخذ
پروانه فعالیت از هیات های نظارت و ثبت آن برابر ضوابط و مقررات جاری دارای
شخصیت حقوقی میگردد .به عبارت دیگر تأسیس سمن منوط به اخذ پروانه فعالیت و
ثبت میباشد و از آن تاریخ میتوان ادعا کرد که سمن تأسیس شده است.

 .2-2توجه به اساسنامه سمن و حوزه فعالیت آن
اساسنامه ،سند تأسیس یا سند مؤسس یک سازمان محسوب میشـود .اساسـنامه
یکی از مهمترین مدارکی است که هیأت مؤسس یک سمن بایـد بـرای دریافـت پروانـه
فعالیت به هیأتهای نظارت تحویل دهد .در اساسنامه سازمان مطالـب مهمـی همچـون
اهداف سازمان ،موضوع فعالیت ،هدف فعالیت ،مرکز اصلی و ارکان و تشکیالت سـازمان
و غیــره مشــخص مــیشــود .مــاده  66قــانون آیــین دادرســی کیفــری مقــرر مــیدارد:
«سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان ،زنان،
اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی ،محـیطزیسـت ،منـابع طبیعـی ،میـراث
فرهنگی ،بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ،میتوانند »...
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حال این پرسش مطرح می شود که مصادیق مندرج در صدر ماده  66جنبه حصری
دارند یا تمثیلی .پاسخ دقیق به این پرسش با ابهاماتی همراه است ،چه اینکه برخی از
موضوعات همانند حقوق شهروندی دارای ابعاد گستردهای میباشد .اما به طور کلی و با
توجه به نحوه نگارش این ماده میتوان ادعا کرد که مصادیق مندرج در ماده مزبور جنبه
حصری دارد.البته به نظر میرسد که قانونگذار در این ماده با اعالم سازمانهای مردمنهاد
حامی اطفال و نوجوانان ،زنان ،اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی و حامیِ حقوق
شهروندی نوعی اختالط و ابهام در این مصادیق ایجاد کرده است .مشخص نیست که چرا
مقنن علیرغم اینکه بخش عمدهای از این مصادیق ،خود به عنوان بخشی از حقوق بشر
محسوب می شوند را به صورت جداگانه بیان کرده است .آیا بهتر نبود که مقنن تنها به
ذکر سازمانهای مردمنهاد فعال در زمینه حقوق بشر ،محیطزیست و میراث فرهنگی
اکتفا میکرد؟ احصای مصادیق سمنها به شکل فعلی میتواند ابهاماتی را موجب گردد.
راهحل دیگری که میتوانست مورد استفاده مقنن قرار گیرد ،درج واژه سمن به تنهایی
بود؛ بدون اینکه بخواهد به حوزه کارکردی آنها وارد شود .بدین ترتیب راه برای ورود
تمامی سمنها هموار میشد ،بدون اینکه یکی بر دیگری ترجیح داده شود .البته چنین
رویکردی هم میتواند تبعات زیادی برای دستگاه قضایی به همراه داشته باشد و این
دستگاه را با طرح و ورود انبوه زیادی از پروندهها روبرو سازد.
قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه حضور و مشارکت انجمنها را در فرآیند
کیفری به رسمیت شناخته است .بر اساس ماده  2این قانون هر انجمنی که به طور
منظم بر طبق اساسنامه ،موجودیت خود را حداقل  5سال اعالم کرده باشد ،دارای
حقوق شناختهشده برای مدعی خصوصی است .قانونگذار فرانسه در طی  26بند ذیل
این ماده ،مواردی که انجمنها قادر به اقامه دعوا هستند را احصا کرده است .موضوعات
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مطروحه در این ماده شامل مبارزه با تبعیض نژادی و کمک به بزهدیدگان تبعیض،
خشونتهای جنسی و خانوادگی ،حمایت از اطفال ،جنایات علیه بشریت یا جنایات
جنگی ،حمایت کمک به اشخاص معلول ،جرایم جادهای ،حمایت از حیوانات ،حمایت از
زبان فرانسه ،اعتیاد و قاچاق مواد مخدر ،حمایت از حقوق و آزادیهای فردی و جمعی،
حمایت از قربانیان ناشی از حوادث کار و بیماریهای شغلی و حمایت از آثار باستانی و
1
غیره میشود.
اعالم موجودیت انجمن یکی از شروط مقدماتی برای شرکت در فرآیند دادرسی
است .قانون آیین دادرسیکیفری فرانسه این مدت را حداقل  5سال قرار داده است .به
دیگر سخن ،یکی از شرایط اساسی جهت اقامه دعوا توسط انجمنها برابر ماده  2قانون
آیین دادرسی کیفری ،داشتن سابقه حداقل پنج سال فعالیت در آن حوزه است .بدیهی
است با گذشت دوره پنجساله توانایی و اهلیت الزم به منظور حضور و مشارکت در
فرآیند دادرسی کیفری مشخص خواهد شد 2.دوره زمانی حداقل پنج سال فعالیت
قرینهای بر موجودیت انجمن مربوطه و احراز توانایی مشارکت در مرحله دادرسی است.
ماده  16آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد مقرر میدارد:
«سازمان بسمن] حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی
علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید ».درج برخی از
مصادیق فعالیت سمنها در ماده  66میتواند تبعاتی بر مشارکت سمنها در دادرسی
داشته باشد .یکی از مهمترین اهداف سمن ها حمایت از منافع عمومی و اقامه دعوا در
مراجع قضایی است .شناسایی چنین حقی برای سمنها در چارچوب آییننامه اجرایی
مذکور به نحوی با اهداف مندرج در ماده  66قانون آیین دادرسی همخوانی دارد.
حق اقامه دعوا بر طبق این آییننامه یکی از مهمترین آثار حقوقی ناشی از
شناسایی شخصیت حقوقی برای سمن پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت محسوب
میشود .فارغ از ماهیت و اعتبار موجود بین قانون و آییننامه ،تفاوت اساسی بین مفاد
ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری و ماده  16آییننامه مذکور در این است که
آییننامه به اقامه دعوا در مراجع قضایی اشاره میکند ،در حالی که در ماده  66به اعالم
جرم و شرکت در تمام مراحل دادرسی میپردازد .به نظر میرسد که حق دادخواهی
مندرج در مواد  4و  16آییننامه مزبور ،سمن ها را به عنوان شاکی تلقی کرده که برای
حمایت از منافع عمومی اقدام میکنند .حال آنکه در قانون آیین دادرسی کیفری با
1. Code de procédure pénale, Article 2.
 .2کوشکی ،غالمحسن« ،سازمان های غیردولتی :از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی»،
پژوهش حقوق کیفری ،شماره  ،4پاییز  ،1392ص.79 .

پیشبینی اعالم جرم و مشارکت در دادرسی ،امکان شناسایی به عنوان شاکی را برای
سمنها کمرنگ میکند .آنچه مسلم است در صورت تعارض بین قانون و آییننامه
اجرایی ،قانون مقدم خواهد بود.

 .3-2رضایت بزهدیده

 .1گرجی فرد ،حمیدرضا ،جرمشناسی سبز و جرایم زیستمحیطی ،پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق محیط
زیست ،دانشگاه شهید بهشتی ،1392 ،ص.174 .
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بر طبق تبصره  1ماده  66قانون آیـین دادرسـی کیفـری «در صـورتی کـه جـرم
واقعشده دارای بزهدیده خاص باشد ،کسب رضایت وی جهـت اقـدام مطـابق ایـن مـاده
ضروری است .چنانچه بزه دیده طفل ،مجنون و یا در جرایم مالی سـفیه باشـد ،رضـایت
ولی ،قیم یا سرپرست قانونی او اخذ میشود .اگر ولی ،قـیم یـا سرپرسـت قـانونی ،خـود
مرتکب جرم شده باشد ،سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان،
اقدامات الزم را انجام میدهند».
سمنها به چند شکل از بزهدیده رضایت میگیرند :رضایت راساً توسط خود
بزهدیده به سازمان اعالم میشود و در صورتی که بزهدیده طفل ،مجنون یا سفیه باشد
این رضایت توسط ولی ،قیم یا سرپرست قانونی وی اعالم خواهد شد .اگر ولی ،قیم یا
سرپرست قانونی ،خود مرتکب جرم شده باشد ،سازمانهای مذکور با اخذ رضایت قیم
اتفاقی یا تأیید دادستان اقدام میکنند .پس در جرایم ارتکابی علیه کودکان رضایت
ولی ،قیم یا سرپرست قانونی الزم است .به نظر میرسد که سختگیریهای بیش از حد
در این خصوص با اهداف حمایتی نسبت به گروههای آسیبپذیر منافات دارد و خدشه
زیادی به سیاست جنایی مشارکتی وارد خواهد ساخت.
اما وضعیت در جرایمی که دارای بزهدیده خاص نیستند ،به چه شکل است؟
جرایم علیه محیطزیست ،منابع طبیعی و میراث فرهنگی جرایمی محسوب میشوند که
به زعم برخی به سبب ماهیت انتزاعی که دارند فاقد بزهدیده قابل شناسایی هستند .به
عبارت دیگر به طور سنتی حقوق کیفری بر بزهدیدگان شخصی و انسانی متمرکز است.
1
به نظر چنین برداشتی بیشتر مبتنی بر رویکرد انسانمدارانه است.
در این ارتباط توجه به رویکرد زیستمحورانه و همچنین حقوق نسلهای فعلی و
آینده میتواند مفید ارزیابی شود .اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
مقرر میدارد« :در جمهوری اسالمی ،حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای
بعد باید درآن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میگردد.
از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل
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جبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است ».قانون اساسی و قوانین عادی هیچ تعریف
روشنی از عبارت «وظیفه عمومی» ارائه نمیدهند .در اصل هشتم نیز از واژه «وظیفه
همگانی» استفاده شده است .بر طبق این اصل «در جمهوری اسالمی ایران دعوت به
خیر ،امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم
نسبت به یکدیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت».
نکته قابل توجه دیگر مربوط به تبصره  2ماده  66است و مطابق آن «ضابطان
دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزهدیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک
سازمانهای مردمنهاد مربوطه ،آگاه کنند ».تکلیف ضابط دادگستری در خصوص اطالع
رسانی به بزهدیده جرایم مذکور در ماده  66اهمیت زیادی دارد .ضابط دادگستری باید
بزهدیده را از کمکی که سمنها میتوانند به وی ارائه دهند ،آگاه سازد .ظاهر این تبصره
داللت به تکلیف ضابط دادگستری نسبت به اطالعرسانی و آگاه ساختن بزهدیده دارد و
به هیچ وجه جنبه تخییری ندارد .چنین استنباطی نه تنها با روح و مقتضای ماده 66
منافات ندارد ،بلکه دقیقاً در راستای حمایت از بزهدیده جرایم مندرج در ماده 66
میباشد و با آگاهی بزهدیده از کمک این سازمانها میتواند رضایت خود را نسبت به
انجام اقدامات الزم توسط سمن ها جهت مشارکت در فرآیند کیفری اعالم نماید .اما
متأسفانه مقنن تنها به این تکلیف اشاره میکند و با سکوت خود نحوه اطالع رسانی و
ضمانت اجرای عدم اطالع رسانی ضابط را بیپاسخ میگذارد.

 .4-2درج نام سمنها در لیست مصوب قوه قضاییه
شروط مذکور در ماده  66جهت حضور سمنها در فرآیند کیفری منوط به
تصویب رییس قوه قضاییه است .به عبارت دیگر شروطی که در باال مورد بررسی قرار
گرفت ،الزم هست اما کافی نیست .سمنی میتواند برابر تبصره  3ماده  66در فرآیند
کیفری شرکت کند که نامش در لیستی که توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر
کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد ،درج گردد .همان طور که گفته شد
ماده  16آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد به صورت مطلق حق
اقامه دعوا را به سمنها میدهد .اعطای چنین حقی به سمن موکول به تصویب هیچ
مرجعی نشده است ،اما قانون آییندادرسی مقرر میدارد« :اسامی سازمانهای مردمنهاد
که میتوانند در اجرای این ماده اقدام کنند ،در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر
دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه
میرسد ».با توجه به ماهیت وجودی سمنها و نقش این نهادها در حمایت از منافع
عمومی درج این شرط در قالب تبصره  3ماده  66چه وجهی دارد؟ اگر سازمانی بر طبق
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آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد و با رعایت تمامی مقررات و
ضوابط پروانه فعالیت خود را از هیأت های نظارت شهرستان ،استان ،کشور دریافت کرد
و وفق مقررات هم ثبت گردید دیگر چه ضرورتی به تصویب مجدد نام آنها در لیستی
که توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور وجود دارد؟ سمنها بعد از ثبت دارای
شخصیت حقوقی میشوند و از کلیه حقوق مندرج در آییننامه مذکور برخوردار
میشوند .به نظر میرسد تبصره  3ماده  66یک نوع نظارت پسینی و مضاعف بر سمنها
اعمال خواهد کرد .به عبارت دیگر میتوان ادعا کرد که دو نوع نظارت پیشینی و
پسینی قابل تصور است :نظارت پیشینی یا نظارت در زمان تأسیس نظارتی است که
طبق آییننامه اجرایی پیشگفته توسط هیأتهای نظارت بر تأسیس سمنها اعمال
میشود .نظارت پسینی یا نظارت بعد از تأسیس و در زمان فعالیت ،بیشتر ناظر به
کنترل و نظارتهایی میشود که از طرف سایر نهادها بر فعالیت سمنها اعمال
میگردد .برای مثال اقدام به انجام فعالیت های تجاری با فلسفه وجودی این سازمانها
در تضاد است .اگر گروهی از افراد برای فرار از دادن مالیات اقدام به تأسیس سمن
نمایند و در لوای آن اقدام به فعالیت تجاری کنند ،در این صورت قطعاً این امکان وجود
دارد تا بتوان از فعالیت چنین سمنی جلوگیری کرد.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا نظارت قوه مجریه و قضاییه
بر سمن ها باید به صورت مداوم وجود داشته باشد و هر ساله نام آنها به عنوان
سمنهایی که قادر به اعالم جرم میباشند ،تمدید گردد؟ آیا چنین نظارتی با اعطای
شخصیت حقوقی به سمنها بعد از ثبت و تأسیس در تضاد نیست؟
قوه مجریه و قوه قضاییه در حضور سمنها در فرآیند کیفری نقش تعیینکنندهای
خواهد داشت .نوع نگارش تبصره  3تاب دو تفسیر متفاوت دارد :تفسیر اول) درج نام
سمن در ل یست مربوطه ،امری موقت تلقی گردد و آن را منوط به تصویب مجدد از
طرف رئیس قوه قضاییه بدانیم .تفسیر دوم) درج نام سمن در لیست مربوطه ،جنبه
تأسیسی دارد .به دیگر سخن با درج نام سمـن در لیست و تـصویب آن توسط رئیس
قوه قضاییه دیگر ضرورت ندارد که مجدداً مورد بررسی قرار گیرد ،مگر اینکه تشخیص
داده شود که نام آن از لیست خارج گردد .ماده  66به هیچ وجه در خصوص امکان
خارج کردن نام سمن از لیست اشارهای ندارد اما با توجه به اختیاری که به وزیر
دادگستری و وزیر کشور داده شده است ،به نظر میرسد که برای مقام صالحیتدار
دارنده حق درج نام سمن در لیست یادشده چنین اختیاری وجود دارد تا بتواند راساً نام
آن را از لیست خارج کند .با پذیرش تفسیر اول یعنی موقت تلقی کردن درج نام سمن
در لیست و لزوم تصویب مجدد آن توسط رئیس قوه قضاییه با مشکل بزرگی روبرو
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خواهیم شد ،زیرا ممکن است سمنی در مرحله بدوی نامش در لیست باشد و در مرحله
تجدیدنظر نامش از لیست حذف گردد .پس با این اوصاف به نظر میرسد تفسیر دوم با
منطق حقوقی همخوانی بیشتری داشته باشد.
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در پایان ذکر این نکته الزم است که اختیاری که صدر ماده  66به سمنها داده تا
بتوانند نسبت به جرایم ارتکابی مندرج اعالم جرم کنند ،چندان هم اختیاری نمینماید.
به عبارت دیگر ،واژه «میتوانند» در این ماده زمانی میتواند به خوبی صرف شود که نام
سمن مربوطه که میخواهد اعالم جرم و در فرآیند کیفری مشارکت کند ،در لیستی که
توسط وزیر داگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود ،باشد و به تصویب رئـیس
قوه قضاییه هم برسد .در اموری همچون محیط زیست ،میراث فرهنگی ،بهداشت و غیره
معموالً سمنها همکار دولت محسوب میشوند؛ در حالی که در حوزه حقوق بشر عموماً
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به صورت رقیب دولتها ایفای نقش میکنند .سمن ـ همکار در کنار دولتها قرار
میگیرد ،حال آن که سمن ـ رقیب در مقابل دولتهاست و کارکردهای دولت را در
زمینه حقوق بشر به نقد میکشد و موارد نقض آن را بیان میکند .سمنها رابط بین
مردم با دولت میباشند و تدوین چنین تبصرهای میتواند ابهامات زیادی را برانگیزد« .با
توجه به عدم ذکر شرایط و معیارها در قانون مذکور به نظر میرسد نقش نهادهای
مز بور در پرتو نوع نگاه مقامات یادشده و معیارهای تعیینشده توسط آنها به جایگاهی
1
تشریفاتی و غیرمردمی تقلیل یابد».
خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در 10بهمن
ماه  1395مفاد تبصره  3ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری اصالح گردید .به موجب
بند پ ماده  38این قانون «سازمان های مردمنهاد در صورتی میتوانند از حق مذکور
در ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392استفاده کنند که از مراجع
ذیصالح قانونی ذیربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعالم جرم یک سازمان
مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود ،برای یکسال از استفاده از حق
مذکور در ماده  66قانون ذکر شده ،محـروم میشـوند .این بند جـایگزین تبـصره 3
ماده  66قانون اخیرالذکر میشود ».با اصالح شدن صالحیت پسینیِ رئیس قوه قضاییه
مندرج در تبصره  3ماده  ،66امکان حضور سمن در فرآیند کیفری تسهیل خواهد شد.
البته اعمال حقوق مندرج در ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری میتواند به صورت
موقت به حالت تعلیق درآید و این امر مـربوط به زمـانی است که اعالم جرم یک
 .1زینالی ،امـیرحمزه« ،سـازوکارهای حقوق کیفری ایـران در زمینه اعـمال حق دادخواهی کودکان بزهدیده (حق
بر شکایت کودک)» ،مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی ،شماره  ،3بهار و تابستان  ،1393ص.50.

 .3طرق حضور سمنها در فرآیند کیفری
تاروپود اصلی مشارکت سازمانهای مردمنهاد در فرآیند کیفری را باید در قسمت
اخیر ماده  66جستجو کرد .به عبارت دیگر ،قبل از اصالح ماده مزبور ،سه موضوع به
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سازمان مردمنهاد برای سه بارِ متوالی در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود .معنای
مخالف چنین تعبیری آن است که اگر به صورت متناوب اعالم جرم رد گردد ،مشمول
این مقرره نخواهد بود.
در صورت تحقق شرایط مندرج در بند پ ماده  38قانون احکام دائمی برنامه های
توسعه کشور سمن برای مدت یک سال از اعمال حقوق مندرج در ماده  66محروم
میگردد .حال این پرسش مطرح میشود که آیا سمن میتواند نسبت به حکم تعلیق
خود اعتراض نماید؟ اگر مبنا را ماده  66قانون آییندادرسیکیفری مصوب 1392
بگذاریم که در آن حق اعتراض به آراء را برای سمنها به رسمیت میشناخت در این
صورت با تغییر آن در سال  1394و حذف حق اعتراض مزبور دیگر نمیتوان به چنین
حقی استناد کرد .به عبارت دیگر با حذف حق اعتراض سمنها در سال  1394خیلی
مشکل می نماید که مجدداً چنین تفسیری از آن ماده و در نتیجه شناسایی چنین حقی
را برای این سازمان ها قائل شد .از طرف دیگر اعتراض استثنایی بر اصل است و در
صورت وجود چنین حقی باید صراحت داشته باشد.
بر خالف حالت قبل میتوان گفت که چنین حقی برای سمنها محفوظ است.
زیرا با محرومیت و تعلیقآن حق ،امکان اعتراض برای سازمانها به اعتبار دادرسی
منصفانه وجود خواهد داشت .به موجب ماده  6قانون آیین دادرسی کیفری «متهم،
بزهدید ه ،شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و
سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود ».اگرچه ماده  6به صورت عام به
«متهم ،بزهدیده ،شاهد و سایر افراد ذیربط» اشاره میکند ،اما به نظر بتوان سمن را در
این چارچوب مورد توجه قرار داد .نکته اساسی در این ماده رعایت و تضمین این حقوق
در فرآیند دادرسی است و حق اعتراض می تواند از جمله این مصادیق باشد .در ضمن
آییننامه تشکلهای مردمنهاد مصوب هیأت وزیران در شهریور ماه  1395در این باره
قابل توجه است .به موجب ماده  29این آییننامه تشکلها پس از دریافت پروانه فعالیت
و ثبت آن ،از حقوق زیر برخوردار میشوند .یکی از مصادیق احصاشده ذیل این ماده
حق دادخواهی در مراجع قضایی ،مطابق قانون آییندادرسیکیفری و سایر قوانین
مربوط است .البته نباید فراموش کرد که این مصوبه تنها یک آییننامه میباشد و در
ضمن بر مطابقت آن با قانون آییندادرسیکیفری و سایر قوانین مربوطه به صراحت
اشاره شده است.
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صورت متمایز مورد شناسایی قرار گرفته بود :الف) اعالم جرم؛ ب) شرکت در تمام
مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل؛ ج) اعتراض نسبت به آراء .با تغییرات اعمالشده در
سال  1394تنها به اعالم جرم و شرکت در تمام مراحل دادرسی اکتفا و امکان اقامه
دلیل و اعتراض به آراء محاکم توسط سمنها حذف گردید که در ادامه مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.
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 .1-3شناسایی سمنها به عنوان اعالمکننده جرم
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هر شخصی که شاهد وقوع جرم باشد می تواند مقامات صالحیتدار را از وقوع آن
جرم آگاه سازد .اعالمکننده جرم میتواند بزهدیده از جرم یا شخص دیگری باشد .حال
پرسش اساسی این است که آیا سمنها میتوانند به عنوان اعالمکننده جرم تلقی
گردند؟ بیتردید پاسخ مثبت است؛ زیرا وقتی هر شخصی میتواند اعالم جرم نماید ،دور
از منطق حقوقی است که مجموعهای از اشخاص حقیقی عضو یک سمن را از چنین
حقی محروم کرد .شاید مهمترین بحث مربوط به این موضوع باشد که آیا عالوه بر
اعالمکننده جرم میتوان سمنها را به عنوان شاکی تلقی کرد .به عبارت دیگر آیا این
سازمانها قادر خواهند بود نقش شبهدادستان را بازی نمایند؟ آنچه که مشخص است
ماده  66در صدد شاکی تلقی کردن سمنها نیست؛ اگرچه قبل از تغییرات انجامشده در
این ماده خیلی راحتتر میتوانستیم چنین برداشتی داشته باشیم .شرکت در تمام
مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل و اعتراض نسبت به آراء جملگی قرائنی بودند که
چنین برداشتی را تقویت میکرد ،اما حذف حق سمنها برای اقامه دلیل و اعتراض
نسبت به آراء موجب تضعیف تلقی سمنها به عنوان شاکی گردید.
با توجه به مصادیق مندرج در ماده  ،66در صورتی که تصمیمات و اقدامات دولت
و نهادهای دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه حقوق بشر و محیط زیست
موجب تضییع حقوق شهروندان گردد تکلیف چیست؟ اینجاست که حق بزهدیدگان به
تعقیب در مقابل تصمیمات و اقدامات دولت خودنمایی میکند .حق تعقیب جامعه از
یک طرف و تکلیف حاکمیت به تعقیب از طرف دیگر اموری هستند که باید به صورت
خاص مورد توجه قرار گیرند .در اکثر نظام های حقوقی دادستان به عنوان نماینده و
مدافع حقوق عمومی است .وی جهت حمایت از حقوق عموم مردم در فرآیند دادرسی
کیفری ورود میکند .در نظر گرفتن اختیاری همانند دادستان برای سمنها در حوزه
فعالیتشان می تواند در فرآیند کیفری جهت حمایت از بزهدیدگان مهم و اساسی
ارزیابی گردد .چنین تدبیری می تواند کمک شایانی به تقویت حق تعقیب جامعه در
فرآیند کیفری شود و ضعفهای احتمالی ناشی از تکلیف حاکمیت به تعقیب را جبران نماید.

 .1رهامی ،محسن ،جرایم بدون بزهدیده ،چاپ اول ،نشر میزان ،1387 ،ص.44 .
 .2رمضانی قوامآبادی ،محمدحسین« ،حضور سازمانهای غیردولتی در پیشگاه مراجع قضایی بینالمللی» ،فصلنامه
حقوق ،شماره  ،2تابستان  ،1387ص.156 .
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نحوه نگارش ماده  66به صورتی است که مبنای اعالم جرم سمنها و شرکت آنها
در تمام مراحل دادرسی را موکول به اساسنامه سمنها کرده است .پس سازمانی
میتواند اعالم جرم و در دادرسی شرکت کند که اساسنامهاش حمایت از بزهدیدگان
مندرج در ماده  66را پیش بینی کرده باشد .نکته دیگری که به ذهن متبادر میشود
این است که بزهدیدگان مندرج در این ماده به دو گروه بزهدیده حقیقی و بزهدیده
فرضی طبقهبندی میشوند .برخی از جرایم علیه بزهدیدگان حقیقی مثل اطفال،
مجانین و غیره و برخی دیگر علیه بزهدیدگان فرضی و اعتباری همانند محیط زیست و
میراث فرهنگی و غیره صورت میگیرد .امروزه حقوق کیفری عالوه بر بزهدیدگان
حقیقی ،بزه دیدگان فرضی و اعتباری را هم مورد توجه قرار داده است .همان طور که
قبالً اشاره شد ،به طور سنتی حقوق کیفری از بزهدیده حقیقی حمایت میکرد ،اما با
تحوالت اخیر این حمایت از بزهدیده حقیقی به بزهدیده فرضی تسری پیدا کرد« .در
این جرایم گرچه شخص یا اشخاص خاصی مستقیماً به عنوان قربانی در معرض آسیب
نیستند اما به طور غیرمستقیم آثار و عواقب ارتکاب جرا یم مذکور متوجه شهروندان و
جامعه است 1».با این اوصاف میتوان ادعا کرد که سمنهایی که اساسنامه آنها حمایت
از بزهدیدگان حقیقی یا فرضی است ،میتوانند تنها به عنوان اعالمکننده جرم محسوب
شوند و در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند.
حال این پرسش مطرح میشود که در صورت اعالم جرم آیا دادسرا یا دادگاه
الزامی به دعوت از سمنها دارد؟ به نظر نمیرسد که دادسرا و دادگاه تکلیفی در
خصوص دعوت از سمن ها داشته باشند و چنین امری نیز از منطوق ماده  66استنباط
نمیشود .سمنها شاکی و طرف دعوا محسوب نمیشوند تا چنین دعوتی از طرف
دادسرا یا دادگاه الزامی باشد .اما الزم به ذکر است که در نظام کامنال نهادی بنام یار یا
دوست دادگاه وجود دارد که بر اساس آن مراجع قضایی از یک شخص دعوت به عمل
میآورند تا اطالعات و مشاهدات خاص خود را جهت روشن شدن موضوع و یافتن
راهحل در اختیار آن مراجع بگذارد .چنین دعوتی از سمنها یا راساً توسط مقام
رسیدگیکننده یا طرفین دعوا به عمل میآید و یا اینکه خود سمنها و در راستای
حمایت از منافع و حقوق عامه درخواست حضور در دادرسی به عنوان دوست یا یار
دادگاه مینمایند 2.پس با توجه به تغییرات صورتگرفته اخیر در ماده  66قانون
آییندادرسیکیفری نمیتوان ادعا کرد که سمنها شاکی تلقی میشوند و دعوت آنها را
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الزامی دانست .از طرف دیگر نمیتوان سمن ها را به عنوان یار و دوست دادگاه معرفی
کرد زیرا نظام حقوقی ما با این نهاد در دادرسیهای کیفری بیگانه است.
ماده  66عالوه بر اعالم جرم سمن ها به شرکت آنها در تمام مراحل دادرسی اشاره
میکند که در ادامه مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
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 .2-3شرکت سمنها در تمام مراحل دادرسی
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یکی دیگر از موضوعاتی که ماده  66قانون آیین دادرسیکیفری به آن اشاره
میکند ،شرکت در تمام مراحل دادرسی است .بر طبق این ماده سمنها عالوه بر اعالم
جرم قادر به شرکت در تمام مراحل دادرسی میباشند .پرسشی که مطرح میشود این
است که آیا اعالم جرم لزوماً به معنی مشارکت در تمام مراحل دادرسی هم میباشد؟
مراد از تمام مراحل دادرسی چیست؟
اعالم جرم لزوماً به معنی مشارکت در تمام مراحل دادرسی نیست و هیچ
مالزمهای بین اعالم جرم و شرکت در دادرسی وجود ندارد .بر طبق اصل  165قانون
اساسی«محاکمات ،علنی انجام میشود و حضور افراد بالمانع است مگر آن که به
تشخیص دادگاه ،علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی
خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد ».پس علنی بودن محاکمات
اصل و غیرعلنی بودن استثنا میباشد .وفق اصل  165قانون اساسی هر شخصی میتواند
در محاکمات شرکت کند و علنی بودن محاکمات این امکان را برای سمنها فراهم
میسازد تا بتوانند در تمام مراحل دادرسی مشارکت نمایند .قبل از اصالح قانون
آییندادرسیکیفری ماده  66به این شکل بود که« :سازمانهای مردمنهاد  ...میتوانند ...
در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت نمایند ».از جهت حیثیت خصوصی،
اقامه دلیل در دعاوی کیفری معموالً با شاکی یا بزهدیده است؛ اما از جهت حیثیت
عمومی تعقیب متهم و اقامه دعوا و دلیل به عهده دادستان میباشد .شرکت سمنها در
دادرسی و حفظ عبارت «جهت اقامه دلیل» در ادامه آن میتوانست منشأ آثار مثبتی
باشد که متأسفانه بعد از تغییرات قانون آییندادرسیکیفری حذف شد .اقامه دلیل
توسط سمنها ،این سازمانها را در موقعیت مطلوبی قرار میداد تا بعد از اعالم جرم
بتوانند به عنوان شاکی در دادرسی شرکت نمایند.
علیرغم حذف عبارت «جهت اقامه دلیل» از ماده  ،66در تبصره  4همین ماده
مقنن مقرر میدارد ... « :در جرایم منافی عفت سازمانهای مردمنهاد موضوع این ماده
میتوانند  ...تنها اعالم ج رم نموده و دالیل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق
شرکت در جلسات را ندارند ».همان طور که مشخص است ،قانونگذار مجدداً موضوع

 .1شمس ،عبداهلل ،آیین دادرسی مدنی ـ دوره بنیادین ،جلد دوم ،چاپ نوزدهم ،انتشارات دراک ،بهار  ،1392ص.84 .

مجله حقوقی دادگستری ،سال هشتاد و یکم ،شماره نود و نهم ،پاییز 1396

ارائه دالیل را به مراجع قضایی مطرح کرده است .تبصره  4این ماده ناظر به محاکمات
غیرعلنی در مورد جرایم منافی عفت است .در این جرایم ،سمنها میتوانند علیرغم
عدم شرکتشان در جلسات دادرسی ،ضمن اعالم جرم ،دالیل خود را به مرجع
رسیدگیکننده ارائه دهند .به نظر میرسد وقتی امکان ارائه دالیل به مرجع قضایی در
محاکمات غیرعلنی برای سمنها وجود دارد ،پس به طریق اولی چنین حقی در
محاکمات علنی هم وجود خواهد داشت؛ مضاف بر اینکه در محاکمات علنی ،سمنها
عالوه بر اعالم جرم در تمام مراحل دادرسی هم حق شرکت دارند .لذا شرکت سمنها
در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل اهمیت زیادی دارد و نمیتوان آن را به
معنای حضور صرف در دادگاه مطابق آنچه که در اصل  165قانون اساسی آمده است
تلقی کرد.
ماده  66به شرکت در «تمام مراحل دادرسی» اشاره میکند ،بدون اینکه تصریحی
نسبت به این موضوع داشته باشد که منظور از تمام مراحل دادرسی چیست؟ بعضی از
حقوقدانان بین مرحله دادرسی و مقطع دادرسی قائل به تفکیک شدهاند« .مرحله
دادرسی به ظرف زمانی خاصی گفته میشود که دعوا در آن مطرح شده ،مورد رسیدگی
قرار گرفته و منتهی به صدور رأی قاطع مربوطه میشود؛ مانند مرحله نخستین ،مرحله
تجدیدنظر و  ...مقطع دادرسی به ظرف زمانی خاصی گفته میشود که هر مرحله ممکن
است داشته باشد 1».فارغ از تفکیک بین مرحله و مقطع دادرسی ،ماده  66قانون آیین
دادرسی کیفری به صورت مطلق به شرکت سمنها در تمام مراحل دادرسی اشاره
میکند .اطالق شرکت سمن ها در تمام مراحل دادرسی مشخص نیست که آیا این
شرکت شامل جلسات دادرسی میشود و یا اینکه مرحله تحقیقات را هم در بر میگیرد.
از طرف دیگر به نظر می رسد مطلق شرکت در تمامی مراحل دادرسی به این صورت در
تضاد با اصل  165قانون اساسی هم خواهد بود .به همین خاطر نیز در تغییرات اخیر
ماده  66در سال  1394تبصره چهارمی به ماده  66اضافه کرد .به موجب این تبصره:
«اجرای این ماده با رعایت اصل  165قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت
سازمانهای مردمنهاد موضوع این ماده میتوانند با رعایت ماده  102این قانون و
تبصره های آن تنها اعالم جرم نموده و دالیل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق
شرکت در جلسات را ندارند».
با توجه به آنچه که گفته شد نمیتوان شرکت سمنها در دادرسی را به معنای
حضور تشریفاتی تلقی کرد و به نظر میرسد که این سازمانها بتوانند ادله خود را در
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تحقیقات مقدماتی تقدیم نمایند .در واقع با اعالم جرم این امتیاز در اختیار سمن قرار
میگیرد تا بتواند ادله خود را نیز اقامه نماید.
بعد از تجزیه و تحلیل دو صالحیت مهم سمنها در قالب اعالم جرم و شرکت در
تمامی مراحل دادرسی ،امکان اعتراض نسبت به آراء مراجع قضایی پیشبینی شده است
که متأسفانه در اصالحات اخیر به طور کلی از ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری حذف
گردید .به سبب اهمیت این موضوع سعی خواهد شد به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.
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قسمت اخیر ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری امکان اعتراض سمنها نسبت به
آراء مراجع قضایی را به رسمیت میشناخت .وجود این امکان برای سمنها هرگونه شک و
تردید در خصوص نقش کلیدی این نهادها در فرآیند کیفری را از بین میبرد .سِمت در
دعوا برای سمنها با وجود این حق معنا و مفهوم پیدا میکرد .بر اساس مقررات آیین
دادرسی مدنی« رونوشت دادنامه را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا
وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابالغ نماید 1».به عبارت دیگر آراء قضایی
به ذینفع و کسی که سِمت در دعوا دارد ابالغ میگردد .بعد از ابالغ است که ذینفع
می تواند مطابق با مقررات نسبت به احکام و آراء صادره اعتراض نماید.
یکی از شرایط اساسی و اولیه جهت شروع و ادامه دعوا در مرحله دادرسی وجود
منفعت است .در واقع به لطف این نفع است که اشخاص اجازه پیدا میکنند تا از حقوق
خود دفاع نمایند .آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سمنها در دو جا به طور صریح به
موضوع حق اقامه دعوا اشاره میکند و بنا بر آن به سازمانهای مزبور حق میدهد تا
متناسب با موضوع فعالیت خود ،با رعایت این آییننامه و سایر قوانین و مقررات مربوط
2
فعالیت نموده و نسبت به حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبهقضایی اقدام نماید.
مطابق ماده  16همین آییننامه «سازمان بسازمان های غیردولتی] حق دارد در موضوع
فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در
مراجع قضایی اقامه دعوا نماید ».حق دادخواهی به طور عام برای این سازمانها پذیرفته
شده است و این سازمانها میتوانند در راستای موضوع فعالیتهای خود و به منظور
حمایت از منافع عمومی طرح دعوا نمایند .در سال  ، 1395هیأت وزیران با تصویب
آییننامه تشکلهای مردمنهاد مجدداً حق دادخواهی را برای سمنها در نظر گرفت.
البته نباید فراموش کرد که از نظر شکلی اساساً آییننامهها عملی اداری تلقی شده و نه
 .1ماده  300قانون آیین دادرسی مدنی
 .2ماده  4آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردمنهاد مصوب .1384

 .1تقوی ،سیدجواد؛ صیامی نمین ،فرشید؛ کتابدار ،مجیدرضا؛ و محمد حیدری ساری ،نقش تشکلهای مردمنهاد
در نظارت بر بازار ،شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،1390،ص.5 .

مجله حقوقی دادگستری ،سال هشتاد و یکم ،شماره نود و نهم ،پاییز 1396

تقنینی و ضمانت اجرای الزمی همانند قانون نداشته و به همین دلیل مطابق با اصل
 171قانون اساسی ،قضات مکلف به عدم اجرای آییننامههای مخالف با قوانین
میباشند .پس با این اوصاف شاید نتوان زیاد به این مقرره دل بست و از آن به عنوان
مبنایی قانونی مستحکم برای مشارکت و حضور سمنها استفاده کرد.
اگر سمنها خود به طور مستقیم بزهدیده باشند هیچگونه تردیدی وجود ندارد که
آنها بتوانند طرف دعوا قرار گیرند .ماده  10قانون آییندادرسیکیفری در همین راستا
مقرر میدارد« :بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و
چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند« ،شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را
مطالبه کند« ،مدعی خصوصی» نامیده میشود ».قانون آیین دادرسی کیفری با ب ه کار
بردن واژه «شخص» برای بزهدیده ،آن را به صورت کلی و عام به اشخاص حقیقی و
حقوقی تسری داده است.
ادبیات بهکاررفته در ماده  66شباهت زیادی به قانون و الیحه حمایت از کودکان
و نوجوانان دارد .ماده  5قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  1381و همچنین ماده 34
الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان ،کودکآزاری مندرج در این مقررات را از جمله
جرایم عمومی دانسته که نیاز به شاکی خصوصی ندارند .ماده  42الیحه حمایت از
کودکان و نوجوانان نیز با پذیرش حق دادخواهی و اقامه دعوا برای اشخاص مذکور در
این ماده ،راه را برای دادخواهی نهادهای مدنی هموار نموده است .این ماده مقرر نموده:
«والدین اولیاء  ...یا نمایندگان سازمانهای مردمنهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه
حقوق کودکان و نوجوانان می باشد حق حضور در جلسات دادرسی و اعتراض به آراء و
تصمیمات صادره را دارند».
این مواد در راستای تقویت نقش سمن ها در فرآیند کیفری و با هدف حمایت از
بزهدیدگان خاص نظیر کودکان است .به عبارت دیگر نظام حقوقی ایران در صدد تأکید
بر حضور موثر آنان در فرآیند دادرسی کیفری میباشد .عالوه بر مقررات مربوط به
حمایت از کودکان و نوجوانان باید به قانون حمایت از حقوق مصرفکننده اشاره کرد که
در آن به نقش پررنگ انجمنها و نهادهایمردمی پرداخته است .انجمنها نقش واسط
بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را بازی میکنند و با بررسی شکایات و ارائه
خدمات مشاورهای و حقوقی به مصرفکننده و ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط در جهت
1
اجرای مؤثر قوانین و مقررات مربوط به حقوق مصرفکنندگان گام برمیدارند.
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پر واضح است که چقدر این بخش از ماده  66اهمیت داشته است که متأسفانه
حذف گردید .حال پرسش اساسی این است که با حذف حق اعتراض سمنها نسبت به
آراء ،آیا به طور کلی موقعیت آنها به عنوان شاکی در فرآیند کیفری تضعیف میگردد؟
همان طور که قبالً هم اشاره شد ،اگر شرکت سمنها در تمام مراحل دادرسی را به
معنای صرف حضور در دادگاه در نظر بگیریم در این صورت چیزی غیر از علنی بودن
محاکمات به ذهن متبادر نمیشود .اما اگر مشارکت سمنها را به معنی مشارکت
فعاالنه در فرآیند کیفری جهت اقامه دلیل تصور نماییم ،در این صورت وضعیت متفاوت
است .با توجه به آنچه که گذشت دو نتیجه متفاوت قابل استنباط است :نتیجه اول) از
آنجا که حق اعتراض نسبت به آراء مراجع قضایی قبل از تغییرات انجامشده در ماده 66
برای سمنها وجود داشته و بعد از آن چنین حقی از سمنها سلب گردید ،دیگر
نمیتوان چنین حقی را برای این سازمانها استنباط کرد .نتیجه دوم) تأکید بر اینکه
اذن در شیء اذن در لوازم آن خواهد بود .بر این اساس در صورتی که به سمنها اجازه
شرکت فعال و ارائه دالیل در تمامی مراحل دادرسی داده شد ،در نتیجه حق اعتراض
نسبت به آراء هم محفوظ خواهد بود .از طرف دیگر تصویب بند پ ماده  38قانون
احکام دائمی برنامههای توسعه کشور می تواند نتیجه دوم را تقویت کند؛ چه اینکه با
محرومیت و تعلیق حق اعالم جرم برای سمن منطقاً امکان اعتراض وجود خواهد
داشت؛ اگرچه چنین حقی برای سمن در این بند به صورت صریح و مستقیم پیشبینی
نشده است .مضاف بر اینکه شناسایی حق اعتراض در این خصوص در راستای دادرسی
منصفانه قابل توجیه است .به هر حال اِعمال و اجرای واقعی ماده  66در عمل توسط
قضات و تبیین آن در رویه قضایی مشخص خواهد کرد که کدام یک از این دو استدالل
اقبال بیشتری خواهند داشت.

نتیجهگیری
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ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری در فصل سوم در باب وظایف و اختیارات
دادستان درج شده است .تدوین این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری یکی از
نوآوریهای قانونگذار محسوب میشود .این ماده امیدهای زیادی نسبت به حضور و
نقش فعال سمن ها در فرآیند کیفری ایجاد کرد .با شناسایی حق اعالم جرم ،مشارکت
در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل و اعتراض به آراء مراجع قضایی برای سمنها
به یکباره تحول اساسی نسبت به حضور آنها در فرآیند کیفری ایجاد شد .با طرح
موضوع موانع اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری از اجرای قانون مذکور جلوگیری شد
و تغییراتی در آن به عمل آمد که ماده  66هم مشمول این تغییرات قرار گرفت .با
تغییرات صورت گرفته در سال  1394حق اعتراض سمنها به آراء مراجع قضایی مندرج
در ماده  66حذف گردید و امید ایجادشده دیری نپایید و به یأس مبدل شد .شناسایی
حق اعالم جرم ،مشارکت در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل و اعتراض به آراء
مراجع قضایی برای سمنها یکی از حلقههای مفقوده نظام حقوقی ما در فرآیند کیفری
محسوب میشود .هسته سخت و مرکزی حضور سمنها در این فرآیند ،برخورداری آنها
از حق اقامه دلیل و اعتراض به آراء مراجع قضایی بود که با تغییرات سال  1394عمالً
موقعیت سمنها از شاکی به اعالمکننده صرف فرو کاسته شد.
اما با وجود حذف حق شرکت سمن جهت اقامه دلیل و اعتراض به آراء مراجع
قضایی باید اذعان داشت که همچنان بارقه امیدی وجود دارد تا نسبت به حضور و
مشارکت سمن ها در فرآیند کیفری امیدوار باشیم .عقل سلیم نمیپذیرد که قانونگذار
کار عبث و بیهوده ای انجام دهد و بخواهد با تدوین یک ماده در قانون آیین دادرسی
کیفری صرفاً به اعالم جرم توسط سمنها اشاره کند .امری که فیحد ذاته برای هر
شخصی که شاهد وقوع جرم باشد وجود دارد و می تواند مقامات صالحیتدار را از وقوع
آن جرم آگاه سازد .اعالمکننده جرم میتواند بزهدیده از جرم یا شخص دیگری باشد.
ایراد دیگر ماده  66مربوط به تبصره  3آن بود .این تبصره نظارت پسینی وزیر
دادگستری ،وزیر کشور و رئیس قوه قضاییه را در بر داشت و میتوانست به صورت قابل
توجهی بر حضور سمنها در فرآیند کیفری تأثیرگذار باشد که خوشبختانه با تصویب
بند پ ماده  38قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مرتفع گردید.
هدف از پیشبینی امکان اقامه دعوا توسط سمنها جنبه حمایتی داشته تا این
نهادها بتوانند از گروههای آسیبپذیری چون اطفال و نوجوانان ،زنان ،اشخاص بیمار و
دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی و همچنین از قربانیان خاموشی مثل محیط زیست،
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منابع طبیعی و میراث فرهنگی دفاع کنند .از آنجا که تأسیس سمنها به منظور انجام
اشتغاالت تعیینشده در اساسنامه آنها میباشد و معموالً انجام چنین اشتغاالتی هم
موکول به زمان معینی نیست ،باید کوشش کرد تا کمترین مانعی بر سر راه این نهادها
ایجاد نشود تا بتوانند اهداف عالیه مورد نظر در سند تأسیس خود را محقق سازند.
بهبود حضور سمنها در فرآیند کیفری قبل از هر چیز مستلزم اصالح مقررات
موجود در باب تأسیس و فعالیت سمنها است .حمایت از حضور سمنها یکی از
ابزارهای مؤثر برای تحقق حکمرانی خوب محسوب میشود .شناسایی سمن به عنوان
شاکی با توجه به حقوق مندرج در صدر ماده  66قبل از اعمال تغییرات در سال 1394
پیشنهاد میشود .بازگشت و استقرار این حق برای سمنها اهمیت زیادی دارد ،زیرا
نسبتِ حق تعقیب جامعه و تکلیف حاکمیت به تعقیب ایجاب میکند تا در خصوص
حضور سمنها در فرآیند کیفری توجه ویژهای داشته باشیم و از این طریق خألهای
احتمالی مربوط به تکلیف حاکمیت به تعقیب را پُر نماییم.
پیشنهاد دیگر این است که در صورت امکان نهاد دوست یا یار دادگاه در نظام
حقوقی ایران تقویت گردد .بسترهای مناسبی در مقررات فراتقنینی ،تقنینی و
فروتقنینی وجود دارد که مقدمات حضور سمنها را در محاکم قضایی فراهم میکند.
بهکارگیری ظرفیتهای موجود در این مقررات نه تنها میتواند سمنها را به عنوان یار
و دوست خوبی برای دادگاهها معرفی نماید ،بلکه میتواند برای احیای حقوق عامه و
گسترش عدل و آزادیهای مشروع مندرج در قانون اساسی مؤثر باشد.
قبل از تصویب ماده  38قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اقداماتی به
منظور اجرای ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری صورت پذیرفت .همان طور که قبالً
اشاره شد در اجرای ماده  66باید نام سمن هایی که قادر به مشارکت در فرآیند کیفری
هستند ،توسط رئیس قوه قضاییه مشخص میگردید .بدین منظور مدیرکل
پیشگیریهای مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضاییه از ایجاد دبیرخانه مشترک بین
این ادارهکل و سازمانهای مردمنهاد خبر داد .ایجاد چنین دبیرخانهای در راستای
هماندیشی و تعامل با اعضای سازمانهای مردمنهاد تلقی میشد .تعامل سازنده و دو
سویه بین سمن ها و قوه قضاییه فرصت مغتنمی است تا از این طریق دو وظیفه اصلی
قوه قضاییه یعنی احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و همچنین اقدام مناسب برای
پیشگیری از وقوع جرم محقق گردد .با اصالح مفاد تبصره  3ماده  66قانون آیین
دادرسی کیفری بهوسیله قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال
 1395عمالً تعیین نام سمنها توسط رئیس قوه قضاییه و اقدامات بعدی جهت اجرایی
شدن این تبصره کنار گذاشته می شود .البته در سطح قوه قضاییه اقدماتی برای تعامل
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هر چه بیشتر با سمنها صورت گرفته و یا خواهد گرفت که میتواند در این مسیر
راهگشا باشد .برگزاری جلسات مشترک تشکلهای غیردولتی با معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم یکی از نمونهه ای بارز این اقدامات است تا از این طریق
ظرفیت های پیشگیری از وقوع جرم مورد شناسایی قرار گیرد .از آنجا که پیشگیری از
وقوع جرم مسئلهای نیست که قوه قضاییه به تنهایی از عهده آن برآید بلکه خارج از قوه
نیز باید برای آن چارهاندیشی شود .ظرفیتهای پیشگیری از وقوع جرم بسیار متنوع
هستند و با شناسایی آنها می توان بسترهای مناسبی جهت تعامل در این حوزه ایجاد
کرد .تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و
حمایت از سازمانهای مردم نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم
اهمیت حضور این نهادها در فرآیند کیفری را دوچندان خواهد کرد.
در پایان باید اشاره کرد که علیرغم کاستیها و خألهای مـوجود در چـارچوب
ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری درباره حضور سمنها در فرآیند کیفری ،پیشبینی
چنین مادهای در این قانون را باید به فال نیک گرفت تا این سازمانها بتوانند به عنوان
شبه دادستان یا دادستان خصوصی بسان حقوق برخی از کشورهای دیگر از بزهدیدگان
حقیقی و فرضی دفاع نمایند .پر واضح است که مشارکت سمنها در فرآیند کیفری نه
تنها میتواند کاستیها و خألهای نظام عدالت کیفری موجود را مرتفع سازد ،بلکه
میتواند مبین پذیرش رویکرد کثرتگرایی کنترل اجتماعی جرم باشد؛ و در نهایت
گامی به سوی تحقق سیاست جنایی مشارکتی تلقی گردد.
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تحلیل حقوقی و اقتصادی سود معین در مضاربه بانکی
محمد سلطانی

شهرزاد حدادی

چکیده
یکی از ویژگیهای اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت
تجاری است ،به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق میکنند،
در سود بهدستآمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تالش خویش را به کار
بندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد .این نوشته در پی آن است تا با تأکید
بر رویه عملی بانکها ،مباحث تحلیل اقتصادی حقوق و نیز رویه قضایی ،وضعیت سود معین
در مضاربه بانکی را تحلیل نماید .تحلیل اقتصادی موضوع و بررسی رویه عملی نشان
میدهد که در مضاربههای بانکی عموماً بانک به دنبال آن است تا میزان معینی از سود را
بدون توجه به نتایج واقعی حاصل از فعالیت موضوع مضاربه بهدست آورد؛ در حالی که
مقتضای ذات عقد مضاربه تجارت کردن و اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از
فعالیتهای تجاری است .به نظر میرسد که اگر اثر چنین شرطی صرفاً خروج قرارداد از
شمول عنوان مضاربه باشد و عقد ،یک قرارداد معتبر موضوع ماده  10قانون مدنی دانسته
شود ،معامله منعقده یک معامله ربوی خواهد بود .از طرف دیگر اگر شرط صرفاً نامشروع
تلقی گردیده و باطل و غیرمبطل باشد ،کانلمیکن محسوب شده و همچنان وضعیت توزیع
سود میان عامل و بانـک مـبهم باقی میمـاند .بر این اسـاس باید پذیـرفت که شرط ناظر
بر تعیین سود به نحو معین ،خالف مقتضای ذات عقد مضاربه و به استناد بند  1ماده 233
قانون مدنی باطل و مبطل است .برونرفت از این وضعیت مستلزم فراهم ساختن ساختار
الزم برای اجرای قواعد بانکداری اسالمی است.
کلیدواژهها :تسهیالت بانکی ،مضاربه ،سود معین ،مقتضای ذات مضاربه ،تحلیل
اقتصادی حقوق.
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برخالف بانکداری متعارف یا مرسوم 1که بر مبنای عقد قرض و دریافت بهره از
متقاضیان استوار است ،در بانکداری اسالمی 2به جای دریافت سود ثابت و معین ،بانک
ضمن انعقاد انواع عقود اسالمی در قالب ارائه تسهیالت ،در سود و زیان حاصل از
فعالیتهای تجاری با مشتریان خود سهیم میشود 3.این امر سبب میگردد که بانک
وارد فعالیتهای سرمایهگذاری شود و به وکالت از سپردهگذاران ،وجوه آنان را در انواع
فعالیتهای تجاری به کار گیرد .بدین ترتیب بانک اسالمی در قامت یک بازرگان ظاهر
میشود و دیگر نمیتوان آن را یک واسطه وجوه صرف دانست.
نقش برجسته بانک اسالمی در رونق فعالیت تجاری انکارناپذیر است .بدین ترتیب
که ورود به عرصه فعالیتهای اقتصادی مستلزم در اختیار داشتن حداقلی از منابع و
امکانات است .بانک یکی از تأمین کنندگان اصلی منابع مورد نیاز فعاالن اقتصادی است
و با استفاده از عقود اسالمی موجود ،تسهیالتی را در اختیار متقاضیان قرار میدهد .اما
در عین حال ابزارهای نظارتی کافی برای پایش عملکرد تسهیالتگیرندگان را در اختیار
ندارد 4.همچنین نظارت امری پرهزینه است و بخشی از منابع بانک را به خود اختصاص
میدهد؛ 5در نتیجه چندان برای بانک به صرفه نیست .بنابراین بانک برای اطمینان از
بازگشت منابعی که در اختیار متقاضیان قرار می دهد و حصول حداقلی از سود ،شرایطی
را در این عقود می گنجاند که گاه از تعریف اولیه آنها فاصله میگیرد .یکی از این عقود،
مضاربه است و یکی از شرایط عقد مضاربه بانکی تعیین سود معین است.
نحوه عملکرد بانک ها و قراردادهای منعقده در خصوص سود مضـاربه بـانکی ایـن
تصور را ایجاد مینماید که عمل حقوقی واقعشده مضاربه موردنظر فقـه و قـانون مـدنی
نیست .ممکن است گفته شود که توافق میان عامل و بانک یک ماهیت حقوقی خاص را
در عالم اعتبار به وجود آورده است که آثار منحصر به فرد خود را به دنبال دارد .اگر این
آثار به رسمیت شناخته نشوند و اثـر حقـوقی مـورد نظـر طـرفین بـر آنهـا بـار نگـردد،
استحکام نظام معامالت در معرض خطـر قـرار مـیگیـرد .از طـرف دیگـر ممکـن اسـت
1.Conventional banking
2. Islamic banking
 .3سلطانی ،محمد ،حقوق بانکی ،تهران ،میزان ،چاپ دوم ،پاییز  ،1393ص.33 .
 .4موسویان ،سیدعباس« ،ارزیابی قراردادها و شیوههای اعطای تسهیالت در بانکداری بدون ربا» ،مجله اقتصاد
اسالمی ،شماره  ،19پاییز  ،1384ص.55 .
 .5نصرآبادی ،داود؛ و احمد شعبانی ،چالش های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن،
مجله مطالعات اقتصاد اسالمی ،شماره  ،1پاییز و زمستان  ،1387ص.86 .

استدالل شود که معامالت میبایست در چارچوبهای مشخص شرعی و قـانونی منعقـد
شوند و بنابراین اگر عنوان عمل حقوقی را مضاربه می نهـیم ،تمـام مقرراتـی کـه قـانون
مدنی و پیش تر از آن شرع مقدس تعیین کرده است باید رعایت گردد و الّا عمل حقوقی
واقعشده باطل و در فرض ما به جهت ربوی بودن فاقد هرگونه اثر حقوقی است.
علیرغم تمام مباحث فقهی و حقوقی و استداللهای متعددی که پیرامون تعیـین
سود معین در مضاربه مطرح میشود ،بانکها با در نظر گرفتن رسالت حفظ سپردههـای
مشتریان خود و مصون نگاه داشتن ایـن وجـوه از هرگونـه نقصـان احتمـالی ،روشـی را
برگزیدهاند و عقد مضاربهای را منعقد میسازند که تا حدودی احکامی متفـاوت از آنچـه
قانونگذار برای این عقد در نظر گرفته است ،دارد .در این وضعیت مهم اسـت تـا عمـل
حقوقی واقع شده از حیث صحت و بطالن بررسی شده و با تحلیل رویه بانکی ،نگاه رویـه
قضایی در مواجهه با این قبیل عقود مورد مطالعه قرار گیرد.

 . 1تحلیل فقهی و حقوقی سود معین در عقد مضاربه
نظریات فقهی در تدوین مواد قانون مدنی نقش بسیار مهمی ایفا کردهاند .بدین
ترتیب در بسیاری موارد نظر مشهور فقها در یک موضوع معین ،در قالب مواد قانون
مدنی تجلی پیدا کرده است .یکی از این موارد «تعیین مشاعی سود در مضاربه» است؛
اما این بدان معنا نیست که نظر اقلیت فقها فاقد مبنای استداللی باشد .از همین رو
الزم است برای درک م واد قانون مدنی ،ابتدا مبانی فقهی مطالعه گردند ( )1-1و سپس
مواد قانونی مرتبط از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد (.)2-1

 .1-1تحلیل فقهی
در میان فقها نظریات مختلفی پیرامون توافق طرفین در نحوه تقسیم سود مطرح
شده است .مشهور فقها توافق در خصوص پرداخت میزان معینی از سود را باطل میدانند
( )1-1-1و اقلیتی از آنان هم این نحوه تعیین سود را صحیح میشمارند (.)2-1-1
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در مقاله حاضر ابتدا سود معین در عقـد مضـاربه از نظـر فقهـی و حقـوقی مـورد
تدقیق و تحلیل قرار می گیرد و نظرات و استداللهای فقها و حقوقدانان بصـورت مجـزا
مطالعه میشود ( .)1سپس صرفنظر از مباحث نظری ،رویه عملـی کـه در حـوزه سـود
معین در مضاربه به کار بسته میشود ،مورد بررسی قرار میگیرد .به همین منظور ابتـدا
عرف بانکداری و سپس رویه قضایی به بحث گذاشـته مـیشـود تـا در نهایـت وضـعیت
حقوقی سود معین در مضاربه بانکی آشکار گردد (.)2
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 .1-1-1دیدگاه مشهور فقها
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مشهور فقها مضاربه را عقدی میدانند که به موجب آن شخصی مالی به دیگری
می دهد تا با آن تجارت کند و طرفین به نحو مشاعی در سود حاصل از تجارت شریک
باشند 1.در نتیجه اگر بنا باشد تا تمام سود از آن مالک مال باشد ،عمل حقوقی
واقعشده بضاعت است 2و قراض یا مضاربه زمانی محقق میشود که ربح به نسبت میان
طرفین تعیین و تقسیم شود .این تعریف را فقهای دیگر هم ارائه دادهاند .به عنوان مثال
شیخ صدوق در تعریف عقد مضاربه میفرمایند« :مضاربه آن است که شخصی مالی به
دیگری می دهد که با آن دادوستد کند و از سود آن به سهم معلومی نصف یا ثلث یا ربع
ببرد و خسارت به عهده صاحب مال باشد» 3.این نحوه تعریف عقد مضاربه بدان معنی
است که تعیین مشاعی سود ،مقتضای ذات عقد مضاربه است .همچنین عالمه حلّی
چهار شرط را برای سود در عقد مضاربه بر میشمارند .یکی از آنها این است که سود به
صورت مشاعی و جزئاً تعیین شده باشد؛ مانند اینکه طرفین توافق کنند تا نصف یا
یک سوم سود از آن عامل باشد .حال اگر مالک با عامل شرط کند که سهم وی از سود
 100بوده و مابقی میان ایشان مشترک باشد ،مضاربه باطل است 4،زیرا در اینجا طرفین
به گونهای سود را به صورت قطعی تعیین کردهاند .محقق کرکی نیز چنین اعتقادی
دارند و مضاربه را عقدی میدانند که سهم عامل و مالک از سود به نحو مشاع تعیین
شده باشد 5.برخی دیگر نیز معتقدند که یکی از شرایط شرعی عقد مضاربه تعیین سود
به نحو کسر مشاع مانند ثلث ،نصف و یا ربع است و طرفین نمیتوانند توافق کنند که
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 . 1ادعا شده است که شیخ مفید ،شیخ طوسی ،ابن جنید و جماعتی دیگر از فقها به این تعریـف از عقـد مضـاربه
قائل هستند :کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب ،الکافی ،جلد  ،10قم ،دار الحدیث للطباعه و النشر 1429 ،ه .ق،
ص.297 .
 .2محدث قمی ،شیخ عباس ،الغایه القصوی فی ترجمه العروه الوثقی ،جلـد دوم ،قـم ،منشـورات صـبح پیـروزی،
 1423ه .ق ،ص.359 .
 .3قمی (صدوق) ،محمدبن علی بن بابویه ،من ال یحضره الفقیه ،جلد چهارم ،ترجمه علیاکبر غفاری ،تهران ،نشـر
صدوق 1409 ،ه .ق ،ص308 .؛ وحید خراسانی ،حسین ،توضیح المسائل ،چاپ نهم ،قم ،مدرسه امام باقر علیـه
السالم 1428 ،ه .ق ،ص .452 .همچنین شهید ثانی در شرح لمعه مضاربه را اینگونه تعریف میکند« :و هی ان
یدفع ماال الی غیره لیعمل فیه بحصه معینه من ربحه» لطفی ،اسـداهلل ،مباحـث حقـوقی شـرح لمعـه ،تهـران،
انتشارات مجد ،1389 ،ص.175 .
 .4حلی (عالمه) ،حسن بن یوسف بن مطهر ،تحریر االحکام الشرعیه علی مذهب االمامیه( ،طبعه القدیمه) ،جلد ،1
مشهد ،موسسه آل البیت علیهم السالم ،بیتا ،ص 277 .؛ حسینی شیرازی ،سید صادق ،التعلیقات علـی شـرائع
االسالم ،جلد اول ،قم ،انتشارات استقالل 1425 ،ه .ق ،ص.396 .
 .5عاملی کر کی ،علی بن حسین ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،جلد سیزدهم ،قم ،موسسـه آل البیـت علـیهم
السالم 1414 ،ه .ق ،ص82 .؛ بهـبهانی ،محمـد باقر بن محـمد اکمل ،رسـاله عمـلیه مـتاجر وحیـد بهــبهانی
(با تعلیقات میرزای شیرازی) ،تهران 1310 ،ه .ق ،ص.111 .

 .1صافی گلپایگانی ،لطفاهلل ،جامع االحکام ،جلد دوم ،قم ،انتشارات حضرت معصومه (س) 1417 ،ه .ق ،ص.283 .
 .2جمعی از مؤلفان ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم (فارسی) ،جلد چهل و ششم ،قم ،موسسه دائره المعارف فقه
اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهمالسالم 1431 ،ه .ق ،ص.11 .
 .3میرزای قمی ،ابوال قاسم بن محمد حسن ،جامع الشتات فی اجوبه السواالت ،جلد سوم ،تهران ،مؤسسه کیهان،
 1413ه .ق ،ص.233 .
 .4کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب ،منبع پیشین ،ص297 .؛ طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم ،العروه الوثقی
(المحشی) ،جلد پنجم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1419 ،ه .ق ،ص.146 .
 .5همان ،صص.145 -146 .
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ماهیانه مبله معینی به عنوان سود متعلق به عامل باشد و چنین مضاربهای صحیح
نیست .البته ایشان ادامه میدهند که مالک میتواند پس از حصول سود در انتهای هر
ماه مقدار مشخصی از آن را به عامل صلح کند 1.بدین ترتیب از نظر ایشان موردی که
می توان مقدار مشخصی از سود را به عامل اختصاص داد زمانی است که این میزان سود
پس از اینکه حاصل شد ،به وی صلح شود .بنابراین عقد مضاربه بهتنهایی و ارتجاالً
نمیتواند متضمن ت عیین سود معین برای یکی از طرفین باشد .برخی دیگر از فقها نیز
عدم صحت مضاربه ای که سود در آن به نحو قطعی معین شده باشد را به روایات
مستند کردهاند .از منظر آنان مضاربهای که در روایات آمده ،آن است که سود میان
2
مالک و عامل به نحو مشاع تعیین شود.
برخی از فقها به منظور تعیین سود به نحو معین جعاله در مقام مضاربه را قابل
انعقاد می دانند .اگر مالک وجه مشخصی را برای عامل از بابت سود تعیین کند ،گویی
در نظر دارد تا جعاله منعقد نماید ،مانند آن که مالک بگوید «هرکس گمشده من را
پیدا کند و بیاورد این مقدار وجه به او میپردازم» .بر این اساس دیگر مضاربهای در کار
3
نخواهد بود.
همچنین گفته شده است که اگر متعاملین توافق کرده باشند که مالک مالی به
دیگری بدهد تا با آن تجارت کند و تمام سود از آن عامل باشد ،عمل حقوقی واقعشده،
قرض ـ مداینه ـ خوانده میشود 4.در این فرض هنگامی که مالک سرمایه خود را به
عامل می دهد تا با آن تجارت کند ،در واقع اموال خودش را به عامل تملیک میکند .با
قبض مال ،سرمایه در مایملک عامل قرار میگیرد و ذمّه وی مشغول به رد مثل مال به
مالک می گردد .در چنین وضعیتی تمام سود حاصله ،به تبعیت از مالکیت عین ،در ملک
عامل ایجاد میشود و بدین ترتیب سود از آن وی خواهد بود.
در طرف دیگر اگر متعاملین توافق کرده باشند که تمام سود از آن مالک باشد،
عمل حقوقی رخ داده مشمول عنوان بضاعت است 5.بضاعت عمل حقوقی است که به
موجب آن مالک سرمایه خویش را به عاملی میدهد تا با آن تجارت کند و شرط شده
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باشد که تمام سود از آن مالک باشد .در چنین شرایطی عامل هیچ بهرهای از سود
نمیبرد و صرفاً به استناد قاعده «عمل المسلم محترم حتی یقصد التبرع» ،مستحق
دریافت اجرتالمثل عمل خویش است.
بدین ترتیب هر عقدی تابع قصد متعاقدین بوده و در صحت آن الفاظ مخصوصی
شرط نیست ،بلکه به هر لفظ یا فعلی که کاشف از قصد متعاقدین باشد معامله مورد
نظر واقع میشود .بنابراین ممکن است عقد قرض و یا بضاعت به صیغه مضاربه واقع
شود به شرط اینکه قرینه حالیه داللت بر مراد متعاقدین نماید ،زیرا مضاربه در معنای
1
حقیقی خود مقتضی مشارکت طرفین در سود است.
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 .2-1-1دیدگاه اقلیت فقها
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تعدادی از فقها توافق طرفین عقد مضاربه بر تعیین سود به نحو معین و مفروز را
صحیح دانسته اند .ایشان به حدیثی از امام موسی کاظم (ع) استناد میکنند 2و بیان
میدارند که دلیلی وجود ندارد که بر لزوم تقسیم سود به صورت کسر مشاع داللت کند
و مقتضی اطالق حدیث ،یکسانی صحت هر دو فرض است که در یکی از آنها سود به
نحو کسر مشاع و در دیگری به نحو معین تعیین شده باشد و نهایتاً نتیجه میگیرند که
سود بر اساس مطلق توافق طرفین تقسیم میشود و این توافق صحیح است 3.برخی
دیگر از فقها تعیین سود مضاربه به نحو معین را در فرضی صحیح میدانند که طرفین
اطمینان داشته باشند سودی که در مجموع حاصل میشود از آن مقدار معین تعیین
شده بیشتر است 4.در استفتائات فقهای معاصر نیز برخی بر این عقیدهاند که تعیین
سود در عقد مضاربه به دو روش صورت میگیرد که در یکی از آنها طرفین توافق
میکنند تا مقدار معینی از سود از آن عامل و مابقی از آن مالک باشد یا برعکس .در
روش دیگر طرفین توافق مینمایند تا کسر مشاعی از سود اعم از نصف ،ثلث و امثال آن
5
به عامل تعلق گیرد.
 .1بینا« ،بحث در موضوعات حقوقی راجع به مضاربه ـ در ربح» ،مجموعه حقوقی از نشریات اداره فقهی ،شماره ،9
 ،1315ص.35 .
« .2و یوید المدعی ایضا ما رواه الکاهلی عن ابی الحسن موسی علیهالسالم فی رجل دفع الی رجل ماالَ مضاربه
فجعل له شیئا من الربح مسمی فابتاع المضارب متاعا فوضع فیه قال علی المضارب من الوضیعه بقدر ما جعل له
من الربح» .طباطبایی قمی ،سیدتقی ،الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی ،قم ،انتشارات محالتی،
 1423ه .ق ،ص.20 .
 .3همان.
 .4موحد ی لنکرانی ،محمد فاضل ،جامع المسائل ،قم ،انتشارات امیر قلم 1425 ،ه .ق ،ص.266 .
 .5موسوی خمینی ،روح اهلل ،توضیح المسائل ،جلد دوم ،چاپ هشتم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم1424 ،ه .ق ،صص.302-303 .

 .2-1تحلیل حقوقی
برخی از حقوقدانان معتقدند مضاربهای که در آن شرط تعیین سود به نحو معین
درج شده باشد ،اجماالً متضمن تحقق یک عمل حقوقی صحیح است ( )1-2-1و برخی
دیگر نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها چنین شرطی را باطل و مبطل عقد میشمارند و
کمابیش استداللهای مشابه فقهی را به کار میگیرند (.)2-2-1
 .1استفاده از عقد وکالت در این خصوص با ابهام مواجه است؛ زیرا اگر سود به دست آمـده متعلـق بـه عامـل باشـد بـرای
تملیک آن به مالک سرمایه نیازی به انعقاد عقد وکالت وجود ندارد مگر آنکه منظور از وکالت در اینجـا ،تفـویض اختیـار
حقوقی قبول عقد صلحی باشد که قرار است به موجب آن مبله بیشتری از سود به مالک تعلق گیرد.
 .2بهجت ،محمدتقی ،منبع پیشین ،ص.335 .
 .3تبریزی ،جواد بن علی ،استفتائات جدید ،جلد  ،2قم ،بیتا ،ص.247 .
 .4سیستانی ،علی ،استفتائات ،سایت اینترنتی ،سوال ها و جوابها ،بانک ،سئوال  ،19به نقـل از :موسـویان ،سـید
عباس ،معامالت بانکی از دیدگاه مراجع تقل ید ،پژوهشکده پولی و بانکی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،
 ،1387ص.131 .
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برخی دیگر از فقها نیز معتقدند در یک فرض امکان دارد طرفین از ابتدا مقدار
سود را به صورت معین تعیین کنند و آن هم زمانی است که مالک از ابتدا عامل را
وکیل خود کند تا هنگام پرداخت حق مالک ،عامل عالوه بر تقسیم آن مقدار سودی که
واقعا بهدست آمده است مبله اضافهای را که الزم است پرداخت گردد تا سود معین
مدنظر مالک تامین شود ،وکالتاً از جانب مالک به او صلح کند 1.البته طرفین این امکان
را نیز دارند تا بعداً آن میزان از سود را که در نظر دارند ،مصالحه نمایند 2.در اینجا هر
چند از ابتدا تعیین سود به صورت معین صحیح دانسته نشده اما حسب مورد با استفاده
از دو عقد وکالت و صلح ،سعی شده است تا چ نین توافقی صحیح قلمداد گردد .برخی
دیگر نیز علی رغم صحیح دانستن تعیین سود به نحو معین در فرضی که سود نهایی
حاصله از آنچه طرفین توافق نمودهاند بیشتر باشد ،پیشنهاد دادهاند که پس از تعیین
سهم سود ،مالک سرمایه می تواند شرط کند که عامل ماهیانه مبله معینی از مال خود
را به صاحب سرمایه قرض بدهد و از جانب وی وکیل باشد تا سهم مالک از سود را با
پولی که به او قرض داده مصالحه نماید و اگر هم سودی حاصل نشد ،مالک را از آن
قرض بریالذمه کند 3.در کنار این دسته از فقها برخی از معاصران نیز تعیین سود معین
در مضاربههای بانکی را پذیرفتهاند .بدین ترتیب مالک مطابق این نظر ،بانک میتواند
شرط کند که اگر سود به مقدار مشخص نرسید عامل مکلف است تا سقف مقدار
تعیینشده از مال خود به مالک بپردازد .همچنین مالک میتواند شرط نماید که اگر
4
مضاربه سود نداشت ،وی حق داشته باشد به مقدار سود تعیینی از اموال عامل بردارد.
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 .1-2-1دیدگاه معتقدان به صحت عمل حقوقی واقعشده
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طبق ماده  546قانون مدنی «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین
سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.
صاحب سرمایه ،مالک و عامل ،مـضارب نامیـده میشـود» .از طـ رف دیگر به موجب
ماده  548قانون مزبور «حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل
از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد» .آنچه از تعاریف فقها و مواد قانون مدنی بر میآید این
است که یکی از شاخصههای عقد مضاربه ،اشاعه در سود است به نحوی که حصه هر
کدام از متعاملین بصورت جزء مشاع تعیین شده باشد .در این بین بیان شده که ممکن
است عقد مضاربه ای منعقد شود که در آن مالک و عامل بر میزان سود معینی توافق
کنند .آنان که نظر به صحت عمل حقوقی واقعشده دارند ،معتقدند در چنین مواقعی
صرف نظر از عنوان قابل انتساب ،قرارداد صحیحی منعقد شده است.
بدین ترتیب اگر طرفین هر کدام مقدار معینی را سود قرار دهند ،قرارداد منعقد
شده ،مضاربه نیست؛ بلکه عقدی در عالم اعتبار منعقد شده است که میتواند طـبق
ماده  10قانون مدنی و اصل آزادی اراده نفوذ حقوقی داشته باشد و شرط ذیل آن نیز با
توجه به قاعده سلطه ،قاعده شروط و عقالییبودن مفاد چنین شرطی ،صحیح است و
مغایرتی با قواعد آمره حقوق اسالم ندارد 1.مبنای این تحلیل آن است که «شرط خالف
مقتضای ذات عقد در صورتی توافق را بیاثر میسازد که معلوم شود طرفین ،هیچ اثر
حقوقی را به طور جدی اراده نکردهاند یا آنچه را که خواستهاند با قانون یا نظم عمومی
مخالف است وگرنه امکان دارد که شرط خالف مقتضای عقد ،توافق را تبدیل به قرارداد
مشروع دیگری سازد .پس در واقع بحث در این نکته نیست که آیا مشاع بودن سود،
مقتضا ی مضاربه است یا نه؟ بلکه پرسش اصلی این است که آیا توافقی که در آن سهم
عامل به طور قطعی معین شده است با قانون یا نظم عمومی مخالفت دارد یا اینکه طبق
ماده  10ق.م باید آن را نافذ شمرد 2.همین نکته در مورد نوع عملیاتی که عامل انجام
میدهد قابل بیان است؛ یعنی قـراردادی که در آن نوع عـمل غیر از تجارت اسـت نیز
بر اساس ماده  10قانون مدنی نافذ خواهد بود» 3.بدین ترتیب با توجه به امضایی بودن
 .1باریکلو ،علیرضا« ،وضعیت شرط تضمین سود»  ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره
 ،38شماره  ،4زمستان  ،1387ص.102 .
 .2البته باید به این نکته توجه نمود که درج شرط سود به نحو معین در عقد مضاربه ،این عقد را به یک عقد قرض
ربوی تبدیل مینماید و چنین عقدی به وضوح با نظم عمومی مغایرت دارد.
 .3داورزنی ،حسین؛ و سیدمحمد رضوی« ،امکانسنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیتهای تجاری» ،مجله
مطالعات فقه و حقوق اسالمی ،سال ششم ،شماره  ،11پاییز و زمستان  ،1393ص .87 .برای مطالعه پاسخهای

غالب عقود در اسالم و اصل حاکمیت اراده طرفین ،مادامیکه توافقات خصوصی افراد با
قواعد آمره مغایرت نداشته باشد ،اعمال حقوقی مزبور صحیح خواهند بود؛ در نتیجه اگر
متعاملین مقدار معینی از سود را به احد طرفین اختصاص دهند و بقیه مشترک بین
آنان باشد معاملهای تحت عنوان مضاربه واقع نمیشود ،زیرا مقتضای ذات عقد مضاربه
بطوریکه از تعریف آن در ماده  546قانون مدنی بر می آید و به آن تصریح شده مشاع
بودن سود میان طرفین است و تعیین مقدار دقیق سود با عنوان اشاعه در ربح مغایرت
دارد؛ اما این بطالن زمانی است که مقصود متعاملین صرفاً انعقاد عقد مضاربه باشد و
1
عقد دیگری را اراده نکرده باشند.
 .2-2-1دیدگاه معتقدان به بطالن عقد



ارائه شده به استدالل مزبور ر.ک :تفرشی ،محمدعیسی؛ و جلیل قنواتی« ،ارکان عقد مضاربه در حقوق اسالم و
حقوق مدنی ایران» ،مجله مدرس ،شماره  ،9زمستان  ،1377صص.126 -127 .
 .1بینا ،منبع پیشین ،ص.35 .
 .2تفرشی ،محمدعیسی؛ و جلیل قنواتی ،منبع پیشین ،ص131 .؛ طاهری ،حبیباهلل ،حقوق مدنی ،جلد چهارم،
چاپ دوم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1418 ،ه .ق ،ص264 .؛
ایزدیفرد ،علیاکبر« ،بررسی موضوع بهره در مضاربه بانکی» ،مقاالت و بررسیها ،شماره  ،68زمستان ،1379
ص 95 .؛ امامی ،سیدحسن ،حقوق مدنی ،جلد دوم ،تهران ،انتشارات اسالمیه ،بیتا ،ص101 .؛ کاتوزیان ،ناصر،
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،چاپ بیست و سوم ،تهران ،میزان ،1388 ،ص.393 .
 .3نجفی ،پیشین ،صص 366-367 .به نقل از تفرشی ،محمدعیسی؛ و جلیل قنواتی ،منبع پیشین .برای مطالعه
بیشتر در خصوص اصاله الفساد ر.ک : .موسوی ،سیدصادق« ،ادعاءالغلط و اصاله الصحه فی العقود» ،مجله
دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،شماره  ،34پاییز  ،1380ص.266 .
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برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند ،در عقد مضاربه ،تمام سود باید به طور مشاع
معین شود و در صورتی که برای یکی از دو طرف عقد ،ربح به طور ثابت معین گردد و
باقی آن برای طرف دیگر باشد ،معامله ،باطل و بیاثر است 2.معتقدان به بطالن معامله
واقعشده به دالیل متعددی استناد میکنند که اهمّ آنها مورد اشاره قرار میگیرد:
الف) فقدان دلیل صحت عقد :نص و فتوا بر صحت ،منحصر به جایی است که تقسیم
سود بصورت مشاعی یا در حکم آن باشد و بدون تعیین سهم مشاع ،در شمول
اطالق ادله صحت عقود مثل «اوفوا بالعقود» نسبت به آن تردید حاصل میشود و
اصل اولی در معامالت هم فساد است 3.ممکن است گفته شود اصل صحت در
عقود بر اصل فساد حکومت دارد و بدین ترتیب در موارد تردید در درستی یا
نادرستی یک عقد میتوان به اصل صحت استناد نمود .در پاسخ باید گفت اصل
صحت یک اصل موضوعی است؛ در حالی که در بحث حاضر اختالف در امر
حکمی و تأثیر اشتراط سود به نحو معین در صحت و اعتبار عقد است .بنابراین
نمیتوان با استناد به اصل صحت شرط مزبور را صحیح پنداشت.
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ب) مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه :در موردی که حداقل سودی برای
صاحب سرمایه به طور معین در نظر گرفته شود ،شرط و عقد باطل است؛ زیرا
چنین شرطی بر خالف مقتضای ذات عقد مضاربه است 1.در واقع مقتضای
ذات عقد مضاربه این است که عامل با سرمایه مالک تجارت کند و آنان به
صورت جزء مشاع در سود حاصله شریک باشند .شرط خالف چنین امری،
شرط باطل و مبطلی است که مشمول بند  1ماده  233قانون مدنی میباشد.
پ) تحقق ربا در معامله :در فرضی که طرفین در عقد مضاربه سود را بصورت
قطعی تعیین میکنند ،ربا محقق میشود 2.اگر طرفین توافق کنند که سود،
میزان معینی باشد گویی مالک مالی را به عامل داده است تا با آن تجارت کند
و بعد زیادهای مشخص عالوه بر آن مال از وی دریافت میدارد .این مورد
مشمول احکام رباست .بدیهی است معامله ربوی نامشروع و باطل است.
به اعتقاد ما باید اضافه نمود که اگر محتوای شرط تعیین سود به نحو معین آن
باشد که تمام سود حاصله از آن مالک سرمایه گردد ،چنین عقدی در واقع نوعی اجاره
خدمت است که به موجب آن اجیر مستحق دریافت اجرتالمثل عمل خود میباشد .اما
اگر شرط شود مبله معینی به عنوان سود از آن مالک باشد ،عمل حقوقی واقعشده
مصداقی از عقد قرض ربوی است که نه تنها باطل است؛ بلکه نمیتواند منشاء تحقق
عمل حقوقی صحیح دیگری نیز باشد .در چنین فرضی با توجه به اینکه عمل حقوقی
مزبور ،لغو و باطل است ،اصل سرمایه مجددا به مالک باز میگردد و عامل مستحق
دریافت اجرتالمثل عمل خویش میباشد .بنابراین لزوم پرداخت اجرتالمثل به عامل
مبنای قراردادی ندارد.
ضمنا باید توجه داشت از ماده  558قانون مدنی نیز امـکان تضمین سـود معین
بر نمیآید ،زیرا شرط تضمین سود بصورت قطعی و یقینی ،خالف مقتضای ذات عقد
مضاربه است 3.چنین شرطی مصداق شرط ناعادالنهای است که قانونگذار نظر به بطالن
4
آن در شرکتهای مدنی دارد.

 .2سود مضاربه در رویه عملی
صرف نظر از تحلیلهای فقهی و حقوقی متعدد مطرح پیرامون تعیین سود معین
در مضاربه ،نیازهای اقتصادی بیشمار ،سبب میشوند تا در رویه ،شاهد اتخاذ رویکردی
 .1طاهری ،حبیباهلل ،منبع پیشین ،ص.264 .
 .2ایزدیفرد ،علیاکبر ،منبع پیشین ،ص.95 .
 .3برای مالحظه نظری دیگر نگاه کنید :مسعودی ،علیرضا ،حقوق بانکی ،انتشارات پیشبرد ،1387 ،ص.162 .
 .4کاشانی ،سیدمحمود ،حقوق مدنی :قراردادهای ویژه ،تهران ،نشر میزان ،1388 ،ص.101 .

متفاوت از نظریات مشهور فقها و حقوقدانان باشیم .در همین راستا الزم است ابتدا
عرف بانکداری موجود در این زمینه بررسی شود ( )3-1و سپس واکنشی که رویه
قـضایی نسـبت به تعیـین سود معیـن در مضاربه از خود نشان میدهد مورد مطالعه
قرار گیرد (.)3-2

 .1-2عرف بانکداری
در رویه بانکداری ،قراردادهای اعطای تسهیالت بهگونهای تنظیم شده و بانکها به
نحوی عمل می کنند که از بازگشت نرخ سود ثابتی اطمینان حاصل می کنند .به همـین
منظــور ســود تجــارت عمــوماً بـه صــورت مــعین تعیــین مــیش ــود ( )1-1-2و
تحلیلهای اقتــصادی نیز عمـلـکرد بانـک ها را با توجـه به رســـالتی کــه بـر عــهده
دارنـد توجیه مینمایند (.)2-1-2
 .1-1-2تعیین سود به صورت معین

 . 1از منظر فقهی غالباً تجارت منحصر در خرید و فروش بوده و احادیث متعددی که از پیامبر اکرم (ص) و ائمه
اطهار (ع) پیرامون تجارت نقل شده است ،ناظر بر معامله کاال و آداب خرید و فروش آنها در بازار مسلمانان
است .به همین لحاظ از منظر فقهی ،امور بازرگانی به خرید و فروش اموال محدود شده و سایر اعمال مذکور در
ماده  2قانون تجارت را در بر نمیگیرد .برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک :محیطی اردکانی ،احمد« ،تجارت
در نگاه شریعت ( ،»)1مجله فرهنگ کوثر ،شماره  ،36اسفند 1378؛ اشپولر ،برتولد« ،تجارت سرزمینهای
شرقی در سدههای نخستین اسالمی»  ،ترجمه یعقوب آژند ،مجله تاریخ اسالم ،شماره  ،5بهار  ، ،1380صص.
 184به بعد.
 .2سلطانی ،محمد« ،بررسی کتاب تبیین ماهیت و آثار عقود مشارکتی» ،مجله فقه و حقوق ،فصلنامه نقد کتاب،
سال اول ،شماره  ،2تابستان  ،1394ص.202 .
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مضاربه یکی از عقود معین قانون مدنی است که به انجام امور تجاری اختصاص
یافته است .مطابق مواد  546و  553قانون مدنی کار یا عمل موضوع عقد مضاربه امور
بـازرگانی اسـت و از آنجـا که مـاده  2قانون تجـارت اعــمال ذاتاً تجـاری را به تـرتیـب
بر میشمارد ،عامل صرفاً میتواند به اعمال تجاری مذکور در این ماده بپردازد که خرید به
قصد فروش تنها یک نوع از این اعمال و در عین حال یکی از سنتیترین مبادالت میان
مسلمانان و جوامع بشری است 1.بدین ترتیب از منظر قانون تجارت عمل موضوع مضاربه
حوزه وسیعی دارد 2.همچنین به موجب ماده  9قانون عملیات بانکداری بدون ربا ،بانکها
این اختیار را دارند تا با هدف ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش امور بازرگانی دولت
منابع مالی الزم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان قرار دهند.
سود فعالیت تجاری موضوع عقد مضاربه متأ ثر از عوامل گوناگونی است .تجربه و
مهارت عامل ،محدودیت های قراردادی و قانونی ،شرایط حاکم بر فضای اقتصادی جامعه
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اعم از نوسانات نرخ تـورم و تحـوالت بازار ،ثبـات قوانیـن و مقررات حـاکم و امثال آن
بر سودآوری فعالیت تجاری عامل تاثیر میگذارد .به همین دلیل بانکها برای حفظ
سپردههای مشتریان خود در عمل اقداماتی انجام میدهند تا نرخ سود مورد انتظار بانک
در تسهیالت مضاربه قطعی و معین گردد و آن را به عالوه سرمایه اولیه از عامل دریافت
میکنند .در واقع بانک ها بدون توجه به نتایج واقعی مضاربه ،حداقل سود پیشبینی
شده را مطالبه میکنند و مشتریان ،تسهیالت دریافتی را به عالوه سود مورد انتظار
1
بازپرداخت مینمایند.
دریافت سود مورد انتظار به گونهای که به صورت قطعی دریافت شود ،عموماً در
قراردادهای بانکهای مختلف به روش های گوناگون درج شده است .در واقع بانکها
هنگام انعقاد قرارداد مضاربه با تسهیالتگیرندگان ،ایشان را متعهد مینمایند تا کاالی
موضـوع تـجارت را به صـورتی خرید و فـروش نمایـند که حـداقل درصد تعیـینشده
به عـنوان سـهم بانـک از سـود عاید آنها گـردد .بدیـن ترتیب چنانچه متقاضـیان وام
به صورتی عمل نمایند که سهم بانک از سود ،کمتر از مقدار تعیین شده باشد باید
2
کمبود آن را از مال خود به بانک بپردازند.
با وجود این ،علیرغم شروط در نظر گرفته شده در قراردادهای اعطای تسهیالت،
میتوان اثر اشتراط سود معین را صرفاً انتقال بار اثبات دعوا در خصوص میزان سود حاصله
دانست و عامل میتواند خالف آن ،یعنی عدم حصول سود مورد انتظار بانک را اثبات نماید.
همچنین ممکن است شروطی که منتـهی به معیـن نمودن سـود میگردند به علت
مخالفـت با قانون ،نامشـروع و در نتیـجه باطل تلـقی گردند 3.در همـین راستا به شرحی
که گذشت ،نشان داده شده است که تمایل به دریافت سود معین ،علیرغم شروط
پیشبینی شده در قراردادها ،توسط اکثریت حقوقدانان مورد تأیید قرار نگرفته است.
شورای پول و اعتبار ب ا هدف برقراری تعادل در روابط بانک و مشتریان و واقعیتـر
نمودن عقود مبنای اعطای تسهیالت بانکی و همچنین در راستای اجـرای تبصـره ذیـل
ماده  23قانون بهبود مستمر محیط کسـب و کـار مصـوب  ،1390/11/16فـرم قـرارداد
یکنواخت مضاربه را در تاریخ  1394/8/19تصویب نمـوده اسـت .مفـاد قـرارداد مضـاربه
 .1اسالمپور کریمی ،حسین« ،مضاربه واقعی و فاصله آن با عملکردها (چالشها ،راه حلها و پیش نهاد بانک
مضاربهای)» ،مجله بانک و اقتصاد ،شماره  ،91فروردین و اردیبهشت  ،1387ص.46 .
 .2ایزدیفرد ،علیاکبر ،منبع پیشین ،صص.100 -101 .
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 .3ایزدی فرد ،همان؛ سلطانی ،محمد ،حقوق بانکی ،منبع پیشین ،ص177 .؛ هدایتی ،علیاصغر؛ سفری ،علیاصغر؛
و حسن کلهر ،عملیات بانکی داخلی ( 2تخصیص منابع) ،چاپ دوم ،مؤسسه بانکداری ایران ،بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،1370 ،ص.81 .

جدید که از تاریخ  1394/10/1الزم االجـرا گردیـده ،نسـبت بـه نمونـه سـابق خـود تـا
حدودی به نفع مشتریان تعدیل گشته است .بنابراین تالش شـده اسـت تـا حـدودی از
یکطرفه بودن این قراردادها به زیان تسهیالت گیرندگان کاسته شود و حقوق آنـان کـه
برای رونق فعالیته ای اقتصادی خود نیازمند منابع مالی هستند ،حفـظ گـردد .بـا ایـن
وجود ،به نظر می رسد تصویب نمونه قراردادی توسط شورای پول و اعتبار نیـز نتوانسـته
مانع عملکرد بانک ها در اخذ سود معین گردد؛ زیرا بانـک تمـایلی بـرای ورود بـه نتـایج
واقعی حاصل از مضاربه ندارد .به عالوه ،عمالً از آنجا که در اکثر مواقع تجـارت موضـوع
مضــاربه بــه ترتیبــی کــه در خصــوص آن توافــق شــده اســت ،صــورت نمــیگیــرد،
تسهیالت گیرندگان بهدشواری می توانند اجرای قرارداد و عدم حصول سود به نحوی کـه
منتسب به ایشان نباشد را اثبات کنند .با این همـه ،هنـوز رویـه عملـی کـافی از نحـوه
برخورد بانک ها با قرارداد جدید مضاربه در دست نیست؛ خاصه آنکه مفاد قرارداد جدیـد
به قراردادهای مضاربه منعقده پیشین تسری نمییابد.
 .2-1-2تحلیل اقتصادی رویه بانکی

 .1-2-1-2لوازم کارکردی شاخصه عقالنیت

4

در یک معنای کلی رفتار عقالنی متضمن درک این واقعیت است که منابع کمیاب
و نیازها بیشمار و فراوان هستند؛ لذا تدبیر کارشناسانهای الزم است تا بتوان از این
منابع محدود بهترین استفاده را نمود 5.با این همه ،اشخاص همیشه عقالنی عمل
نمیکنند .همین امر موجب میشود بانک ها برای حفاظت از منابع مالی خود ،میزان
1.Economic Analysis of Law
 .2قاسمی حامد ،عباس« ،حقوق اقتصادی» ،فصلنامه تحقیقات حقوقی ،شماره  ،70تابستان  ،1394ص.21 .
 .3دادگر ،یداهلل ،درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت
مدرس و نور علم ،1390 ،ص.19 .
4. Rationality
 .5دادگر ،یداهلل ،اصول تحلیل اقتصادی خرد و کالن ،تهران ،نشر آماره ،1391 ،ص.24 .
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تحلیل اقتصادی حقوق 1به دنبال بررسی ،تفسیر ،انتخاب و تدوین قواعد حقوقی و
رویههای قضایی و در نهایت اجرای آنها با توجه به روشها ،مفاهیم ،اصول و ضروریات
اقتصادی است .به کمک تحلیل اقتصادی حقوق می توان موثرترین قواعد حقوقی از
منظر اقتصادی را برگزید و قواعد حقوقی موجود را ارزیابی نمود 2.دو عنصر اساسی
تحلیلهای اقتصادی «عقالنیت» و «کارآیی» هستند که هر کدام یک سری لوازم
کارکردی دارند 3.بنابراین الزم است تعیین سود معین در مضاربه را از منظر این عناصر
مورد ارزیابی قرار دهیم.
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معینی را به عنوان سود مضاربه تعیین کنند؛ زیرا همواره این امکان وجود دارد تا
متقاضیان تسهیالت با تصمیمات غیر عقالنی خود ،منابع آنها را هدر دهند.
1
عقالنیت به عنوان یک مؤلفه اساسی در تحلیل اقتصادی رفتار کارگزاران اقتصادی
از جمله بانکها ،دارای لوازم کارکردی میباشد که با توجه به آنها میتوان تصمیمهای
اقتصادی را ارزیابی نمود .این لوازم را میتوان به شرح ذیل مورد اشاره قرار داد:
الف) کمیابی 2:زمانی که در یک چارچوب اقتصادی از کمیابی صحبت میکنیم،
این مفهوم به منابع محدودی باز میگردد که این منابع ،خود ،ورودیها و مواد
اولیه تولید هستند که شامل زمین ،کار و سرمایه میباشند 3.بدین ترتیب
منابعی که در اختیار بانکها قرار میگیرد نیز محدود است و آنها باید از این
منابع محدود به نحوی استفاده کنند که بتوانند سود تعهد شده در مقابل
سپردهگذاران حسابهای سرمایهگذاری مدتدار را تامین کنند .به همین
دلیل است که بانکها میزان سود در مضاربههای بانکی را بصورت قطعی
تعیین میکنند تا از این طریق نه تنها از بازگشت وجوه اطمینان حاصل کنند؛
بلکه اعتماد سپرده گذاران را جلب نمایند تا منابع و وجوه محدود خود را در
اختیار بانکها قرار دهند.
ب) تئوری انتخاب عقالنی 4:تئوری انتخاب عقالنی در معنایی محدود عبارت از
این است که یک کارگزار اقتصادی ،حداکثرکننده اهداف عقالنی خود است .از
طرف دیگر کارگزار اقتصادی عاقل میان مطلوبیت مورد انتظار 5از یک عمل
مشخص با مطلوبیت مورد انتظار از اعمال دیگر مقایسه میکند و سپس
6
گزینهای را انتخاب مینماید که دارای بیشترین ارزش اقتصادی است.
در همین راستا بانکها نیز به دنبال آن هستند که منافع خود را حداکثر کنند و
به همین دلیل از هرگونه عاملی که تحقق این هدف را با مانع مواجه سازد ،اجتناب
 .1کارگزاران هر رشته مجموعهای از افراد حقیقی و حقوقی هستند که رفتار آنها میتواند بر متغیرهای کلیدی
تأثیر بگذارد و یا اینکه تحت تاثیر آن متغیرها قرار گیرد .بدین ترتیب کارگزاران اقتصادی خانوارها ،بنگاهها،
افراد و دولتمردان هستند در حوزه حقوق و اقتصاد ،کارگزاران ،قانونگذار ،حقوقدانان ،وکال ،قضات ،طرفین
دعوا ،مجرمان ،شکات و امثال آن میباشند .دادگر ،یداهلل ،پیش درآمدی بر سنتز حقوق و اقتصاد ،مجله
تحقیقات حقوقی ،شماره  ،43بهار و تابستان  ،1385ص.166 .
2. Scarcity
3. Daoud, Adel, Scarcity, Abundance and Sufficiency: Contribution To Social and
Economic Theory, University of Gothenburg, Dep of Socialogy, 2011, p. 13.
4. Rational Choice Theory
5. Expected Utility
6. Korbkin, Russel: and Thomas Ulen, “Law and Behavioral Science: Removing
The Ratioanality Assumption From Law and Economics”, California Law
Review, vol. 88, 2000, pp. 1057-1060.

 .1صامتی ،مجید؛ صالحی آسفیجی ،نوراهلل؛ و مصطفی صالحی آسفیجی« ،تحلیل ریسک بهره در مقایسه با یک نظام
مبتنی بر مشارکت در سود و زیان» ،مجله معرفت اقتصاد اسالمی ،شماره  ،3پاییز و زمستان  ،1389ص.131 .
 .2عزتی ،مرتضی؛ و محمدعلی دهقان ،امنیت اقتصادی در ایران ،تهران ،دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی ،تابستان  ،1387صص.23-25 .
 .3کوتر ،رابرت؛ و یولن تامس ،حقوق و اقتصاد ،چاپ هشتم ،ترجمه یداهلل دادگر و حامده اخوان هزاوه ،تهران،
انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم ،1392 ،صص.68 -72 .
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می کنند .یکی از این عوامل ،ریسک است .اگر بانک بخواهد وجوه سپردهگذاران خود را
به متقاضیان تسهیالت اعطا نماید با ریسکهای متعددی مواجه است .ریسک ناشی از
امتناع دریافتکننده وجه از باز پسدادن آن ،ریسک ناشی از تغییر در قیمتها یا
نرخ های بهره بازاری و ریسک ناشی از تغییر در بازدهی سرمایهگذاری از جمله این
ریسکها میباشند 1.همچنین این ریسک میتواند ناشی از قطعینبودن سود مورد
انتظار از مضاربه های منعقده با متقاضیان تسهیالت بانکی باشد .البته تمام فعالیتهای
تجاری ،میتوانند متضمن ریسک باشند؛ اما بانکها سعی دارند با تعیین سود به نحو
قطعی از این ریسک بگریزند.
از طرف دیگر مطلوبیت مورد انتظار از ان عقاد عقد مضاربه با سود قطعی نسبت به
حالت عکس آن؛ یعنی سود غیر قطعی ،قابل مقایسه نیست و به همین جهت است که
تئوری انتخاب عقالنی این رویه بانکها را با توجه به چارچوبهای قانونی موجود توجیه
مینماید .در واقع اگر بانک ها به سراغ گزینه مقابل آن بروند و سود را معین نکنند ،با
توجه به اینکه توانایی و امکان الزم جهت نظارت بر فعالیتهای عامالن را ندارند،
عقالنیت رفتار آنها زیر سئوال خواهد رفت.
پ) ابهام و تردید :تحوالتی که دائماً در محیط اقتصادی جامعه رخ میدهد،
کارگزاران اقتصادی را غافلگیر میکند .عدم اطمینان نسبت ب ه آینده در
سطحی باالتر ،بر تصمیمات همه عوامل اقتصادی به طور عام اثر میگذارد و
افزایش عدم اطمینان نسبت به آن سبب میشود همه کارگزاران اقتصادی
خود را در شرایط ناامنی اقتصادی احساس کنند .با این وجود اطمینان کامل
نسبت به آینده بطور کامل قابل تحقق نیست و همین موضوع سبب میشود
2
کارگزاران ریسکگریز در تصمیمگیری دچار مشکل شوند.
ابهام و تردید سبب ایجاد عدم اطمینان میشود و این عدم اطمینان ریسک و
مخاطره اعمال اشخاص را باالتر میبرد .در این بین واکنشهای کارگزاران اقتصادی،
متفاوت است .برخی کارگزاران ذاتاً ریسکگریز هستند 3.بانکها نیز از آنجایی که
میبایست سپرده های مشتریان خود را حفظ کنند و سودهای مقرر را در مواعد معین
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به آنان بپردازند ،از پذیرش هرگونه ریسکی که این تعهد آنان را با خدشه مواجه سازد،
دوری می گزینند .در همین راستا اگر قرار باشد ،تسهیالتی را به متقاضیان بپردازند،
سود ناشی از این اقدام را به صورت قطعی تعیین میکنند .بدین ترتیب بانکها
مطلوبیت مطمئن را به مطلوبیت غیرمطمئن ترجیح میدهند و برای آن ارزش بیشتری
قائل میشوند.
ممکن است گفته شود که تردید و ابهام میتواند در طرف دیگر سودآوری بیش از
حد مورد انتظار را برای عامل مضاربه و نهایتا بانک در بر داشته باشد .در اینجا مفید
است به تحلیل هزینه ـ فایده 1اشاره کنیم .بدین ترتیب اگر بانکها در فضای ابهام و
تردید با رویکرد ریسکگریزی و حفظ سپردههای سایر مشتریان ،بین دو گزینه قرار
گیرند که در یکی از آنها سود و زی ان نامشخص و در دیگری سود مشخص اما زیان
نامعلوم است ،گزینهای را انتخاب میکنند که حداقل سود مدنظر را تأمین نماید.
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 .2-2-1-2لوازم کارکردی شاخصه کارآیی
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تصمیم اقتصادی تصمیمی است که با مطالعه تخصیص منابع کمیاب میان اهداف
رقیب اتخاذ شود .در همین راستا الزم اس ت تا میان اهداف و منابع تمایز صورت بگیرد.
بدین ترتیب «اهداف» همان مؤلفههایی هستند که در تابع مطلوبیت 3قرار میگیرند ،در
حالیکه منابع در این تابع یافت نمیشوند و در واقع ابزارهای تحقق اهداف هستند 4.با
این اوصاف اگر بخواهیم کارآیی را توصیف کنیم باید بگوییم که اگر هر فرد ،دستگاه،
سازمان ،فعالیت ،نظام و ترتیباتی که با فرض ثبات سایر شرایط 5به سوی بهترین و
بیشترین استفاده از امکانات خود پیش برود و تالش کند زمینه رضایتمندی کارگزاران
6
و عوامل دخیل را فراهم نماید ،اقداماتی را به سوی کارآمدی اتخاذ کرده است.
بانک ها با آگاهی از محدود بودن منابع ،به دنبال شیوهای هستند که ضمن
بهترین استفاده از منابع و امکانات در دسترس ،از اتالف منابع نیز به دور باشد .در
)1. Cost – Benefit Analysis (CBA
2. Efficiency
« .3رابطه میزان مطلوبیت حاصل از استفاده ازکاالها وخدمات و مقادیر آن کاالها و خدمات در قالب تابع مطلوبیت
قرار میگیرد .مثال اگر  Uمیزان رفاه یا مطلوبیت حاصل از مصرف مقادیر کاالهای  Xو  Yبرای مصرفکننده
مورد نظر باشد ،تابع رفاه یا تابع مطلوبیت آن مصرفکننده را به صورت زیر نشان میدهند.»U= U(X x Y) :
دادگر ،یداهلل ،درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق ،منبع پیشین ،ص .387 .
4. Bromely, Daniel, “The Ideology of Efficiency: Searching for a Theory of Policy
Analysis”, Journal of Environmental Economics and Management, vol. 19, 1990,
p. 89.
5. Other things being equal
 .6دادگر ،یداهلل ،درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق ،منبع پیشین ،ص.260 .

1. Schwert, William, “Anomalies and Market Efficiency”, University of
Pennsylvania, Department of Finance, Financial Research and Policy Working
Paper, No. FR02-13, 2002, p.2.
 .2دادگر ،یداهلل ،درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق ،منبع پیشین ،ص.286 .
 .3نوبخت ،زهرا« ،ارزیابی شفافیت اطالعات شرکتها در بورس اوراق بهادار» ،مجله بورس ،شماره  54و ،55
شهریور و مهر  ،1385ص.19 .
4. Asymmetric Information
5.Transparency
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همین راستا باید به این نکته مهم اشاره شود که هیچگاه یک عامل خاص ،بهتنهایی،
منجر به کاهش یا افزایش کارآیی نمیشود ؛ بلکه سایر عوامل مانند ساختار اقتصاد خرد
و موضوع هزینه مبادله نیز بر کارآیی تصمیم اقتصادی تاثیر میگذارند 1.با توجه به این
موضوع صرفاً به بررسی برخی عوامل مهم و موثر بر کارآیی رویه عملی بانکها در
تعیین سود قطعی میپردازیم:
الــف) اطالعــات و نظــام اطــالعرســانی :یکــی از عوامــل م ـؤثر بــر کــارآیی رفتــار
معامله گران ،اطالعات است 2.بدیهی است منظور از اطالعات ،اطالعات صـحیح
و معتبر میباشد .هنگامی که مشتری به بانک مراجعه میکند و قصـد دارد تـا
بانک را بـرای انعقـاد عقـد مضـاربه متقاعـد سـازد ،ممکـن اسـت نسـبت بـه
توانایی های خود بزرگنمایی کند و یا زمانی که قرار است سود و زیان محاسبه
شود امکان دارد اطالعات دقیقی در اختیار بانک قـرار ندهـد و بـرای ایـن امـر
توجیهات متعددی داشته باشد .گاهی اوقات انگیزه های فرار از مالیات میتواند
چنین رفتاری را به دنبال داشته باشد و گاهی نیز اشخاص با انگیـزه تقلـب ،از
افشای اطالعات الزم خودداری می کنند تا بوسیله آن ارزش شرکت خود را باال
برده و ســرمایهگذاران را فریـب دهنـد 3.در چـنین شـرایطی که اطـالعــاتی
ـ حداقل بصورت دقیق و معتبر ـ در دست نیست ،بانکها بـرای حفـظ منـابع
سپرده گذاران خود و مقابله با اطالعات نامتقارن 4،چاره را در این میبینند کـه
صرف نظر از تواناییها و شناختی که از متقاضـی تسـهیالت و کسـب و کـار و
تجارت مدنظر وی دارند ،سودی را بصورت قطعی تعیین نمایند تا بـدین نحـو
در هر شرایطی از بازگشت اصل سرمایه و حداقل سود مـورد انتظـار اطمینـان
داشته باشند و در پاسخگویی به سپردهگذاران با مشکلی مواجه نشوند.
ب) شفافیت 5:پس از توجه به عنصر اطالعات ،عامل بعـدی ،شـفافیت اطالعـات و
اقدامات در حال انجام کارگزاران اقتصادی اسـت .در واقـع نـه تنهـا اطالعـات
بانک ها محدود است؛ بلکه آنچـه در اختیـار دارنـد نیـز غیـر شـفاف ،مـبهم و
نامفهوم است .بدین ترتیب بانکها نمی توانند بصـورت واقعـی راسـتیآزمـایی
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نمایند که متقاضیان تسهیالت قرار است از وامهای دریافتی در چه زمینههایی
استفاده کنند و حتی اگر اطالعاتی نیز در دست داشته باشـند ،ایـن اطالعـات
شفاف نیست .در چنین شرایطی تعیین سود قطعی ،راه حل منتخب بانـکهـا
به عنوان امین سپردهگذاران میباشد.
پ) امنیت :امنیت اقتصادی کاالیی ارزشمند است ،اما خاستگاه آن صـرفاً اقتصـاد
نیسـت؛ بلکـه مجموعـهای از عوامـل هســتند کـه امنیـت اقتصـادی را برقــرار
می کنند .عـدم اطمینـان نسـبت بـه آینـده رشـد پایـدار اقتصـادی و توسـعه
سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار میدهد 1.حال اگر کارگزاران اقتصادی با اتکـا
به وضعیت اقتصادی موجود در حوزهای سرمایه گذاری کنند و سـپس شـرایط
اقتصادی جامعه به هر دلیلی متحول شود و سرمایهگذاری اولیـه کـه در ابتـدا
فعالیتی پر رونق به نظر می رسید با رکود مواجه شود ،منابع و امکانات مادی و
غیر مـادی کارگزار مـورد نظـر هـدر میرود .بدین ترتیب امنــیت اقتصــادی
بر کارآیی تصمیمات اشخاص تاثیر میگذارد .همین عوامل سبب میشـود کـه
بانک ها برای حفظ منابع و امکانات در دسترس و کسب بیشترین نفع ممکـن،
از روشی استفاده کنند تا در شرایط ناامنی اقتصادی نیـز بتواننـد نفـع مـدنظر
سپردهگذاران را تامین کنند.
ت) کسب سرمایه و وجوه الزم :همانطور که قبالً اشاره کردیم ،منابع و امکانات
انسان محدود است و از طرف دیگر اهداف ،نامحدود و بیشمارند .در این بین
کارگزاری موفقتر است که بتواند منابع بیشتری را جمعآوری کند .بانکها نیز
به دنبال تحقق این هدف هستند .توضیح اینکه زمانی افراد وجوه خود را در
حسابهای سرمایهگذاری بانکها می سپارند که قانع شده باشند هزینه فرصت
از دسترفته ناشی از این انتخاب نسبت به سایر گزینههای رقیب کمتر و در
طرف مقابل منافع آن بیشتر است .برای اینکه این جذابیت برای اشخاص
فراهم شود الزم است پرداخت حداقل میزان مشخصی از سود به ایشان
تضمین شود و این امر ،خود ،مستلزم آن است که بانک نیز از طریق تسهیالت
اعطایی ،میزان معینی از سود را به دست آورد .بدین ترتیب اطمینان از
حصول سودی با نرخ مشخص ،اشخاص را به سرمایهگذاری در بازار پول راغب
میکند .در نتیجه به نظر میرسد تعیین سود به نحو قطعی ،در قراردادهای
اعطای تسـهیالت مـیتوانـد بسـتر فراهـمآمدن یکـی از عوامل مـهم و مؤثر
بر کارآیی فعالیت بانکها را ایجاد نماید.
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 .1عزتی ،مرتضی؛ و محمدعلی دهقان ،منبع پیشین ،ص.7 .

 .2-2رویه قضایی
مواد قانونی توسط قانونگذار تصویب میشود .هر ماده قانونی حکمی کلی دارد
که کبرای یک قیاس حقوقی است .دادگاه ها نیز دعاوی مطروحه نزد خود را با این
احکام تطبیق میدهند .اگر دادگاه ها در این تطبیق استنباط واحدی داشته باشند ،رویه
قضایی ایجاد میکنند 1.بدین ترتیب یکی از منابع مهم فهم حقوق ،مطالعه استنباطهای
استنباط های قضاتی است که با بکارگیری مواد قانونی به آنها جان میبخشند .تحلیل
مواد قانونی توسط قضات سبب می گردد که رویه قضایی در مقابل تعیین سود قطعی در
عقد مضاربه مواضع متنوعی اتخاذ کند 2که در نتیجه آن برخی دادگاهها معتقد به
صحت قرارداد موصوف هستند ( )1-2-2و برخی دیگر آن را باطل میدانند (.)2-2-2
 .1-2-2آرای ناظر به صحت عقد

در میان آرایی که تعیین سود معین بر صحت عقد مضاربه را بیتاثیر میدانند،
برخی توافق بر سود معین در مضاربه را مصداق انعقاد یک قرارداد خصوصی دانسته و
شرط و عقد را صحیح میدانند ( )1-1-2-2و برخی دیگر نیز شرط مزبور را باطل اما
عقد منعقده را صحیح تلقی میکنند (.)2-1-2-2
به درستی بیان شده است که عدم رعایت شرایط صحت یک عقد معین ،لزوماً به
معنای بطالن آن عقد نیست و ممکن اسـت عقـد صـحیح دیگری منـعقد شده باشد.

3

 . 1هاشمی ،محمدحسین ،نقد و بررسی رویه قضایی ،آراء وحدت رویه و آراء اصراری دیوان عالی کشور (ماهوی و
شکلی) ،تهران ،معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ،1390 ،ص9 .؛ و همچنین:
Posner, Richard, “Legal Formalism, Legal Realism and the Interpretation of
Statutes and The Constitution,” Case Western Reserve Law Review, vol. 37,
1986, p. 178.
 .2نویسندگان تالش نمودند تا آرای بیشتری گردآوری نمایند؛ اما رویه قضایی چندانی در این زمینه در دسترس
نیست و آرایی که ذیل این بند مورد اشاره قرار گرفتهاند ،همگی پروندههایی هستند که توسط نویسندگان
جمعآوری شدهاند.
 ... « .3و اینکه اساساً قرارداد مذکور به جهت عدم وجود شرایط مصرح در مواد  548 ،546و  549قانون مدنی و
ماده  36آیین نامه تسهیالت اعطایی بانکها از حیث عدم وجود قصد و اراده در استفاده از تسهیالت به منظور
تجارت مورد نظر قانونگذار و مآالً عدم تعیین حصه طرفین از منافع حاصل فاقد ماهیت عقد مضـاربه بـوده و
ثانیا از آنجا که شرط استفاده بانکها از امتیازات تصریحشده در قانون بانکداری بدون ربا از جمله اخذ سـود و
خسارات منوط به اعطای تسهیالت در قالب عقود تجویز شده در قانون مرقوم بوده و از آنجا که قرارداد شماره
 1/909091/130/105مورخ  86/2/20از حیث ماهیت منطبق با هیچیک از عقود مذکور نمـیباشـد؛  ...لـذا
دادگاه با متابعت از نظریه هیأت کارشناسی و مستنداً به مواد  10و  294قانون مدنی و مواد 198 ،519 ،515
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانـده  ...صـادر و اعـالم مـینمایـد  .»...پرونـدههـای کالسـه
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 .1-1-2-2صحت شرط و عقد
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بر این ا ساس اگر شرایط اساسی عقد مضاربه یا هر عقد دیگری که در قانون مدنی
مشخص شده است ،از جانب متعاقدین رعایت نشود ،این امر لزوما به معنای بطالن عقد
نیست؛ بلکه عمل حقوقی واقعشده صرف نظر از عنوانی که طرفین برای آن برگزیدهاند،
یک قرارداد خصوصی موضوع ماده  10قانون مدنی است .به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد
قصد واقعی متعاقدین است و دادگاه مقید به عنوانی که آنان برای توصیف رابطه حقوقی
فی مابین خود برگزیدهاند ،نیست .اما در این خصوص باید به چند نکته مهم توجه داشت:
اوالً به موجب تبصره ماده  3قانون عملیات بانکداری بدون ربا ،بانکها میتوانند از
سپردههای سرمایهگذاری مدتداری که در اختیار آنها قرار میگیرد در عقودی که
قانونگذار صراحتاً احصاء نموده است استفاده کنند و یکی از این عقود ،عقد مضاربه
است .بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه بانکها ،به عنوان وکیل سپردهگذاران،
صرفاً میبایست از این قالبهای مشخص قانونی استفاده کنند و هیچگاه مجاز دانسته
نشدهاند تا در قالب ماده  10قانون مدنی قرارداد خصوصی منعقد کنند ،دادگاه باید
حتی المقدور رابطه حقوقی طرفین را به نحوی توصیف کند که منتهی به رعایت
مقررات قانونی شود .از طرف دیگر بانکها در مقام وکیل سپردهگذاران تنها میتوانند در
مواردی که اختیار دارند معامله کنند و حدود این اختیار را قانونگذار به صورت امری
به بانک و سپردهگذاران تحمیل مینماید.
ثانیاً صحت شرط تعیین سود به نحو معین مستلزم ربوی شدن معامله و متعاقبا
بطالن آن است .بدین ترتیب بانک وجهی را در اختیار عامل قرار میدهد و سپس شرط
می کند در برابر این مقدار پول نقد ،عامل عالوه بر استرداد اصل پول ،مبله معینی به
عنوان سود به بانک بپردازد .صرف نظر از عنوان عقد ،آنچه در عمل رخ میدهد انعقاد
یک عقد ربوی است .چنین عقدی خالف نظم عمومی محسوب میشود و دادگاه با
استناد به ماده  975قانون مدنی نمیتواند مفاد چنین قراردادی را به موقع اجرا بگذارد.
 .2-1-2-2بطالن شرط و صحت عقد

در برخی آراء چنین نظر داده شده است که شرط متضمن تعیین سود به نحو
قطعی باطل است اما خللی به صحت و اعتبار عقد مضاربه وارد نمیکند 1.در این


 9009980227100891و  9109980227100051و دادنام ـه شــماره  9209970227101262شــعبه 11
دادگاه عمومی حقوقی تهران.
 ... « .1صرف نظر از اینکه در این قرارداد عناوین حقوقی مختلفی از قبیل امانت ،قرضالحسنه ،همچنین تعهد به
پرداخت سود ماهانه صد و هشتاد و تا دویست هزار تومان مطرحشده که هر کدام از آنها احکام خاص خودشان
را دارند ولی مستفاد از کلیت این قرارداد این است که قصد طرفین انعقاد عقد مضاربه (می)باشد و با این
فرض از آنجا که در عقد مضاربه ،حصه هریک از مالک و مضارب در منافع میبایست جزء مشاعی از کل از



قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد و تعیین سودی به طور مشخص بدون تعیین تکلیف در امر ضرر و زیان ناشی از
عمل مضارب (عامل) فاقد مجوز قانونی و شرعی میباشد در مجموع دادگاه با موجه دانستن خواسته نسبت به
اصل سرمایه (یعنی پنجاه میلیون ریال) و غیر موجه دانستن نسبت به مازاد آن  ...خوانده را پرداخت مبله 50
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینههای دادرسی و حقالوکاله طبق تعرفه به مأخذ محکومبه در
حق خواهان محکوم و حکم به بیحقی خواهان نسبت به مازاد  50میلیون ریال و خسارات تأخیر تأدیه صادر و
اعالم میدارد .»...دادنامه مورخ  1392/6/21شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قم .در نتیجه دادگاه به عنوان
اتخاذی متعاقدین توجهی نمیکند؛ بلکه با مالحظه شرایط قراردادی و آنچه فیالواقع رخ داده است ،عمل
حقوقی مزبور را مضاربه تشخیص می دهد و نهایتا با باطل دانستن شرط تعیین سود به نحو قطعی ،قرارداد
مضاربه منعقده را صحیح خوانده و از بابت اصل خواسته حکم به نفع خواهان صادر میکند .از آنجائی که شرط
ناظر بر سود تعیینی قطعی ،شرطی باطل دانسته شده است از این بابت خواهان غیر محق شناخته میشود .در
نتیجه نحوه تعیین سود همچنان مبهم باقی مانده است .همچنین در پروندهای دیگر با استداللی مشابه دادگاه
بدوی شرط ناظر به تضمین سود را باطل دانسته است .بدین ترتیب «  ...با توجه به مندرجات قرارداد منعقده
مورد دعوی و مقررات عمومی وام و اجراییه تنظیمی از دفترخانه شماره  ...قرارداد مزبور از مصادیق بارز ربای
قرضی است  ...قصد طرفین دعوی از انعقاد قرارداد منعقده مضاربه و مساقات و مزارعه نبوده است .بنا به مراتب
فوق دادگاه دعوی خواهان را در مورد صدور اجراییه بر مازاد بر مبله اصل وام ( 25000000ریال) وارد
تشخیص و نظر بر ابطال اجراییه موصوف نسبت به مازاد بر مبله اصل وام را داریم (دارد)» .مفاد این رای توسط
دادنامه شماره  401مورخ  69/6/16شعبه  22دیوان عالی کشور تأیید میگردد.
 .1کاتوزیان ،ناصر ،دوره مقدماتی حقوقی مدنی :اعمال حقوقی (قرارداد و ایقاع) ،چاپ سیزدهم ،تهران ،انتشارات
شرکت سهامی انتشار ،1387 ،ص.304 .
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دیدگاه ،تعیین سود به صورت جزء مشاع مقتضای ذات عقد مضاربه نیست؛ بلکه
مقتضای ذات عقد مضاربه «ضرب فیاالرض» و کسب سود میباشد؛ در نتیجه اشتراط
سود بصورت قطعی صرفاً باطل و غیرمبطل است.
ماده  232قانون مدنی شروط باطل و در عین حال غیرمبطل را برشمرده است.
مطابق این مقرره ،شروط غیرمقدور ،بی فایده و نامشروع باطل هستند .شرط نامشروع،
1
شرطی است که با قوانین امری ،نظم عمومی یا اخالق حسنه منافات داشته باشد.
قانونگذار که صراحتاً در ماده  548قانون مدنی بیان میدارد «حصه هریک از مالک و
مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد» به دنبال
انشای یک قاعده امری است ،زیرا اثر اصلی درج شرط سود به نحو معین ،ربوی شدن
معامله است .بنابراین قانون گذار برای مقابله با شیوع ربا در جامعه از اساس چنین
شرطی را باطل تلقی میکند .در نتیجه از آنجا که نمی توان بر خالف قواعد امری توافق
نمود ،اگر طرفین سود مضاربه را بصورت معین تعیین کنند ،توافق آنان باطل و بالاثر
است .صرف نامشروع بودن شرط منتهی به بطالن عقد نمیشود ،مگر اینکه شرط مزبور
خالف مقتضای ذات عقد باشد .بر این اساس ،اگر شرط مشاع بودن سود ،جزء مقتضای
ذات عقد مضاربه تلقی نشود ،می توان حکم به صحت عقد و بطالن شرط داد؛ بهویژه
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اینکه راهحل مزبور از آثار ناگوار بطالن عقود مضاربه مـنعقده توسط بانـکها و آثار آن
بر حقوق سپردهگذاران نیز پیشگیری می نماید .در این حالت با توجه به استقالل عقد از
شرط ضمن آن ،فساد شرط به عقد سرایت نمیکند 1و عقد مضاربه به قوت و اعتبار
خود باقی میماند.
یکی از اقسام شروط ضمنی ،شرط ضمنی شرعی یا قانونی است .این دسته از
شروط ،شروطی هستند که نه در عقد ذکر می شوند و نه وارد ارتکاز طرفین میگردند؛
اما قانونگذار در قالب یک ماد ه قانونی آنها را وارد قصد متعاقدین مینماید و در واقع
این شرط به طرفین عقد تحمیل میشود 2.بدین ترتیب از آنجا که شرط ناظر بر تعیین
سود بصورت معین که طرفین بر آن توافق مینمایند به علت نامشروع بودن باطل است،
کانلمیکن تلقی میگردد و گویی چنین شرطی در عقد وجود نداشته است .در فرض
عدم وجود هر گونه توافقی در خصوص سود مضاربه ،حکم مقرر در ماده  548که ماهیتاً
امری است بصورت شرط ضمنی وارد قلمرو توافق طرفین میشود.
هرچند در این دیدگاه مقتضای ذات عقد مضاربه اشاعه در سود دانسته نشده و
شرط تعیین سود به نحو معین بعلت نامشروع بودن صرفا باطل توصیف شده است؛ اما
همچنان نحوه تقسیم سود حاصله از تجارت میان طرفین به عنوان یک ایراد اساسی
باقی میماند .در چنین فرضی دادگاه نمیتواند رأساً میزان سود را تعیین و بر طرفین
عقد تحمیل نماید و برای انجام این کار نیز هیچ شاخصه یا معیاری در اختیار ندارد؛
هرچند قانونگذار اجازه داده است در صورت سکوت در عقد به تنجیز موجود در عرف
مراجعه شود (ماده  549قانون مدنی) اما این امر منحصر به حالتی است که طرفین عقد
به مشاع بودن حصه خویش نظر داشتهاند ،اما میزان آن را معین ننمودهاند .بدین ترتیب
در فرض بط الن توافق طرفین پیرامون نحوه تقسیم سود ،گویی از ابتدا چنین شرطی
ضمن عقد درج نشده است .در این شرایط تمام سود حاصله از تجارت از آن مالک
خواهد بود و عامل صرفا مستحق دریافت اجرتالمثل عمل خود است .همانطور که
قبال اشاره شد این عمل حقوقی دیگر مضاربه نخواهد بود .بنابراین هرچند این دیدگاه
به دنبال حفظ عقد مضاربه است اما نهایتا به نتیجه مغایری منتهی میشود.
 .2-2-2آرای ناظر به بطالن

مطابق دیدگاهی دیگر ،برخی قضات درج شرط سود معین در مضاربه را سبب
بطالن عقد دانستهاند 3.به موجب این دیدگاه چنین شرطی باطل و مبطل عقد است.
 .1شهیدی ،مهدی ،حقوق مدنی ،شروط ضمن عقد ،جلد چهارم ،چاپ دوم ،تهران ،مجد ،1387 ،ص.102 .
 .2محقق داماد ،مصطفی ،نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسالمی ،چاپ سوم ،تهران ،مرکز نشر علوم
اسالمی ،1393 ،ص.285 .
 ... « .3دادگاه با مالحظه خواسته خواهان و استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی مجدد و محتویات پرونده
معتقد است که  -1با توجه به صدر ماده  558قانون مدنی و صراحت قانونگذار در باطل دانستن شرط عدم

ماده  233قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را بر میشمارد که یکی از آنها «شرط
خالف مقتضای ذات عقد» است .برای دفاع از این دیدگاه مبانی استداللی به شرح زیر
قابل اشاره است:
اوالً مقتضای ذات عقد مضاربه «ضرب فیاالرض» و همچنین «اشاعه در سود
حاصله از تجارت» است و عقدی مضاربه است که لزوماً هر دو شرط مزبور را داشته
باشد .بنابراین ،شرط تعیین سود معین ،خالف مقتضای ذات عقد مضاربه و نهایتاً باطل
و مبطل است .مقتضای ذات عقد آن موضوع اصلی است که عقد بدان منظور منعقد
میشود و الزمه ماهیت آن است 1و بدون وجود آن عقد محقق نمیشود و عقد بالذات
تولیدکننده آن است .مانند اینکه بیعی منعقد کنیم که در آن مالکیت عین منتقل
نشود ،حال آنکه چنین عقدی اساساً نمیتواند بیع باشد 2.مقتضای ذات عقد مضاربه نیز
تجارت کردن و اشاعه در سود و زیان است و به همین منظور مالک سرمایه خویش را
در اختیار عامل قرار میدهد.
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 مشارکت مالک در خسارات حاصله از عقد مضاربه ،عمالَ آنچه که فیمابین طرفین منعقد شده حقیقت عقد
مضاربه نبوده -2 .و آنچه که مد نظر مقنن در قسمت اخیر ماده  558قانون مدنی بوده با قسمت صدر در
تعارض نیست و قسمت اخیر برای میزان خسارات وارده به فرد است و نه خسارات احتمالی در آینده -3 .در هر
صورت قسمت اخیر ماده به صدر آن لطمهای وارد نخواهد نمود زیرا به صراحت مقنن ایرانی ،گذاشتن شرط
عدم توجه خسارت به مالک شرعاً و قانوناً بالاثر بوده و این شرط عقد مضاربه را باطل مینماید و این اساسا
ربطی به تعهدات تبعی طرفین نظیر آنچه که توسط خواهان به ملکیت خوانده درآمده ندارد -4 .و دادگاه در
خصوص خواسته طرفین اظهار نظر مینماید و خواسته خواهان روشن بوده و آنچه مورد درخواست قرار گرفته
بررسی صحت شرط  4-3مندرج در قرارداد فیما بین طرفین است فلذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به
صحت و وارد تشخیص داده و مستنداَ به ماده  558از قانون مدنی و  198و  515و  519از قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به اعالم ابطال قرارداد مشارکت مدنی (منظور
عقد مضاربه است) مورخ  1392/9/18فیمابین خواهان و خوانده به علت تعارض بین با ماده  558قانون مدنی
و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی همانند هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل بر اساس میزان
تعرفه قانونی در حق خواهان مینماید  .»...پرونده کالسه  9209982218100144مورخ  92/11/16شعبه اول
دادگاه عمومی حقوقی لواسانات .همچنین در پروندهای دیگر دادگاه تجدیدنظر با احراز انفساخ عقد جایز
مشارکت (آنچه فیمابین طرفین رخ داده است ،ماهیتا عقد مضاربه بود) به علت فوت یکی از شرکاء ،شرط ناظر
بر تعیین سود را نیز بهتبع از درجه اعتبار ساقط میداند و با استناد به این امر ،دادنامه دادگاه بدوی را نقض
مینماید .دادنامه شماره  9109970270101212مورخ  1391/10/11شعبه  56دادگاه تجدیدنظر استان
تهران .نکتهای که می توان از این دادنامه استفاده نمود آن است که در فرض انحالل عقد ،دیگر نمیتوان به
شرط مندرج در ضمن آن استناد نمود .بدیهی است در چنین فرضی عامل مستحق دریافت اجرتالمثل عمل
خویش میباشد.
 . 1کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،جلد سوم ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات شرکت سهامی انتشار،1390 ،
ص 163 .؛ محقق داماد ،مصطفی ،قواعد فقه :بخش مدنی ،چاپ دهم ،تهران ،سمت ،1389 ،ص.72 .
 .2شهیدی ،مهدی ،منبع پیشین ،ص.113 .
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ممکن است گفته شود که اثر فعالیت تجاری کسب سود یا زیان است و عامل به
امانت مالکی امین قرار داده میشود تا تمام تالش خویش را صرف فعالیت تجاری نماید
و اشاعه در سود و زیان انگیزهای است که سبب می شود وی در این راه کاهلی نورزد و
شرط تعیین سود به نحو معین صرفاً می تواند خالف مقتضای یکی از آثار عقد مضاربه؛
یعنی اشاعه در سود و زیان باشد .بنابراین از آنجا که شرط خالف مقتضای اثر عقد با
ماهیت آن در تعارض نیست 1،عقدی که منعقد میشود مصون از بطالن است .در پاسخ
باید گفت حتی اگر چنین شرطی خالف مقتضای اثر عقد دانسته شود نیز همچنان
باطل و مبطل است؛ زیرا که گاهی اوقات اثر عقد آنچنان با ماهیت آن عقد گره خورده
2
است که شرط خالف آن به شرط خالف مقتضای ذات عقد منتهی میشود.
ثانیاً هرچند قانونگذار در ماده  548قانون مدنی پس از بیان لزوم اشاعه در
منافع ،حکم تعیین قطعی سود را بیان نمیکند؛ اما بالفاصله در ماده  549پس از تأکید
مجدد بر تعیین حصه هر کدام از طرفین عقد ،سکوت آنان در این زمینه را تنها در
صورتی جایز می داند که عرفاً حصه منافع هر کدام از متعاقدین منجزاً معلوم باشد.
همچنین قانونگذار در مورد مشابهی ضمن تشریح یکی از قواعد عقد مزارعه ـ به عنوان
یکی دیگر از مصادیق عقود مشارکتی ـ در ماده  519قانون مدنی ،پس از بیان لزوم
اشاعه طرفین عقد در آنچه که از زراعت حاصل می شود ،هرگونه توافق خالف آن را
سبب خروج عمل حقوقی منعقده از شمول عقد مزارعه و احکام آن میداند .اگر فقدان
شرطی سبب تغییر ماهیت یک عقد شود بیانگر آن است که آن شرط برای صدق عنوان
آن عقد ،حیاتی و ضروری است .با جمع مواد مزبور میتوان نتیجه گرفت که در عقد
مضاربه نیز اشاعه در سود یکی از شرایط اساسی است که هرگونه شرط خالف آن ،با
3
مقتضای ذات عقد مخالفت پیدا میکند.
ثالثاً ماده  558قانون مدنی شرط عدم مشارکت مالک در خسارات حاصله از
تجارت را سبب بطالن عقد برمیشمارد و شرط تعیین ربح به نحو قطعی ،به داللت
 .1همان ،ص.115 .
 . 2مانند اینکه نکاح سبب محرمیت میان زوجین نشود .برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک :شهیدی ،مهدی،
منبع پیشین ،ص.116 .
 . 3ممکن است گفته شود مقتضای ذات عقد مضاربه دارای بیش از یک جزء است و شرط تعیین سود به نحو
معین تنها با یکی از این اجزاء مغایرت دارد و همانطور که می دانیم در چنین مواقعی بر عهده دادگاه است که
به داوری عرف و قانون مراجعه کند تا نهایتا دریابد که آیا جزء نفی شده به میزانی اساسی و مهم است تا عقد را
نیز باطل کند یا خیر .در پاسخ باید گفت با توجه به استدالل پیشین شرط تعیین سود به نحو معین از منظر
قانونگذار شرطی مهم تلقی شده و دو ماده  548و  549قانون مدنی بر آن تأکید نموده است .در چنین مواقعی
دادگاه نمیتواند برخالف نظر قانونگذار این اهمیت را نادیده بگیرد .کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها،
منبع پیشین ،ص.166 .

التزامی متضمن این معناست که مالک در خسارات حاصله از تجارت شریک نیست.
بنابراین چنین شرطی نیز مشمول حکم مندرج در ماده مزبور است .ممکن است گفته
شود هر چند صدر ماده  558قانون مدنی شرط ناظر بر عدم مشارکت مالک در خسارات
حاصله از تجارت را باطل و مبطل دانسته است؛ اما ذیل ماده شرط تدارک خسارت
وارده توسط عامل را پذیرفته است .در پاسخ باید گفت آنچه به موجب ماده  558قانون
مدنی تجویز شده است صرفاً امکان درج شرط تدارک خسارت وارده به اصل سرمایه
است تا در فرض بروز خسارت عامل از مال خود مجاناً به مالک تملیک کند ،چنین
توافقی به نحو شرط فعل حقوقی صحیح است و اثر آن ایجاد ضمان عهدی برای عامل
است؛ لذا نمی توان با استناد به آن صحت شرط تعیین سود به نحو معین را استنباط
نمود .به عالوه ،تجویز مقرر در ماده  558قانون مدنی ناظر به اصل سرمایه است و شامل
سود نمیشود.
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در میان فقها و حقوقدانان راجع به مشخص نمودن سود معین در عقد مضاربه
نظرات مختلفی مطرح گردیده است ،لیکن مشهور فقها و حقوقدانان چنین شرطی را
باطل و مبطل و یا صرفا باطل میشمارند .این در حالی است که تحلیلهای اقتصادی،
رویه بانکها مبنی بر تعیین سود معین را تأیید میکنند .با مدنظر قرار دادن دو عنصر
اساسی عقالنیت و کارآیی در عملکرد بانک ها ،در نظر گرفتن سود معین در مضاربه،
رویکرد نسب تا کارآمدی به حساب آمده و منفعت بیشتری نسبت به فرض اشاعه در
سود ،نصیب بانکها می سازد .این در حالی است که مقتضای ذات مضاربه ،تجارت
کردن و سپس اشاعه در سود و زیان است .بنابراین ،شرطی که سود را به نحو قطعی
تعیین می کند ،شرطی باطل است که سبب بطالن عقد میشود .در چنین شرایطی با
توجه به اینکه توافق معتبری در خصوص نحوه تقسیم سود وجود ندارد ،تمام منفعت
تجارت به تبعیت از عین ،از آن مالک سرمایه است و عامل صرفاً مستحق دریافت
اجرتالمثل عمل خویش میباشد.
بدین ترتیب از یک طرف تحلیلهای اقتصادی عملکرد بانکها در تعیین سود
معین در عقد مضاربه را تایید مینمایند و از طرف دیگر تحلیلهای حقوقی ،نتیجه درج
چنین شرطی را بطالن شرط و عقد میدانند .بنابراین الزم است تدبیری اندیشیده شود
تا برآمد آن ،هم جهت شدن نظام حقوقی و اقتصادی باشد؛ زیرا نظام حقوقی و نظام
اقتصادی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند .در این راستا انطباق نتایج حاصل از تحلیلهای
حقوقی و اقتصادی و پذیرش نتایج واقعی حاصل از عقود موجود در نظام بانکداری
اسالمی ،نیازمند فراهم ساختن شرایط ،چارچوبها و ساختارهای الزم است .در واقع،
انعقاد و اجرای عقد مضاربه به منظور اعطای تسهیالت بانکی به صورتی که از لحاظ
حقوقی صحیح باشد و از نظر تحلیلهای اقتصادی نیز منطقی باشد ،مستلزم فراهم
ساختن بسترهای بانکداری اسالمی در یک جامعه و اقتصاد سالم تولیدمحور است.
بانکداری اسالمی زمانی به شیوه کارا قابل اعمال است که میزان تورم اندک بوده
و فعالیتهای اقتصادی در یک فضای شفاف و قابل پیشبینی ،بازده معقول داشته
باشند .هنگامی که شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه به میزان کافی شفاف نبوده و
برنامهریزی های فعاالن اقتصادی با اتفاقاتی که به دشواری قابل پیشبینی هستند دچار
خلل میشود ،بانکها نیز عمالً نخواهند پذیرفت که در این شرایط نامطمئن خطر کرده
و ریسکهای ناشی از فعالیت های تجارتی فعاالن اقتصادی را بپذیرند .همچنین ،ساختار
بانکداری اسالمی اصوالً در بستر جامعه اسالمی قابل اعمال است و جامعه اسالمی،
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جامعهای است که بر مبنای آموزههای دینی و اخالقی از جمله صداقت و درستکاری
استوار شده است .از نتایج اولیه چنین جامعهای آن است که هنگامی که اشخاص به
منظور تحقق مقصودی تسهیالت دریافت می کنند ،وجوه دریافتی را در همان مسیر
صرف می نمایند و در خصوص اطالعات مربوط به طرح موضوع تسهیالت ،اصوالً موارد
صحیح را در اختیار بانک قرار میدهند .به عالوه ،در شرایطی که عقد قرض همراه با
بهره از نظام بانکی حذف گردیده است ،میبایست عقود قابل استفاده در بانکداری
اسالمی به میزانی گسترده باشد که پاسخگوی نیازهای تمامی اشخاص از جمله
بازرگانان باشد و بانکها و تسهیالتگیرندگان ناچار نگردند از نام عقود تنها به عنوان
پوششی برای پرداخت تسهیالت استفاده نمایند .در این شرایط ،شراکت بانک در نتایج
حاصل از سود و زیان فعالیت تجارتی موضوع مضاربه ،از نظر تحلیل اقتصادی نیز معقول
است و هزینه های نظارت بانک بر طرح موضوع تسهیالت ،به میزان اندکی خواهد بود.
بنابراین ،حل معضل فعلی نیازمند تغییرات ساختاری و فراهم آوردن زمینههای
بانکداری اسالمی است تا عقود مورد استفاده در این قسم از بانکداری ،به شیوه کارا ،آثار
خود را ایجاد کنند .در این حالت نتایج حاصل از تحلیلهای حقوقی و اقتصادی بر یکدیگر
منطبق خواهد شد و بهرهمندی بانک از سود حاصل از مشارکت واقعی (در اینجا عقد
مضاربه) از نظر تحلیل اقتصادی نیز کارا خواهد بود .بدین ترتیب بانکداری اسالمی با تصور
حذف ربا از عقود بانکی رخ نمیدهد و برای اجرایی شدن آن باید زمینههای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی الزم نیز فراهم باشد و با دیدی جامع تمامی عوامل و ابزارهای مورد
نیاز در این راستا فراهم شوند .در این شرایط عقد مضاربه نیز خواهد توانست ،در عین
انطباق با قواعد حقوقی ،کارکرد اقتصادی مناسبی از خود نشان دهد.

195

منابع
 اسالمپور کریمی ،حسین« ،مضاربه واقعی و فاصله آن با عملکردها (چالشها ،راه حلها و
پیش نهاد بانک مضاربهای)» ،مجله بانک و اقتصاد ،شماره  ،91فروردین و اردیبهشت .1387
 امامی ،سیدحسن ،حقوق مدنی ،جلد دوم ،تهران ،انتشارات اسالمیه ،بیتا.
 ایزدیفرد ،علیاکبر« ،بررسی موضوع بهره در مضـاربه بانکی» ،مقاالت و بررسـیها،
شماره  ،68زمستان .1379
 باریکلو ،علیرضا« ،وضعیت شرط تضمین سود»  ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوق و
علوم سیاسی ،دوره  ،38شماره  ،4زمستان .1387
 بهبهانی ،محمد باقر بن محمد اکمل ،رساله عملیه متاجر وحید بهبهانی (با تعلیقات
میرزای شیرازی) ،تهران 1310 ،ه .ق.

 بهجت ،محمدتقی ،استفتائات ،جلد سوم ،قم ،دفتر حضرت آیه اهلل بهجت 1428 ،ه .ق.
 بینا« ،بحث در موضوعات حقوقی راجع به مضاربه ـ در ربح» ،مجموعه حقوقی از نشریات
اداره فقهی ،شماره .1315 ،9

تحلیل حقوقی و اقتصادی سود معین در مضاربه بانکی

 تبریزی ،جواد بن علی ،استفتائات جدید ،جلد  ،2قم ،بیتا.
 تفرشی ،محمدعیسی؛ و جلیل قنواتی« ،ارکان عقد مضاربه در حقوق اسالم و حقوق
مدنی ایران» ،مجله مدرس ،شماره  ،9زمستان .1377
 حسینی شیرازی ،سید صادق ،التعلیقات علی شرائع االسالم ،جلد اول ،قم ،انتشارات
استقالل 1425 ،ه .ق.

196

 حلی (عالمه) ،حسن بن یوسف بن مطهر ،تحریر االحکام الشرعیه علی مذهب االمامیه،
(طبعه القدیمه) ،جلد  ،1مشهد ،موسسه آل البیت علیهم السالم ،بیتا.
 دادگر ،یداهلل ،اصول تحلیل اقتصادی خرد و کالن ،تهران ،نشر آماره.1391 ،
 ــــــــــــــ  ،پیش درآمدی بر سنتز حقوق و اقتصاد ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره
 ،43بهار و تابستان .1385







ــــــــــــــ  ،درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات
پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم.1390 ،
داورزنی ،حسین؛ و سیدمحمد رضوی« ،امکانسنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام
فعالیتهای تجاری» ،مجله مطالعات فقه و حقوق اسالمی ،سال ششم ،شماره  ،11پاییز و
زمستان .1393
سلطانی ،محمد« ،بررسی کتاب تبیین ماهیت و آثار عقود مشارکتی» ،مجله فقه و حقوق،
فصلنامه نقد کتاب ،سال اول ،شماره  ،2تابستان .1394
ــــــــــــــ  ،حقوق بانکی ،تهران ،میزان ،چاپ دوم ،پاییز .1393
شهیدی ،مهدی ،حقوق مدنی ،شروط ضمن عقد ،جلد چهارم ،چاپ دوم ،تهران ،مجد.1387 ،

 صافی گلپایگانی ،لطف اهلل ،جامع االحکام ،جلد دوم ،قم ،انتشارات حضرت معصومه (س)،
 1417ه .ق.

 صامتی ،مجید؛ صالحی آسفیجی ،نوراهلل؛ و مصطفی صالحی آسفیجی« ،تحلیل ریسک
بهره در مقایسه با یک نظام مبتنی بر مشارکت در سود و زیان» ،مجله معرفت اقتصاد
اسالمی ،شماره  ،3پاییز و زمستان .1389
 طاهری ،حبیب اهلل ،حقوق مدنی ،جلد چهارم ،چاپ دوم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1418 ،ه .ق.
 طباطبایی قمی ،سیدتقی ،الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی ،قم ،انتشارات
محالتی 1423 ،ه .ق.











قمی (صدوق) ،محمدبن علی بن بابویه ،من ال یحضره الفقیه ،جلد چهارم ،ترجمه
علیاکبر غفاری ،تهران ،نشر صدوق 1409 ،ه .ق.
کاتوزیان ،ناصر ،دوره مقدماتی حقوقی مدنی :اعمال حقوقی (قرارداد و ایقاع) ،چاپ
سیزدهم ،تهران ،انتشارات شرکت سهامی انتشار.1387 ،
ــــــــــــــ  ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،چاپ بیست و سوم ،تهران ،میزان.1388 ،
ــــــــــــــ  ،قواعد عمومی قراردادها ،جلد سوم ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات شرکت
سهامی انتشار.1390 ،
کاشانی ،سیدمحمود ،حقوق مدنی :قراردادهای ویژه ،تهران ،نشر میزان.1388 ،
کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب ،الکافی ،جلد  ،10قم ،دار الحدیث للطباعه و النشر،
 1429ه .ق.

 کوتر ،رابرت؛ و یولن تامس ،حقوق و اقتصاد ،چاپ هشتم ،ترجمه یداهلل دادگر و حامده
اخوان هزاوه ،تهران ،انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور
علم.1392 ،
 لطفی ،اسداهلل ،مباحث حقوقی شرح لمعه ،تهران ،انتشارات مجد.1389 ،
 محدث قمی ،شیخ عباس ،الغایه القصوی فی ترجمه العروه الوثقی ،جلد دوم ،قم،
منشورات صبح پیروزی 1423 ،ه .ق.
 محقق داماد ،مصطفی ،قواعد فقه :بخش مدنی ،چاپ دهم ،تهران ،سمت.1389 ،

مجله حقوقی دادگستری ،سال هشتاد و یکم ،شماره نود و نهم ،پاییز 1396



طباطبایی یزدی ،س ید محمد کاظم ،العروه الوثقی (المحشی) ،جلد پنجم ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1419 ،ه .ق.
عاملی کرکی ،علی بن حسین ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،جلد سیزدهم ،قم،
موسسه آل البیت علیهم السالم 1414 ،ه .ق.
عزتی ،مرتضی؛ و محمدعلی ده قان ،امنیت اقتصادی در ایران ،تهران ،دفتر مطالعات
اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،تابستان .1387
قاسمی حامد ،عباس« ،حقوق اقتصادی» ،فصلنامه تحقیقات حقوقی ،شماره  ،70تابستان .1394

197

 ــــــــــــــ  ،نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسالمی ،چاپ سوم ،تهران،
مرکز نشر علوم اسالمی.1393 ،
 مسعو دی ،علیرضا ،حقوق بانکی ،انتشارات پیشبرد.1387 ،

 موحدی لنکرانی ،محمد فاضل ،جامع المسائل ،قم ،انتشارات امیر قلم 1425 ،ه .ق.

 موسوی خمینی ،روح اهلل ،توضیح المسائل ،جلد دوم ،چاپ هشتم ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1424 ،ه .ق.
 موسوی ان ،سید عباس ،معامالت بانکی از دیدگاه مراجع تقلید ،پژوهشکده پولی و بانکی،
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.1387 ،
 ــــــــــــــ « ،ارزیابی قراردادها و شیوههای اعطای تسهیالت در بانکداری بدون ربا»،
مجله اقتصاد اسالمی ،شماره  ،19پاییز .1384
 میرزای قمی ،ابوالق اسم بن محمد حسن ،جامع الشتات فی اجوبه السواالت ،جلد سوم،
تهران ،مؤسسه کیهان 1413 ،ه .ق.
 نصرآبادی ،داود؛ و احمد شعبانی ،چالشهای بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و
زیان و راهکارهای آن ،مجله مطالعات اقتصاد اسالمی ،شماره  ،1پاییز و زمستان .1387
 نوبخت ،زهرا« ،ارزیابی شفافیت اطالعات شرکتها در بورس اوراق بهادار» ،مجله بورس،
شماره  54و  ،55شهریور و مهر .1385

تحلیل حقوقی و اقتصادی سود معین در مضاربه بانکی

 وحید خراسانی ،حسین ،توضیح المسائل ،چاپ نهم ،قم ،مدرسه امام باقر علیه السالم،
 1428ه .ق.

198

 هاشمی ،محمدحسین ،نقد و بررسی رویه قضایی ،آراء وحدت رویه و آراء اصراری دیوان
عالی کشور (ماهوی و شکلی) ،تهران ،معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه.1390 ،
 هدایتی ،علیاصغر؛ سفری ،علیاصغر؛ و حسن کلهر ،عملیات بانکی داخلی ( 2تخصیص
منابع) ،چاپ دوم ،مؤسسه بانکداری ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.1370 ،
 Bromely, Daniel, “The Ideology of Efficiency: Searching for a
Theory of Policy Analysis”, Journal of Environmental Economics
and Management, vol. 19, 1990.
 Daoud, Adel, Scarcity, Abundance and Sufficiency: Contribution
To Social and Economic Theory, University of Gothenburg, Dep
of Socialogy, 2011.
 Korbkin, Russel: and Thomas Ulen, “Law and Behavioral
Science: Removing The Ratioanality Assumption From Law and
Economics”, California Law Review, vol. 88, 2000.
 Posner, Richard, “Legal Formalism, Legal Realism and the
Interpretation of Statutes and The Constitution,” Case Western
Reserve Law Review, vol. 37, 1986.

1396  پاییز، شماره نود و نهم، سال هشتاد و یکم،مجله حقوقی دادگستری

 Schwert, William, “Anomalies and Market Efficiency”,
University of Pennsylvania, Department of Finance, Financial
Research and Policy Working Paper, No. FR02-13, 2002.

199

 )DOI(:10.22106/JLJ.2017.29233شناسه دیجیتال

تحلیل جرایم شرکتی در پرتو نظامهای اقتصادی
مجید صادقنژاد نائینی

چکیده
شرکتها یا بنگاه های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی
کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّ ی و کیفی این اشخاص حقوقی در
ابعاد ملی و بینالمللی ،جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور
خاص ،با پدیدهای نوظهور به نام «جرایم شرکتها (بنگاهها)» یا به تعبیری «جرایم
شرکتی» مواجه شدهاند .جرایم شرکتی یا جرایم اشخاص حقوقی تجاری و مرتکبان آن
که در دهه های اخیر تابع حقوق کیفری و بنابراین دارای مسئولیت کیفری شدهاند را
می توان به تعبیری ،مفهوم بازاندیشیدهشده از جرایم یقهسفیدان تلقی نمود که در
حیطۀ مطالعاتی جرمشناسیهای انتقادی قرار میگیرند و به معنای اعمال مجرمانۀ
شرکتهای تجاری است که در بسترهای شغلی و توسط اقدامات جمعی مدیران یا
کارکنان شرکت صورت میگیرد.
شیوع این جرایم به خصوص با گسترش کمّی و کیفی اشخاص حقوقی ،به ویژه
شرکتها ی تجاری باعث شده تا پژوهشگران این حوزه برای تحلیل و علتشناسی این
جرایم به مطالعات گسترده روی آورند و عوامل مختلفی که ممکن است منجر به
ارتکاب این جرایم گردند را تبیین نمایند .این جرایم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران
عوامل متعددی پدید میآیند که یکی از این عوامل ،ماهیت نظام اقتصادی است .به
عبارت دیگر ،گاهی نوع و ماهیت نظام اقتصادی می تواند بسترساز ارتکاب این جرایم
گردد .این امر در نظام اقتصادی ایران که در آن هنوز بسیاری از شرکتهای تجاری در
تصدی دولت هستند و به همین دلیل زمینه برای نفوذ و رانتجویی آنها فراهم است،
می تواند حائز اهمیت باشد .در این مقاله ،جرایم شرکتی را در پرتو نظامهای اقتصادی،
 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواریsadeghnejad1363@gmail.com
تاریخ دریافت 94/02/21 :تاریخ پذیرش94/12/25 :

مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به فراخور مطالب ،به نظام اقتصادی ایران نیز اشاره
خواهیم نمود.
کلیدواژهها :جرایم شرکتی ،ماهیت نظام اقتصادی ،جرمشناسـی انتقـادی ،نظـام
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اقتصادی لیبرال ،نظام اقتصادی دولتی.
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مقدمه

 .1محسنی ،فرید« ،جرایم شرکتی از دیدگاه جرمشناختی» ،دیدگاههای حقوق قضایی ،شمارة  ،57بهار 1391؛
سیمپسون ،سالی؛ و دیوید ویزبرد ،جرمشناسی جرایم یقهسفیدان ،برگردان حمیدرضا دانشناری و آزاده
صادقی ،انتشارات مجد.1392 ،
2. Elite crimes
3. Organizational crimes
 .4گسن ،رمون ،جرمشناسی بزهکاری اقتصادی (نظریۀ عمومی تزویر) ،ترجمه و تحقیق :شهرام ابراهیمی ،چاپ
دوم ،تهران ،انتشارات میزان ،بهار  ،1392ص.136 .
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جرایم شرکتها (یا به تعبیر برخی 1،جرایم شرکتی) یک مفهوم نوین یا
بازاندیشیدهشده از مفهوم جرایم یقهسفیدها است که توسط ساترلند مطرح شده بود.
بستر اصلی مفهوم جرم شرکتی ،جرمشناسیهای انتقادیِ انتهای سدة بیستم و ابتدای
سدة بیست و یکم است .به عبارت دیگر می توان گفت که این مفهوم سازی در فرایند
گذار از جرمشناسی سنتی به جرمشناسی انتقادی صورت گرفته است .یعنی مفهوم
جرم یقهسفیدی در جرمشناسی سنتی ،در فرایند گذار و به مقتضای شرایط زمانی و
مکانی بهویژه توسعۀ کمّی و کیفی اشخاص حقوقی ،به مفهوم جرم شرکتی در
جرمشناسی های انتقادی نوین ،تغییر و تبدیل یافته است .البته جرم یقهسفیدی و جرم
شرکتی علیرغم شباهتهای فراوان ،تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند .مانند اینکه مرتکب
جرم شرکتی لزوماً از اشخاص طبقۀ باال و مرفه جامعه نیست .با توجه به ماهیت خاص
جرایم شرکتها ،گاهی این جرایم را با عناوینی چون جرایم تجاری ،جرایم طبقه
ممتاز 2،جرایم اقتصادی ،جرایم مالی و جرایم شغلی( 3سازمانی) مترادف دانسته و از این
این واژگان استفاده میکنند ،اما نگارنده همچنان از اصطالح جرایم شرکتی که گویاتر و
رایجتر است ،استفاده مینماید.
در تعریف جرایم شرکتی همانند تعریف جرایم یقهسفیدی ،نظر واحدی وجود
ندارد .برخی معتقدند که جرایم شرکتها ،چیزی جز بازتاب اعمال مجرمانۀ مدیران
شرکت یا بنگاه نیست و در واقع جرایم شرکتها را به جرایم مدیران همانندسازی
کردهاند 4.اما برخی دیگر معتقدند که جرایم شرکتها ،مستقل از جرایم مدیران است،
زیرا اشخاص حقوقی ،پدیده ای واقعی ،مستقل و واجد اثر در دنیای کسب و کار هستند
و لذا باید مسئولیت کیفریِ جدا از مدیران خود داشته باشند.
با این تفاسیر ،در سادهترین تعریف میتوان گفت که جرم شرکتی عبارت است از
رفتار شرکت یا عامالن شرکت ،بنگاه یا مؤسسه به نمایندگی از شرکت و به نام و به
حساب آن شرکت ،که در بستر فعالیت شغلی ارتکاب یافته و طبق قوانین کیفری،
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ممنوع و قابل مجازات است 1.به نظر میرسد ب ه منظور از گزارة اول یعنی رفتار شرکت،
در واقع اقدامات مجرمانۀ جمعیِ مدیران شرکت است که در راستای اهداف شرکت و به
نام و به حساب آن شرکت انجام میدهند و در این موارد تصمیم ها و رفتار مجرمانۀ
آنها ،به منزلۀ تصمیم و رفتار شرکت تلقی میگردد .چون در پسِ جرایم متنوع
2
شرکتها ،تصمیمگیران یعنی اشخاص حقیقی یا ارگانهای جمعی وجود دارند.
در همین راستا میتوان گفت که با جهانی شدن اقتصاد و افزایش مراودات تجاری
بین شرکت ها و همچنین حرکت نظام اقتصادی کشورها به سوی نظام اقتصادی آزاد و
مبتنی بر رقابت و کسب حداکثر سود ،فرصتها و زمینههایِ ساختاری زیادی جهت
ارتکاب جرایم یقه سفیدان و جرایم شرکتی فراهم شده است.
این جرایم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران عوامل متعددی پدید میآیند که
یکی از این عوامل ،ماهیت نظام اقتصادی است .به عبارت دیگر ،گاهی نوع و ماهیت
نظام اقتصادی میتواند بسترساز ارتکاب این جرایم گردد .از لحاظ جامعهشناسی جنایی،
محیط (نظام) اقتصادی را باید جزو محیط اجتماعیِ عمومی قلمداد کنیم چرا که خود و
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آثار آن برای همۀ شهروندان مشترک است 3.جرایم شرکتی همانند جرایم اقتصادی ،از
نظام اقتصادی هر جامعه مستقیماً متأثر میشود .به عبارت دیگر ،میان گونه و میزان
جرایم شرکتی از یکسو و نظام اقتصادی حاکم ،رابطۀ مستقیم وجود دارد 4.برای نمونه،
در نظام های اقتصادی سوسیالیستی که تصدی امور اقتصادی در دست دولت است،
جرایمی مانند اختالس و سوءاستفاده از اموال دولتی بسیار شایع و رایج است.
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ماهیت و ساختار نظام اقتصادی یک کشور از لحاظ علتشناسی جرایم شرکتی ،از
اهمیت واالیی برخوردار است .به عبارت دیگر ،اقتصاد و سیستمی که برای آن انتخاب
میشود ،از اهمیتی حیاتی برای کشور برخوردار است زیرا گاه ماهیت و ساختار نظام
اقتصادی یک کشور و سیاستهای اقتصادی و مالی که در یک کشور وجود دارد ،زمینه
را برای ارتکاب جرایم شرکتی فراهم میکند ،مثل وجود یارانههای دولتی یا تبعیض در
1. Simpson, Sally, Corporate Crime, Law and Social Control, Cambridge University
Press, 2002, pp. 6-7.
 .2نجفی ابرندآبادی ،علیحسین؛ و مجید صادقنژاد نایینی« ،نظریۀ عمومی فشار و جرایم شرکتی» ،مجلۀ
تحقیقات حقوقی ،مجلۀ دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،ویژهنامۀ شمارة  ،13تابستان  ،1392ص.2 .
 .3نجفی ابرندآبادی ،علیحسین« ،جرمشناسی در آغاز هزارة سوم» (دیباچه ویراست دوم) ،در :نجفی ابرندآبادی،
علیحسین؛ و حمید هاشم بیگی ،دانشنامه جرمشناسی ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات گنج دانش ،1393 ،ص.1 .
 .4ابراهیمی ،شهرام « ،دربارة اهمیت جرایم اقتصادی (دیباچۀ مترجم برای ویراست دوم)» ،در :گسن ،رمون ،جرم
شناسی بزهکاری اقتصادی (نظریۀ عمومی تزویر) ،ترجمه و تحقیق :شهرام ابراهیمی ،چاپ دوم ،تهران،
انتشارات میزان ،بهار  ،1392ص.15 .

اعطای تسهیالت مالی .به نظر میرسد که جرایم شرکتی را نمیتوان بیرون از بافت و
ماهیت (ساختار) نظام اقتصادی مورد توجه قرار داد .حتی برخی نویسندگان قائل به این
امر هستند که جرایم شرکتی تنها در ارتباط با ساختار اقتصادی و شرایط و فرصتهایی
که نظام و ساختار اقتصادی یک جامعه در اختیار افراد میگذارد ،قابل درک هستند که
این صحبت حاکی از اهمیت این عامل در علتشناسی جرایم شرکتی میباشد.
ساختار نظام اقتصادی معموالً به دو شکل است 1.گاهی به صورت اقتصاد دولتی
است یعنی واحدهای تولیدی و فعالیت های بازرگانی همه یا اکثر آنها مربوط به دولت
است و دولت تصدی امور اقتصادی را به دست دارد .اما گاهی ماهیت نظام اقتصادی،
نظام سرمایهداری آزاد است که مشخصۀ آنها از یکسو مالکیت خصوصی وسایل تولید و
جدایی سرمایه و کار و از سوی دیگر ،داد و ستد اموال و خدمات است که بهای آنها
برحسب نقش عرضه و تقاضا معین میشود 2.کشورهای غربی از لحاظ اقتصادی به نظام
سرمایه داری آزاد معروف هستند و اکثر کشورهای در حال توسعه ،به نظام اقتصادی
دولتی معروف هستند.

 . 1البته این مطلب قابل ذکر است که ایرادات وارد بر هر دو نظام باعث ظهور نظام سومی به نام نظام اقتصادی
مختلط گردیده است که در آن ،تقسیم منابع و فعالیتها بین بخش دولتی و بخش خصوصی بر مبنای کارایی و
اثربخشی است و در بند سوم و در مبحث مربوط به نظام اقتصادی ایران به این امر اشاره خواهد شد زیرا برخی
معتقدند که نظام اقتصادی ایران از ماهیت مختلط برخوردار است.
 .2گسن ،ریموند ،جرمشناسی نظری ،ترجمۀ مهدی کینیا ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات مجد ،اسفندماه ،1388
ص.108 .
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در مورد بحث جرایم شرکتی ـ که موضوع مطالعۀ مقالۀ حاضر است ـ نیز این
رویکرد وجود دارد که ماهیت و ساختار نظام اقتصادی ،اعم از آزاد (لیبرال) یا دولتی در
ارتکاب جرایم شرکتی مؤثر هستند .از اینرو ،مطالب را در قالب سه بند بررسی
میکنیم .در بنده ای اول و دوم به بررسی و تحلیلِ ارتباط بین ساختار نظامهای
اقتصادی لیبرال و دولتی با جرایم شرکتی میپردازیم و در بند سوم به وضعیت نظام
حقوقی ایران در این خصوص خواهیم پرداخت ،زیرا از یکسو ،گسترش کمّی و کیفی
شرکتهای تجاری در جامعۀ امروز ایران و جرایمی که بعضاً مرتکب میشوند یکی از
دغدغه های مهم دستگاه عدالت کیفری است و از سوی دیگر ،ماهیت و ساختار خاصی
که نظام اقتصادی ایران دارد بر اهمیت این موضوع و تحلیل آن میافزاید .همچنین
برای تحلیل و بررسی بهتر مطالب ،نظریات جرمشناسی مرتبط که در این خصوص
مطرح شده است را نیز به فراخور مطالب ،بیان و مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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 .1ساختار نظام اقتصادی لیبرال و جرایم شرکتی
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اقتصاد آزاد (لیبرال) آن است که کلیۀ اختیارات و تصدیگریهای اقتصادی در
اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار بگیرد و دولت فقط نقش هدایتگری دارد و دخالت
مستقیم در امور اقتصادی نمیکند 1.در این نظام اقتصادی ،قیمتها بر اساس میزان
عرضه و تقاضا تعیین میگردد و رقابت بین شرکتها و بنگاههای تجاری برای جذب
مشتری و کسب حداکثر سود ،از شاخصهای این نوع نظام اقتصادی است .با اینکه
تقریباً تمامی کشورهای جهان به سوی این اقتصاد میروند ،اما برخی از دانشمندان
معتقدند که ماهیت و ساختار نظام اقتصادی آزاد یا لیبرال ،زمینهساز ارتکاب جرایم
شرکتی است .در این زمینه میتوان به نظریههای مُدرن "استقالل بزهکاری شرکتها"
اشاره کرد .این نظریه ها با استناد به این اصل که در اقتصاد لیبرال و به طریق اولی در
عصر جهانی شدن این اقتصاد ،هدف اصلی هر شرکت ،به حداکثر رساندن سود است،
چنین نتیجه می گیرند که بزهکاری اقتصادی به طور کلی و جرایم شرکتها به طور
خاص ،جزء اجتناب ناپذیر این نوع نهادهای اقتصادی است .زیرا اینها به منظور ادامه
حیات و توسعه در فضای رقابت ،راهی جز توسل به بزهکاری ندارند .در واقع به نظر
می رسد در اینجا به طرز عجیبی با بازتولید نوعی بزهکار بالفطره یا حداقل شرکتِ
بزهکار بالفطره مواجه باشیم 2.در همین راستا ،برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که
در نظامهای اقتصادیِ آزاد ،فعالیتهای غیراخالقی شکل میگیرد که مسائل بنیادی
جامعه را مورد تهدید قرار داده و تربیت دینی و بازدارندگی اخالقی فرد را از بین
می برد .برای نمونه ،برتری منافع فرد بر منافع جمع این امر را به دنبال خواهد داشت
که تولیدکننده هزینه های جمعی ناشی از تولیدشان را که بر اثر فعالیتشان متوجه
جامعه و محیط اطراف گردیده و در ادبیات اقتصادی از آن به اثرات بیرونی تعبیر
میشود ،بر عهده نگیرد ،زیرا تولیدکننده در تالش است که میزان تولید را باال ببرد و
لذا خود را در قبال جرایمی مانند آلودگی محیط زیست ،متعهد نمیداند 3.به عبارت
دیگر ،این دانشمندان معتـقدند که ماهیـت و ساخـتار نظام اقتـصاد آزاد که مشتـمل
بر رقابت و به حداکثر رساندن سود است ،عامل و ساختاری مهم برای ارتکاب جرایم
 .1برخی ا ندیشمندان اسالمی معتقدند که اصول اسالمی با نظام اقتصادی آزاد یا لیبرال سازگارتر است .رک.
هاشمی شاهرودی ،سیدمحمود« ،زمینههای ساختاری فساد اقتصادی در ایران و راهکارهای مقابله با آن» ،مجلۀ
حقوقی دادگستری ،دورة جدید ،شمارة  ،61زمستان  ،1386ص.15 .
 .2گسن ،رمون ،جرمشناسی بزهکاری اقتصادی (نظریۀ عمومی تزویر) ،منبع پیشین ،ص.137 .
 .3مهدوی ،محمدمهدی« ،توسعۀ اقتصادی در اقتصاد دولتی و خصوصی» ،مجلۀ جامعۀ فردا ،سال اول ،شمارة ،3
زمستان  ،1385ص.236 .

شرکتی است؛ چرا که همین رقابت در بازار میتواند منجر به جرایمی مانند تبانی در
تعیین قیمت یا جرایم علیه مصرفکننده گردد که همگی ناشی از ساختار اقتصاد
لیبرال است .بدینسان می توان گفت که مطابق این رویکرد ،جرایم شرکتی نتیجه
اجتنابناپذیر و ناخواسته ماهیت نظام اقتصادی لیبرال است.
در همین راستا می توان برای تبیین بهتر بحث ،به رویکردهای جرمشناسیهای
انتقادی اشاره کرد ،زیرا در برخی شاخههای جرمشناسیهای انتقادی مانند جرمشناسی
مارکسیستی ،به انتقاد از نظام اقتصادی آزاد یا لیبرال پرداخته و آن را عامل ارتکاب
جرایم اقتصادی (از جمله جرایم شرکتی) تلقی نمودهاند .از اینرو در ادامه ،رابطۀ نظام
اقتصادی لیبرال با جرایم شرکتی را از منظر برخی از شاخههای جرمشناسیهای
انتقادی مورد بررسی قرار میدهیم.

 .1-1رویکرد جرمشناسی مارکسیستی به نظام اقتصادی لیبرال

از نظر این رویکرد ،نظام سرمایهداری اغلب به عنوان نظامی است که در آن
مالکان سرمایه های بزرگ وجود دارند و واحدهای بزرگ تولیدی و سرمایهداری به آنها
تعلق دارد .سرمایهداری پشتیبان نابرابری های درآمد و ثروت است و این نابرابری را
ناشی از مقدار کمکی می داند که افراد با صرف انرژی و منابع خود (کار ،زمین و
 .1نجفی ابرندآبادی ،علی حسین« ،جرمشناسی در آغاز هزارة سوم» ،منبع پیشین ،صص.16 -15 .
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در آغاز سدة بیستم ،جرمشناسان طرفدار رویکرد مارکسیستی ،در مقام نقد
مطالعات جرمشناسی سنتی برآمدند و فقر مادی ـ فرهنگیِ حاکم در جوامع را که پیامد
اجتنابناپذیر بهرهکشیِ اقتصادیِ اقلیت سرمایهدار و قدرتمدار از اکثریت مردم
می دانستند ،به فقر و آثار مجرمانۀ آن جنبۀ ایدئولوژیک دادند .به نظر آنان ،شکاف
طبقاتی و تکاثر ثروت و قدرت در دست اقلیتی از اعضای جامعه منجر به توزیع ناعادالنۀ
موقعیتها و امکانات مادی ـ اجتماعی میشود و بدین ترتیب ،اکثریتِ مردم محرومشده
از قدرت و ثروت در مقام اعتراض به شرایط تحمیلیِ چنین نظام اجتماعی ،به رفتارها و
گفتارهایی متوسل میشوند که نظام کیفریِ حاکم و غالب آنها را جرمانگاری کرده
است .بزهکاری ،در چنین شرایطی به عنوان نوعی مقاومت و مبارزه علیه بیعدالتیهایِ
اجتماعی توجیه میشود و حقوق کیفری حامی منافعِ طبقه حاکم تلقی میگردد .با
فروپاشی چنین نظام اقتصادی ـ اجتماعیِ طبقاتی است که بزهکاری هم از میان خواهد
رفت .بدینسان ،از نظر جرمشناسان مارکسیست ،اقتصاد به عنوان زیربنای جامعۀ
1
سرمایهداری و در نتیجه طبقاتی ،به بزهکاری و حقوق کیفری شکل و جهت میدهد.
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سرمایه) به جریان تولید میکنند و به همان نسبت از آن بهرهمند میشوند.
سرمایه داری هوادار لیبرالیسم اقتصادی است و بازار آزاد اقتصادی را که در آن همۀ
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آزادانه و با امکان انتخاب با هم روبرو شوند ،شرط الزم
نمایان شدن توانمندیهای تولیدی و پیشرفت اقتصادی میداند 1.جرمشناسان
مارکسیستی (سوسیالیست) معتقدند که نظام سرمایهداری ،خود ذاتاً موجب تمرکز ابزار
تولید ،صنعت و ثروت در دست یک طبقۀ خاص یعنی طبقۀ بورژوا و سرمایهدار میشود
و در نهایت به بی عدالتی اجتماعی ،فقر و بزهکاری و انحراف اجتماعی در بخش وسیعی
از اعضای محروم جامعه منجر خواهد شد .بنابراین با فروپاشی نظامهای سیاسی لیبرال
و نظام سرمایهداریِ آن ،بهرهکشی طبقۀ اقلیت سرمایهدار از طبقۀ گستردة کارگران
متوقف میشود و در نتیجه بزهکاری و انحراف به عنوان آثار بیعدالتی اجتماعی ،فقر و
بهرهکشی عمومی ،از میان خواهد رفت 2.ویلیام بُنگر 3یکی از نخستین جرمشناسان
مارکسیستی در کتابش با عنوان "مجرمیت و شرایط اقصادی  ،"1916نظریهای
گسترده در مورد جرم ارائه داد و استدالل نمود که نظام اقتصادی سرمایهدار تمامی
مردم را تشویق میکند که حریص و خودخواه باشند و بی آنکه به رفاه همنوعان خویش
توجه کنند ،منافع خویش را دنبال نمایند .جرم در طبقات فرودست متمرکز است زیرا
نظام عدالت کیفری ،حرصِ نیازمندان را جرم میانگارد در حالی که برای ثروتمندان
فرصتهای قانونیای را مجاز میدارد تا تمایالت خودخواهانهشان را ادامه دهند .وی
استدالل نمود که در یک جامعۀ سوسیالیست ،جرم از بین خواهد رفت زیرا این جامعه
نگرانی برای رفاه کل جامعه را ترویج میدهد و یکسوگراییِ قانونیای را که به نفع
4
ثروتمندان است برطرف خواهد نمود.
یکی دیگر از وجوه مخالفت مارکسیستها با نظام سرمایهداری مربوط میشود به
مداخله و نفوذ صاحبان سرمایه در هنجارگذاری کیفری و اعمال واکنشهای اجتماعی.
زیرا این افراد ،صاحب سرمایه و مالک ابزار تولیدی هستند و دولتها تمایل زیادی دارند
تا به اصطالح با آنها راه بیایند و همین عامل موجب البیگری و نفوذ آنها در مراجع
تقنینی ،قضایی و اجرایی میگردد .جرمشناسان مارکسیستی اینگونه استدالل میکنند
که تمرکز قدرت و ثروت در دست یک طبقۀ کوچک سرمایهدار باعث ایجاد پیامدها و
 .1وایت ،راب؛ و فیونا هینس ،درآمدی بر جرم و جرم شناسی ،ترجمۀ میر روحاهلل صدیق بطحایی اصل ،چاپ سوم،
تهران ،نشر دادگستر ،تابستان  ،1389صص.317-318 .
 .2نجفی ابرندآبادی ،علی حسین« ،جرمشناسی در آغاز هزارة سوم» ،منبع پیشین ،صص.15 -16 .
3. Willem Bonger
 .4ولد ،جرج؛ برنارد ،توماس؛ و جفری اسنیپس ،جرمشـناسی نظری (گذری بر نظریههای جرمشناسی) ،ترجمۀ
علی شجاعی ،ویراست ششم ،تهران ،نشر دادگستر ،سال  ،1392ص.358 .

 .2-1رویکرد رادیکالیسم جدید یا چپ نو

3

این رویکرد از شاخههای جرمشناسی انتقادی و محصول دهۀ  1960میالدی بود
و اعتراضی بر علیه مصرفگرایی و زندگی روزمره در جهان سرمایهداری محسوب
میشد .چپ نو رویهمرفته جنبشی رمانتیک ،ضدروشنفکری و انقالبی بود و در مقابل
از عمل مستقیم بر ضد کل سیستم سرمایهداری حمایت میکرد .این رویکرد معتقد بود
که کل اجزای نظام سرمایهداری به هم پیوسته است و باید کل آن را یکباره نفی کرد.
همچنین این رویکرد از شرکت مستقیم گروهها و افراد در زندگی سیاسی حمایت
میکردند 4.برخی نویسندگان از رویکردهایِ انتقادی و رادیکالی مانند رویکرد چپ نو،
به عنوان جرمشناسیِ تضاد 5یاد می کنند ،زیرا این رویکردها بر فاصلۀ طبقاتی و وجود
 .1وایت ،راب؛ و فیونا هینس ،منبع پیشین ،ص.167 .
2. Cowling, Mark, Marxism and Criminological Theory: a Critique and a Toolkit,
Palgrave Macmillan, 2008, p. 237.
)3. New Left (New Radicalism
 .4وایت ،راب؛ و فیونا هینس ،منبع پیشین ،صص 324 .و 325؛ همچنین برای مطالعۀ بیشتر در این خصوص رک:
Carrington, Kerry; and Russell Hogg, Critical Criminology (Issues, Debates,
Challenges), Willan Publishing, 2002, p. 218.
5. Conflict Criminology
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عواقبی در مورد تعریف و واکنش نسبت به جرم شده است .اگر قدرت در دست آن گروه
از افرادی که مالک ابزار تولید میباشند تمرکز پیدا کرده باشد ،آنان در مورد اینکه چه
رفتاری به عنوان رفتار مجرمانه تعریف شود و یا چه رفتاری به عنوان رفتار مجرمانه
تعریف نشود تأ ثیر خواهند گذاشت و تا سطح خاصی نظرات خود را تحمیل خواهند
کرد .همچنین افراد با نفوذ و ثروتمندان قادر به تأثیرگذاری بر روی واکنشهای
اجتماعی هستند که در برابر عملکردهایی که مجرمانه فرض شدهاند صورت میگیرند.
برای مثال افراد صاحب نفوذ میتوانند در مورد شیوة دخالت دولت برای نمونه در مورد
موضوعاتی نظیر تخریب محیط زیست مداخله بکنند 1.قابل ذکر است که با فروپاشی
نظامهای سیاسی سوسیالیستی ،جرم شناسیِ مارکسیستی نیز رو به افول نهاد ،اما با این
وجود برخی نویسندگان معتقدند که این جرمشناسی علیرغم افولی که در قرن بیستم
داشته است ،در قرن بیست و یکم و همزمان با رشد دیدگاههای انتقادی در
2
جرمشناسی ،دارای افقی روشن و پرجنب و جوش شده است.
در پایان این بحث ،ذکر این نکته الزم است که رویکردهای مارکسیستی به جرایم
خاصی ـ مثالً جرایم شرکتی ـ توجه نداشتند و به طور کلی از رابطۀ نظام اقتصادی
سرمایهداری و جرایم ارتکابی سخن راندهاند که جرایم شرکتی نیز به عنوان یکی از
مصادیق مجرمانه در تحلیل آنها قرار خواهد گرفت.
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تبعیض و تعارض منافع بین طبقۀ دارا و فقیر تأکید میورزند و به طور کلی با الهام از
دیدگاههای مارکسیستی ،یکی از علل مهم ارتکاب جرایم را وجود ساختار اقتصادیِ
1
دنیای سرمایهداری میدانند.
بنـابراین مطـابق رویکردهـای جـرمشــناسی انتقـادی ،ســاختار نظـام اقتصـادی
سرمایهداری یا لیبرال ،عامـل تسـهیلکننـدة ارتکـاب جـرایم از جملـه جـرایم شـرکتی
هستند .اما باید توجه داشت که جرمشناسیهای انتقادی هنوز در دوران طفولیـت خـود
میباشـند .ایـن نظریـههـا یـک سـری دلمشـغولیهـایی کـه اساسـاً ناشـی از تفکـرات
سوسیالیستی و رادیکالی هستند را نشان داده و از آنها نشأت میگیرند .از طـرف دیگـر،
این نظریهها و دورنماهایشان همانطور که برخی صاحبنظران بیان داشـتهانـد ،حاصـل
تحقیقات میدانی و تجربی نیست ،بلکه بیشـتر جنبـۀ نظـری ،فلسـفی و گـاه سیاسـی ـ
ایدئولوژیک ،اعتراضی و مطالباتی دارد و لذا در علمی بـودن آنهـا و کاربردشـان بایـد بـا
2
احتیاط فراوان عمل نمود.
حال سئوال مهمی که مطرح میگردد این است که آیـا واقعـاً مـیتـوان بـه طـور
قطعی گفت که بین ساختار نظام اقتصادی لیبرال و جرایم به طور عام و جرایم شـرکتی
به طور خاص ،ارتباط مثبت و معنـاداری وجـود دارد .برخـی تحقیقـات صـورتگرفتـه،
همانطور که بیان شد ،بیانگر وجود رابطۀ مثبت بین این دو متغیر هسـتند .امـا برخـی
نویسندگان در این مورد تردید کردهاند و بیان داشتهاند که ظهـور اقتصـاد بـازار آزاد در
انگلیس و آمریکای شمالی در دهۀ  1980باعـث رشـد انفجـاری اشـکال جدیـد جـرایم
تجاری و یقهسفیدی شد .با این همه نمیتوانیم نتیجهگیری کنیم که افـزایش انفجـاری
جرایم علیه اموال و خشونتبار که بیشک با تجربۀ بازار آزاد در دولتهای تـاچر و میجـر
مصادف بوده است ،نشانهای مثبت از رابطهای مستقیم و قطعی میان اقتصاد بـازار آزاد و
چیزی به نام جرم است 3.به نظر میرسد که به طور قطعـی نمـیتـوان گفـت کـه بـین
ساختار اقتصاد سرمایهداری و جرایم شرکتی ارتبـاط مسـتقیم و معنـاداری وجـود دارد.
هرچند ممکن است که این ساختار و برخی کارکردهای آن باعث ایجاد یا تسهیل برخی
جرایم گردد اما این امر به معنای این نیست که کل ساختار اقتصاد لیبرال بیمار بـوده و
باعث جرمزایی میگردد ،به خصوص آنکه تجربۀ کشـورهای سوسیالیسـتی کـه مخـالف
1. Siegel, Larry, Criminology; the Core, Fourth Edition, Wadsworth Cengage
Learning, 2011, p. 12
 .2نجفی ابرندآبادی ،علیحسین« ،جرمشناسی در آغاز هزارة سوم» ،منبع پیشین ،ص.19 .
 .3مگوایر ،مایک؛ گان ،رادمور؛ و رابرت رینر ،دانشنامه جرمشناسی آکسفورد ،جلد اول ،ترجمه دکتر حمیدرضا ملکمحمدی،
چاپ اول ،تهران ،نشر میزان ،زمستان  ،1389صص.427 -428 .

 .1برای نمونه رک .پیکا ،ژرژ ،جرمشناسی ،ترجمه علیحسین نجفی ابرندآبادی ،چاپ سوم (با اضافات و بازنگری
شده) ،تهران ،انتشارات میزان ،بهار  ،1393ص .59 .وی بیان می دارد که بزهکاری در جوامع اروپای شرقی قبل
از فروپاشی نظام سوسیالیستی و کمونیستی در سال  1989مستقیماً با ساختارهای اقتصادی و سیاسی آنها
ارتباط داشته است .تغییر ساختارهای اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی از آغاز سالهای  ،1990نشان داد
که بزهکاری و فساد در این منطقه از دنیا قابل توجه بوده است.
 .2فیروزمنش ،افشین ،نقش مداخلۀ کیفری در توسعۀ اقتصادی ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق کیفری و
جرمشناسی ،دانشگاه امام صادق (ع) ،مرداد  ،1385ص.111 .
 .3کابلیزاده ،احمد ،خصوصی سازی مردمی؛ کارایی همراه با عدالت ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی ،تابستان  ،1384ص.21 .
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اقتصاد لیبرال و طرفدار اقتصاد دولتی بودنـد نشـانگر عـدم موفقیـت ایـن نـوع از نظـام
اقتصادی (یعنی اقتصاد دولتی) بوده است 1.همچنین باید توجـه داشـت کـه در فراینـد
خصوصی سازی اقتصاد ،مرحله ای با نام مرحلۀ گ ذار داریم که در این مرحلـه بسـتر
ارتکاب بسیاری از جرایم فراهم می گردد و لذا نیاز به برنامه ریزی و مدیریت بسـیار
قــوی و علمــی دارد و ارتکــاب جــرایم در ایــن برهــۀ زمــانی بــه غلــط ،بــه پــای
خصوصی سازی و ماهیت نظام لیبرال گذاشته می شود .النهایه به نظر مـی رسـد کـه
نظام اقتصادی لیبرال ـ علیرغم ایرادات و اشـکاالتی کـه دارد ـ دارای مضـار بسـیار
کمتری نسبت به نظام اقتصادی دولتی است ،به ویژه آنکه امروزه حتـی نظـام هـای
اقتصادی کشورهای توسعه یافته که ادعای لیبرال و آزاد بودن هـم دارنـد ،بـه طـور
کامل و محـض آزاد نیسـتند و دولـت در آنهـا نقـش نظـارتی و هـدایتگری را ایفـا
می نماید .به عبارت دیگر ،شعار معروف لیبرالیسم اقتصـادی؛ " بگـذار بشـود ،بگـذار
برود" به این معنا که دولت باید خود را از فعالیت های اقتصادی کنار کشـیده و بـه
ارائۀ خدمات امنیتی و نظارتی بسنده کند ،در این صورت عدم مداخلۀ دولت سـبب
می شود یک نظم خو دجوش در میان کنشگران ایجـاد شـود و روابـط اقتصـادی بـه
خودی خود شکل گیرد ،دیگر منتفی شده و در عمل نمی توان هیچ کشوری را یافت
که عرصۀ اقتصاد را به حال خود واگذارده باشد تا "نظمی خودجوش" آن را سامان
ببخشد .تجربۀ کشورهای مختلف در طول سال های پس از تولد این نظریه ،تردیدی
در ناکارآمدی آن باقی نمی گذارد 2.به موارد فوق باید این نکته را نیز اضافه نمود که
شواهد نشان می دهد که در اغلب کشورها ،بسیاری از نگاه های دولتی نه تنها ناکارا
و غیربهره ور هستند و به افزایش منابع و درآمد دولت کمک نمی کنند ،بلکه به دلیل
جذب انواع کمک ها و یارانه ها ،باعث افزایش هزینه های دولت نیز می گردند .بنابراین
دولـت ها جهت کاهـ ش کسر بودجل خود ،اقدام بـه خصوصـیسـازی شـرکت هـای
3
دولتی مینمایند.
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در اقتصاد دولتی ،کلیه یا اکثـر امـور اقتصـادی توسـط دولـت انجـام مـیگیـرد و
دولت به طور مستقیم در امور اقتصـادی مداخلـه و تصـدیگـری مـیکنـد .بـه عقیـده
بسیاری از اقتصاددانان ،دولتی بودن اقتصاد عامل اصلی بروز جرایم شرکتی اسـت .زیـرا
این نوع نظام اقتصادی باعث از بین رفتن رقابـت شـده و باعـث ایجـاد رانـت اقتصـادی
میگردد و این رانت اقتصادی هم باعـث جـرایم شـرکتی مـیگـردد .بـه عبـارت دیگـر،
هنگامی که حجم عظیمی از تصدیگری امور اقتصـادی توسـط دولـت صـورت بگیـرد،
این امر زمینهساز بروز سوءاستفادههای اقتصادی کالن میگردد کـه یکـی از مهـمتـرین
این موارد ،ایجاد رانت هـای اقتصـادی در بـین کارمنـدان و نهادهـای دولتـی اسـت کـه
باعث ضربه زدن به نظام اقتصادی سالم و مبتنی بـر رقابـت مـیگـردد .از طـرف دیگـر،
دخالت بیش از حد دولـت در امـور اقتصـادی باعـث مـیگـردد تـا برنامـههـا و تـدابیر
اقتصادی به طور دقیق و علمی تدوین نگردند و همین امر باعـث بـرهم خـوردن تـوازن
بازار و ایجاد اخالل در آن میگردد و اینچنین بازاری ،یک بسـتر مناسـب بـرای ارتکـاب
جرایم شرکتی خواهد بود .به عقیدة برخی ،میزان دخالـت دولـت در امـور اقتصـادی بـا
میزان تحقق جـرایم اقتصـادی رابطـۀ مسـتقیم دارد بـدین معنـا کـه در جوامـع دارای
اقتصاد آزاد که محدودیتهای کمتری وجود دارد جرایم کمتری نیـز رخ مـیدهـد .امـا
در نظامهای دارای اقتصاد دولتی جرایم بیشتری رخ میدهند زیرا در ایـن نظـام ،دولـت
برنامهریزی و ادارة اقتصاد را بر عهده دارد و ثروتهـای طبیعـی و وسـایل عمـدة تولیـد
در اختیار دولت است 1.بنابراین یکی از پیامدهای اقتصـاد دولتـی ،بـزرگ شـدن دولـت
است که این قضیه موجب ایجاد رانت و مفاسد مالی از جمله جرایم شـرکتی مـیگـردد.
لذا مباحث این بند را در قالب سه قسمت به شرح ذیل دنبال میکنیم.

 .1-2مالکیت و تصدیگری دولت در اقتصاد :بستری مناسب برای
ارتکاب جرایم شرکتی
بزرگی دولت (دولت دارای اختیارات وسیع که زمام اکثر امور اقتصادی را به دست
دارد) از خصایص اصلی نظام های اقتصادی دولتی است .بزرگی دولت از چند جنبه بر
روند ارتکاب جرایم اقتصادی و شرکتی تأثیر میگذارد .نخست ،بزرگی دولت منجر به
گستردگی حیطۀ اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت

212
 .1زراعت ،عباس ،حقوق کیفری اقتصادی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات جنگل ،سال  ،1391ص.51 .

 .1ربیعی ،علی ،زنده باد فساد (جامعهشناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم) ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات
مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی ،سال  ،1387ص.65 .
 .2همان.
 .3دادخدایی ،لیال ،فساد مالی -اداری و سیاست جنایی مقابله با آن با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای
مبارزه با فساد ،تهران ،انتشارات میزان ،تابستان  ،1390ص.209 .
 .4فراهانی ،محمد ،جامعه شناسی فساد و امنیت (نگاه موردی به مقولۀ فساد سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و تأثیر
آن بر امنیت ملی ایران) ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات پرسمان ،سال  ،1384ص.38 .

مجله حقوقی دادگستری ،سال هشتاد و یکم ،شماره نود و نهم ،پاییز 1396

و نفوذ میگردند .این روند در برخی کشورهای جهان سوم به نحوی است که تقریب ًا
حیطۀ بخش خصوصی با نوعی محدودیت و فضای ناکافی روبروست .شواهد نشان داده
است که گستردگی وظایف بدون تردید منجر به ایجاد رانتها و امکانات فسادآمیز
متعدد خواهد شد 1.مثالً در بحث تخصیص منابع و اعطای تسهیالت دولتی ،فقط
شرکتهایی می توانند از این تسهیالت سودآور استفاده کنند که دارای نفوذ و رانت
باشند و در این راستا ارتکاب اعمالی مانند ارتشاء کامالً قابل پیشبینی است.
دوم آنکه ،این گستردگی موجب به وجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان
برای تصدی وظایف محول شده به دولت میشود .در این حاالت معموالً کارکنان ضعیف
و افراد وابسته به پیروان حامیها و خویشاوندان در استخدام دستگاه دولتی قرار
2
میگیرند و این روند منجر به گسترده شدن فساد میشود.
سوم ،از آنجاکه معموالً مدیران نخبه و برجسته در رأس ساخت سیاسی و
اقتصادی دولتهای توسعه نیافته قرار نمی گیرند ،لذا بزرگی دولت خود به خود موجب
3
مدیریت و ادارة ضعیف بخشهای دولتی و بروز فسادهای ناشی از آن میشود.
از طرفی ،یکی از معضالت کشورهای دارای اقتصاد دولتی و رانتی ،که در آنها
دولت بسیار حجیم است ،گستردگی شرکتهای دولتی و فقدان نظارت کافی بر عملکرد
آنها می باشد .در ایران ،بعد از انقالب اسالمی به موجب قانون حفاظت و توسعۀ صنایع
ایران مصوب  ،1358کارخانجات و شرکتهای بازرگانی ،خدماتی ،تولیدی ،صاحبان
سرمایه وابسته به رژیم سابق ،ملی شد و دولت برای ادارة شرکتهای مزبور تمهیداتی
اندیشید از جمله به موجب قانون ،مجاز بوده است که مدیران منتخب برای این قبیل
مؤسسات ملیشده ،انتخاب نماید .این مدیران می توانستند هم از بخش دولتی و هم از
بخش خصوصی انتخاب شوند .بنابراین فقدان جایگاه و ساختار معین برای شرکتهای
مزبور ،امکان بروز سوءاستفادهها و ایجاد زمینۀ جرایم مفاسد اقتصادی را فراهم مینمود.
از طرفی باید دقت داشت که یکی از عوامل بروز فساد مالی در شرکتهای دولتی ،عدم
کنترل بودجه و عملکرد مالی این شرکتها و اختیارات فراوان مدیران آنهاست 4که
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اگرچه از بعضی جنبهها باعث کارامدشدن این شرکتهاست ولی در عمل مشاهده
میشود که این اختیارات باعث ایجاد زمینههای سوءاستفادة مالی توسط مدیران این
شرکتها و عوامل غیرمستقیم آنها شده است.
در چنین نظامهایی ،معموالً ارتکاب جرم از طریق توسل به تکنیکهای
خنثیسازی توجیه می گردد .در واقع ،ارتکاب جرم نه تنها از جانب مأموران و کارگزاران
به مناسبت شغل و موقعیت ،بلکه از سوی افرادی که مجبور به خرید کاالهای مصرفی
از بازار سیاه هستند ،اجتناب ناپذیر خواهد بود .این دسته نه تنها خود را مسئول اعمال
مجرمانۀ خود ندانسته ،بلکه جرم ارتکابی را نه همچون یک عمل مذموم ،بلکه شیوهای
برای جبران خسارت جرم ،کوتاهی مدیران مافوق یا بیعدالتی میدانند که در گذشته
علیه آنان ارتکاب یافته یا تحمل کردهاند .با این وجود در این نظامها ،از یکسو ،رقم
سیاه جرایم زیاد است و از سوی دیگر به دلیل اعطای وجه محرمانه به آمار جنایی،
امکانپذیر نیست 1.همچنین ،قانونگذار ایران در تبصرة مادة  36قانون مجازات اسالمی
 ، 1392تعدادی از جرایم اقتصادی را نام برده است که برخی از آنها مانند بند ت ،ث،
چ ،ز ،خاص نظام های دارای اقتصاد دولتی است .مقنن در این تبصره ،انتشار حکم
محکومیت این دسته از جرایم را الزامی دانسته است که این امر خود نشان دهندة رواج
این جرایم در کشور و عزم قانونگذار برای مقابله با آنهاست.
در پایان این بحث ،ذکر این مطلب مهم است که برخی اندیشمندان معتقدند که
حجم بخش عمومی چندان در میزان فساد اهمیت ندارد بلکه شیوة کارکرد بخش
عمومی ،مهم و مطرح است 2.به عبارت دیگر درست است که مداخلۀ دولت در اقتصاد،
احتمال رانت را بیشتر کرده و زمینه را برای تفسیر مقررات و تخصیص منابع به وسیلۀ
کارکنان دولت فراهم می کند ،اما آنچه که اهمیت دارد شیوة کارکردن و ادارة بخش
عمومی و دولتی است نه حجم وسیع آن .چرا که اگر حجم دولت وسیع باشد اما کارکرد
آن درست باشد ،در این صورت فساد به حداقل میرسد .به نظر میرسد این دیدگاه بر
مطالعات و تحقیقات میدانی دقیقی استوار نیست و چندان قابل اعتماد نمیباشد چراکه
دخالت دولت با رانت رابطهای ناگسستنی دارد و تجربۀ کشورهای دارای اقتصاد دولتی
هم بیانگر این مطلب است که برای توسعۀ اقتصادی چارهای جز توسل به اقتصاد آزاد یا
لیبرال و خصوصیسازی نداریم.
 .1ابراهیمی ،شهرام« ،تحلیل جرمشناختی جرایم مأموران در نظام مالیاتی از منظر فنون خنثیسازی» ،مجموعه
مقاالت همایش ارتقای سالمت اداری در نظام مالیاتی ،به کوشش شهرام ابراهیمی ،تهران ،نشر میزان ،سال
 ،1392ص.16 .
 .2کریستوفر ،آندوینگ جنز؛ و دیگران ،فساد اقتصادی در جهان (مروری بر تحقیقات معاصر) ،ترجمه و انتشار:
مؤسسۀ تحقیقاتی تدبیر اقتصاد ،چاپ اول ،تهران ،سال  ،1388ص.165 .

 .2-2ارتباط ارتکاب جرایم شرکتی با دوران گذار

 .1به ویژه اینکه در این دوران ،اموال و سهام شرکت های دولتی در حال واگذاری به بخش خصوصی است و لذا
نحوة واگذاری آنها و همچنین نفوذ و رانت افراد برای تصاحب آنها به ثمن بخس ،بسیار محتمل و در عین حال
خطرناک است .این واگذاری در قالب معامله و قراردادهای فروش و واگذاری صورت میپذیرد که خود منبع
بالقوه بروز و ظهور رفتارهای فسادآمیز نظیر رانتجویی ،اخذ رشوه ،پارتیبازی و اعمال نفوذ در خصوص انعقاد
قراردادهای اعطای امتیازها است.
 .2ربیعی ،علی ،منبع پیشین ،ص .112 .در این زمینه همچنین رک .رهبر ،فرهاد؛ میرزاوند ،فضلاهلل؛ و غالمرضا
زال پور ،بازشناسی عارضۀ فساد مالی؛ ماهیت ،گونهها ،پیامدها و آموزههای تجربی ،جلد اول ،چاپ اول ،تهران،
انتشارات جهاد دانشگاهی دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران ،1381 ،صص 72 .و بعد.
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بسیاری از کشورها برای خصوصیسازی اقتصاد خود و گذار از دوران اقتصاد
دولتی ،مرحلهای را تجربه میکنند که به آن "دوران گذار" میگویند .دوران گذار یعنی
دورانی که اقتصاد یک کشور در حال تبدیل شدن از حالت دولتی به خصوصی است و
این دوران بسترساز ارتکاب جرایم اقتصادی و شرکتی میگردد 1.لذا مدیریت صحیح
نیروی انسانی و سرمایه های کشور و همچنین نظارت بر روند خصوصی سازی در این
دوران اهمیت مضاعف مییابد .به نظر برخی اساتید ،میتوان تشدید و گسترده شدن
فساد را تا حدود زیادی در نتیجۀ دوران گذار و شروع به اجرای برنامههای توسعه توسط
کشورهای عقبمانده دانست ،زیرا آغاز نوسازی و شروع سازندگیهای اقتصادی چون
نیازمند تزریق یکبارة سرمایۀ داخلی و خارجی ،پیوند با شرکتهای خارجی و
چندملیتی ،دریافت وامهای کالن ارزی و تزریق آن به پیکرة نیمهآمادة ماشین دولتی
است و از طرفی وجود دولتهای اقتدارگرا و همچنین فقدان آزادیهای سیاسی و
دولتهای پاسخگو نیز با آن همراه میشود و بدینسان فساد مالی دروازهای است که
خواه ناخواه گشوده خواهد شد 2.از طرفی در این دوران ،تغییر و تحوالت بنیادین و
شتابزده در بافت اجتماعی و فرهنگی ـ بهویژه با ورود تکنولوژیهای جدید و استقرار
شرکت های خارجی و چندملیتی در این کشورها ـ رخ میدهد که باعث از
همگسیختگی می گردد .لذا مدیریت صحیح اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی در
این دوره بسیار مهم و سرنوشتساز است.
در دوران گذار ،به دالیلی که اشاره شد ،دولتها دچار نوعی از همگسیختگی و
نابسامانی در امور اقتصادی می گردند که این نابسامانی موجب ارتکاب جرایم به طور
کلی و جرایم شرکتی به طور خاص میگردد .در این راستا شای د بتوان گفت که دولتها
در دوران گذار دچار نوعی انومی اقتصادی می گردند که این انومی ،بستر ارتکاب جرم
بنگاه ها ،مؤسسات یا مدیران و صاحبان آنها را فراهم میکند .در همین راستا یکی از
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جرمشناسان معتقد است که بزهکاریِ کسب و کار ممکن است نتیجۀ نوعی آشفتگی و
درهمریختگیِ نظام اقتصادی و محیطهای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی باشد که
نیاز به اصالح و مداخلۀ انتظامبخشِ دولت دارد (نوعی انومی اقتصادی) 1.در این شرایط
نابسامان که اقتصاد کشورها دچار از همگسیختگی شده است ،ارتکاب جرایم شرکتی
ممکن است نه تنها از تمایل به موفقیت مادی بلکه از ترس ناشی از دستدادن آنچه که
فرد اکنون دارد ،ناشی شود .در این شرایط برخی شرکتها به این دلیل مرتکب جرایم
شرکتی میشوند که می ترسند اگر چنین کاری نکنند با ریسک از دست دادن آنچه که
فرد اکنون دارد روبرو خواهند شد .در این راستا نظریهای بیان شده است با عنوان:
"حرص و طمع یا ترس و واهمه"2؟ مطابق این رویکرد ترس از شکست همانند طمع
برای موفقیت ،میتواند افراد را به ارتکاب جرم یقهسفیدی و شرکتی سوق دهد .در واقع
ترس ناکامی و شکست می تواند یک عامل انگیزشی منحصر به فرد در ارتکاب جرم
شرکتی باشد 3.به عبا رت دیگر ،برای کسانی که به وضعیت اجتماعی باال و رفاه زیاد خو
گرفته اند ،احتمال از دست دادن این موقعیت و رفاه به خاطر رکود و فشارهای
اقتصادی ،می تواند منبع فشاری برای ارتکاب جرایم شرکتی در مواجهه با این شرایط
باشد .برای نمونه تاجری که یک شرکت ساختمانی کوچکی را مدیریت میکرد ،به دلیل
ترس ناشی از دست دادن تجارت ،چکهای تقلبی را صادر میکرد .او استدالل میکرد
که انگیزة جرم ارتکابی وی ترس از دست دادن چیزی بود که برای به دست آوردن آن
سخت تالش کرده بود 4.در این قسمت ،برای تبیین بهتر مطالب میتوان از نظریۀ فشار
نیز استفاده نمود .طبق نظریۀ فشار مرتون ،مردم در جوامع دارای ساختار فرهنگیِ
مادی گرایی و رقابتی ،دائماً تحت فشار و استرس برای نیل به اهدافِ باالترِ تعریف و
ترویج شدة جامعه هستند .در این موارد ،به رغم ترویج و تشویق زیاد برای دسترسی به
اهداف مشروع و مقبول ،وسایل و راه های قانونیِ وصول به این اهداف در دسترس
همگان قرار ندارد .همین شکاف بین وسایل و اهداف ،موجب واکنشهای مختلف از
سوی اشخاص میشود .یکی از این واکنشها ،به صورت نوآوری و خالقیت میباشد که
5
ممکن است در قالب ارتکاب جرایم مختلف از جمله جرایم شرکتی ظاهر شود.
 .1نجفی ابرندآبادی ،علیحسین« ،از جرم یقهسفیدی تا جرم اقتصادی» ،دیباچه در :رحیمینژاد ،اسمعیل
(مترجم) ،جرایم یقهسفیدی (رویکردی فرصتمدار) ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات میزان ،1391 ،صص.13 -14 .
2. Greed or Fear
 .3سیمپسون ،سالی؛ و مایکل بنسون ،جرایم یقهسفیدی؛ رویکردی فرصتمدار ،ترجمۀ اسمعیل رحیمینژاد ،چاپ
اول ،تهران ،انتشارات میزان ،1391 ،صص.123-124 .
 .4همان ،ص.124 .
 .5گفتنی است که یکی از رویکردهای جدیدی که اخیراً در مورد تبیین جرایم شرکتی مطرح شده ،نظریۀ عمومی
فشار رابرت آگنو است .برای مطالعۀ این رویکرد جدید رک .نجفی ابرندآبادی ،علیحسین؛ و مجید صادقنژاد
نایینی ،منبع پیشین.

 .1رهبر ،فرهاد ،منبع پیشین ،ص.161 .
2. Ackerman, Rose, "Corruption: A Study in Political Economy", American Political
Science Review, vol. 61, No 2, 1978, p. 41.
3. Privatizing the Privatized
 .4تورنل ،ارون« ،خصوصی ساختن خصوصیشدهها» ،ترجمۀ آلن جمال دیکاله ،در :الزامات و نتایج خصوصیسازی
(مجموعه مقاالت) ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،بهار  ،1389صص 7 .و .26
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به نظر می رسد که کشور ایران که چند سالی است روند خصوصیسازی را شروع
کرده است ،در این دوران ـ یعنی دوران گذار ـ قرار دارد و لذا مدیریت صحیح در
زمینه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی از ضروریات این دوره است.
لذا باید در نحوة خصوصیسازی و واگذاری اموال و سهام دولتی به بخش خصوصی
نهایت دقت را اعمال نمایند تا اموال دولتی با ثمن بخس و تحت نفوذ و رانت افراد
سودجو به تاراج نرود .بنابراین ،یکی از بایستههای مهم در فرایند خصوصیسازی ،نحوة
صحیح قیمت گذاری و واگذاری اموال دولتی است که عدم رعایت این امر باعث ورود
زیانهای فراوان به نظام اقتصادی میگردد .به همین دلیل است که در "بسیاری از
کشورهای در حال توسعه ،کارکرد ضعیف یا نامتناسب خصوصیسازی باعث سودجویی
برخی افراد از راه تغییر قیمتها و انتقال انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی شده
است 1".بنابراین ،باید دقت داشت که گاهی خود خصوصیسازی ممکن است منجر به
ایجاد جرایم شرکتی گردد که البته با اتخاذ تدابیر مناسب میتوان از آنها پیشگیری
نمود .به عنوان نمونه ممکن است حذف تشریفات مربوط به اخذ مجوز از ده مورد به
یکی ،در شرایطی باعث افزایش مبله رشوه گردد 2.در همین راستا ،قانونگذار جمهوری
اسالمی ایران در مادة  15قانون برنامۀ سوم توسعه ،تشکیل سازمان خصوصیسازی را
پیشبیـنی کـرده کـه وکالت واگذاری شرکـتهایی که مورد تـصویب قرار گرفتهاند را
بر عهده دارد .در همین راستا ،برخی اقتصاددانان معتقدند که اگر خصوصیسازی همراه
با اصالح ساختارهای دیگر و به روش صحیح صورت نگیرد ،در این صورت با فرایند
"خصوصی ساختنِ خصوصیشدهها" 3مواجه خواهیم شد .یعنی مافیاهای خصوصی
جایگزین دیوانساالران دولتی خواهند شد که رفتاری به مراتب آزمندانهتر از
4
دیوانساالران خواهند داشت و کارایی کل اقتصاد را کاهش میدهند.
بنابراین باید از تجربۀ کشورهای توسعهیافته و صنعتی که این دوران را سپری
کردهاند استفاده نمود تا دچار فساد مالیِ عظیمتر نشویم .چون اگر خصوصیسازی به
نحو نادرست صورت بگیرد ،رانت از بخش دولتی به بخشهای نظامی و شبهدولتی
انتقال مییابد و بدون تردید این نوع از رانت بسیار خطرناکتر خواهد بود و در واقع
مصداق دفع فاسد به افسد خواهد بود.
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عدهای از محققان برای تبیین فساد مالی و شرکتی ،رویکردهای پنجگانهای را
ارائه دادهاند 1که یکی از این رویکردها ،رهیافت اقتصادی و رویکرد رانتجویی است.
رهیافت اقتصادی ،ریشه مفاسد را در ساختار اقتصادی توسعهنیافته میداند که آن نیز
به نوبۀ خود عامل محوری را در این زمینه ،دخالت بیش از حد و حصر دولت در اقتصاد
میداند .در واقع اقتصاد دولتی ـ بهویژه تکمحصولی ـ مهمترین پایگاه مفاسـد
سیاسی -اقتصادی تلقی میشود که دولت را قادر به تخصیص و توزیع خودسرانه منابع
عمومی و به عبارتی امتیازات ویژة اقتصادی و اجتماعی مینماید که این اختیارات ویژه
یا رانت ها با کنترل و تحدید عملیات بازار ،سهمیهبندی فرایند مبادالت خارجی و
مجوزبندی بخشی از فعالیتهای پرمنفعت اقتصادی ،تشدید میگردد 2.در درون
رهیافت اقتصادی ،رویکردی ظهور کرد با نام رویکرد رانتجویی که امتیازات ویژه در
نظامهای اقتصادی ،رانتهایی که در اختیار تصمیمگیران سیاسی قرار میگیرد و قوانین
و مقرراتی که در آن تصمیمات فردی ،زمینه را برای ایجاد بازار سیاه مجوزها فراهم
میکند ،از ویژگیهای این رویکرد به شمار میروند .همچنین فاصلۀ بین سود به دست
3
آمده از مجوزها و هزینههای پرداختشده ،رابطۀ اقتصادی را فاسد میسازد.
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واژة رانت جویی اولین بار در تجزیه و تحلیل فساد از سوی اقتصاددانان مطرح شد.
ر انت در لغت به معنای کرایه و اجاره گرفتن چیزی است .در مبحث فساد مالی ،رانت
وقتی شکل میگیرد که فردی از فرصت های غیرقانونی که بر اساس موقعیت یا رابطه به
دست آورده ،استفاده کند و در مسیر کسب منفعت از آن بهرهبرداری نماید 4.امروزه
معنای رانت ،مفهوم گستردهای پیدا کرده است و هرگونه درآمد حاصل از امتیازات
انحصاری ،محدودیتها و مجوزها را اصطالحاً رانت میگویند .مصداق بارز این مفهوم از
رانت ،درآمدهای باد آوردهای است که مجوز انحصاری دولتی در عرصۀ تولید ،توزیع،
5
صادرات و واردات ایجاد کرده است.
 .1ربیعی ،علی ،منبع پیشین ،صص 24 .به بعد.
 .2همان ،ص.25
 .3همان ،ص.27 .
 .4دادگر ،حسن؛ و غالمعلی معصومینیا ،فساد مالی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات کانون اندیشۀ جوان ،سال ،1383
ص.16 .
 .5ابریشمی ،حمید؛ و محمد هادیان« ،رانتجویی و رشد اقتصادی» ،مجلۀ تحقیقات اقتصادی ،شمارة  ،67زمستان
 ،1383ص.14 .

 .1خسروانی نژاد ،محمدجواد ،رانت از منظر حقوق جزا ،پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده
حقوق دانشگاه شیراز ،1390،ص.33 .
 .2همان ،ص.34 .
 .3همان ،ص.35 .
 .4نورزاد ،مجتبی ،جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران ،چاپ اول ،تهـران ،انتشارات جنگل ،سـال ،1389
صص.358 -359 .
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در مفهوم اقتصادی ،نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی نیز میتوانند از
رانت بهرهمند گردند ،که بزرگترین این اشخاص حقوقی ،دولت است .از اینرو اصطالح
دولت رانتیر شکل می گیرد .دولت رانتیر ،هر دولتی که قسمت عمدة درآمد خود را از
منابع خارجی و به شکل رانت ،یعنی درآمد بدون تالش دریافت کند ،دولت رانتیر
نامیده می شود .به عبارت دیگر ،دولت رانتیر دارای این ویژگی است که از فروش کاالها
و خدمات با قیمتی بسیار باالتر از هزینۀ تولید آنها ،به طور مستقیم درآمد دریافت
میکند 1.از لحاظ حقوقی ،تعریف رانت عبارت است از :تحصیل یکجانبه و عمدی هر
نوع مزایایی (مالی یا غیرمالی) از سوی کارگزاران حکومتی با سوءاستفاده از موقعیت
شغلی خویش بر خالف قانون یا حقوق دیگران از طریق افشای اطالعات یا استفادة
2
شخصی از آن ،استخدام اشخاص ،واگذاری امتیازات و امثالهم.
رانت اقتصادی حالتی است که در آن فعالیتهای اقتصادی پرمنفعت به صورت
مجوز واردات یا صادرات کاال یا خدمات و نیز به صورت صدور موافقتنامههای اصولی به
انحصار فرد ،گروه یا حزب خاصی درمیآید .همچنین استفاده از وامهای کالن بانکی
ارزی به صورت یارانهای یا وام های کالن ریالی با نرخ سودهای بسیار پایین که تنها در
3
اختیار عدهای خاص قرار میگیرد ،نوعی رانت اقتصادی محسوب میشوند.
نظام های اقتصادی دولتی بستری مناسب برای ایجاد رانت هستند زیرا تمامی
امکانات و اعطای تسهیالت در اختیار دولت و کارکنان آن است و صرفاً کسانی میتوانند
از این موارد استفاده ببرند که دارای رانت باشند .به تعبیردیگر ،رانت خود تابع یک
اقتصاد بسته و انحصارطلب است که اگر سرمایههای خدادادی همچون نفت و گاز را نیز
به آن اضافه کنیم ،بستر مناسبی جهت رانتخواری فراهم میگردد .مفهوم رانت به
تدریج بر فعالیت های اقتصادی دولتی سایه انداخته و چهرة منفی آن نمود یافت به
گونهای که رانت گاهاً با مفهوم فساد همانند تلقی میگردند .فساد و رانت هر دو
محصول مداخلۀ دولت در اقتصاد هستند تا جائیکه گری بیکر معتقد است که فساد و
4
رانت با برداشتن دولت ،از بین میروند.
در کنوانسیون مریدا نیز انـجام برخـی اقدامـات از سـوی کـارگزاران حکـومتی
(از جمله رانتجویی) را منع نموده است و از کشورها میخواهد در این خصوص
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اقدامات تقنینی الزم ،از جمله تعیین مجازات ،را به عمل آورند .مادة  18این کنوانسیون
با عنوان "اعمال نفوذ در معامالت" و در مادة  19خود با عنوان "سوء استفاده از
وظایف" به این موارد توجه نموده است.
در بحث ما یعنی جرایم شرکتی نیز ،وجود رانت در تسهیل ارتکاب جرایم شرکتی
بسیار مهم و تأثیرگذاراست .به عنوان نمونه یکی از مصادیق رانت در دستگاههای دولتی
به ویژه در بازار بورس و اوراق بهادار ،که منجر به جرایم شرکتی از قبیل دادن رشوه و
اعمال نفوذ ناروا میگردد ،رانتهای اطالعاتی است .در حوزة بورس ،ارزش اطالعات به
مراتب از بازار عادی بیشتر است .چون در بازار بورس ،اساساً مبنای کار بر اطالعات
است و لذا اطالعات در حوزة بورس دارای بیشترین حد از اهمیت است .کارمندان فاسد
دولتی که به این اطالعات دسترسی دارند ممکن است با سوءاستفاده از موقعیت خود
این اطالعات را در مقابل اخذ وجه از برخی شرکتها یا افراد حقیقی ،در اختیار آنها
قرار داده و ایشان را از امکانات و امتیازاتی بهرهمند کند که برای طبقات دیگر اجتماع
قابل دسترسی نیست 1.این موضوع باعث فرار سرمایهها و تردید سرمایهگذاران در
سرمایه گذاری شده و چون خالف عدالت معاوضی است ،ضربۀ محکمی بر عدالت و
رقابت سالم اقتصادی در جامعه وارد میکند.
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 . 3ماهیت نظام اقتصادی ایران و ارتباط آن با جرایم شرکتی
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در مورد ماهیت نظام اقتصادی ایران و ارتباط آن با جرایم شرکتی باید ابتدا این
نکته به طور دقیق تبیین گردد که ماهیت نظام اقتصادی ایران دولتی است یا لیبرال یا
ماهیت خاصی دارد؟ در این مورد سه رویکرد وجود دارد :نخست ،برخی نویسندگان و
بلکه اکثر آنها معتقدند که نظام اقتصادی ایران یک نظام اقتصاد دولتی است و همین
امر باعث ایجاد رانتهای دولتی و جرایم شرکتی گردیده است 2.بسیاری از جرایم
شرکتی با این دیدگاه قابل تحلیل هستند ،زیرا اقتصاد دولتی که مبتنی بر رانت و
تبعیض است ،زمینه را برای ارتکاب بسیاری از جرایم شرکتی مانند حسابهای
ساختگی یا فرار مالیاتی یا پرداخت رشوه فراهم میکند .زیرا در چنین جامعهای
نابرابریهایِ غیررسمی بر برابریهایِ رسمی غلبه پیدا کرده ،موجب میشود تا برخی
 .1در همین راستا و به منظور حمایت از سرمایههای مردم ،مقنن ایرانی "معامله متکی بر اطالعات نهانی" را
جرمانگاری کرده و در بند  2ماده  46قانون اوراق بهادار  1384آن را ذکر نموده است .برای مطالعۀ بیشتر در
این خصوص رک .صفاری ،علی؛ و سیده وحیده دریانورد« ،بررسی جرم دستکاری در بازار بورس» ،دائرهالمعارف
علوم جنایی (مجموعه مقالههای تازههای علوم جنایی) ،زیر نظر علیحسین نجفی ابرندآبادی ،کتاب دوم ،چاپ
نخست ،تهران ،انتشارات میزان ،بهار .1392
 .2فراهانی ،محمد ،منبع پیشین ،ص.39 .

 .1نجفی ابرندآبادی و صادقنژاد نائینی ،منبع پیشین ،ص.6.
 .2هاشمی شاهرودی ،سید محمود ،منبع پیشین ،صص.15 -16 .
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افراد با سازوکارهای غیررسمی از جمله "رانت" به اهداف خود دست یابند و عدهای
دیگر که قربانیِ نابرابری های غیررسمی هستند ،از دستیابی به اهداف خود ناکام مانند.
در همین راستا ،به اعتقاد برخی ،در ایران ،به دلیل وجود نظام اقتصاد دولتیِ رانتی،
بسترهای کافی برای رانتخواری و سوءاستفاده و تبعیض وجود داشته باشد .این شکاف
و فشار حاصل از آن که نتیجۀ قهریِ نظام اقتصادِ دولتی ـ نیمه دولتی و رانتی است،
میتواند ارتکاب بسیاری از جرایم شرکتی ،بهویژه پرداخت رشوه برای ترخیص کاال از
1
گمرک ،قاچاق کاال و ارز ،جرایم بانکی و  ...را تبیین کند.
دوم ،در مقابل این دیدگاه ،برخی از نویسندگان معتقدند که اقتصاد در کشور ما
به تعبیری میتواند اقتصاد خنثی نامیده شود ،از آن جهت که نه ویژگیهای اقتصاد
2
دولتی را دارا ست و نه از خصوصیات اقتصاد آزاد و رقابتی برخوردار میباشد.
سوم ،برخی به استناد مقدمه قانون اساسی و ماهیت نظام جمهوری اسالمی که
نظامی مبتنی بر فقه اسالمی است ،معتقدند که ماهیت نظام اقتصادی ایران ،از نوع
اقتصاد اسالمی است .چون در مقدمۀ قانون اساسی و در قسمت شیوة حکومت در اسالم
بیان شده است که "اقتصاد ،وسیله است نه هدف"  ،در تحکیم بنیادهای اقتصادی،
اصل ،رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای
اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی ،زیرا که در مکاتب مادی ،اقتصاد خود هدف
است و بدین جهت در مراحل رشد ،اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود؛ ولی
در اسالم ،اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف
نمیتوان داشت .با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسالمی فراهم کردن زمینه مناسب برای
بروز خالقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب
و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضـروری جـهت اسـتمرار حرکت تکاملی او
بر عهده حکومت اسالمی است .این عبارات قانون اسـاسی بـیانگر آن اسـت که مقـنن
بر اجرای قواعد اقتصاد اسالمی در ایران نظر داشته است.
با توجه به مطالب بیانشده میتوان گفت که نظام اقتصادی ایران منطبق با هیچ
یک از نظامهای اقتصادیِ شناختهشدة جهان (لیبرال و دولتی) نیست و لذا نظامی
مختلط محسوب می گردد و به همین دلیل اجماع بر روی ارزشهای بنیادین نظام
اقتصادی ایران با دشواریهای فراوان روبروست .همین ویژگی ،یعنی ماهیت خاص و
مختلط داشتن نظام اقتصادی ایران باعث شده است تا علتشناسی و اتخاذ راهکارهای
پیشگیرانه در قبال جرایم مرتبط با این حوزه با دشواریهای فراوانی مواجه گردد ،زیرا

221

تحلیل جرایم شرکتی در پرتو نظامهای اقتصادی

تحلیلهای علتشناسانه و راهکارهای پیشگیرانهای که در این خصوص در نظامهای
لیبرال و دولتی ارائه شده است ،هیچ کدام به طور کامل در مورد نظام اقتصادی ایران
پاسخگو نخواهند بود.
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نتیجهگیری
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به نظر می رسد که بین نوع و ماهیت نظام اقتصادی و ارتکاب جرایم شرکتی،
رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .به این معنا که گاهی ساختار نظام اقتصادی
می تواند بسترساز ارتکاب جرایم شرکتی گردد و لذا مقابله و پیشگیری از این جرایم
قبل از هرچیز نیازمند اصالح یا تغییر این ساختارهاست .زیرا تا این ساختارها اصالح
نگردد ،پیشگیری از این جرایم نیز امکانپذیر نخواهد بود و به عبارت دیگر ،رویکرد
کیفریِ صرف در قبال این جرایم بدون اصالح ساختارهای اقتصادیِ جرمزا ،در واقع
مبارزه با معلول است و نه علت و چنین مبارزهای بیشک محکوم به شکست است .به
بیان دیگر ،نظام های اقتصادی مختلف ،اعم از دولتی یا آزاد (لیبرال) ،دارای جرایم
خاصی متناسب با ساختار و ماهیت خود هستند .برای نمونه ،در نظامهای اقتصاد
دولتی ،جرایم اختالس و سوءاستفاده از اموال دولتی شایع است اما در نظامهای اقتصاد
لیبرال که بر مداخلۀ حداقلی دولت در تنظیم بازار استوار است ،جرایم علیه صداقت و
اعتماد در روابط تجاری مانند تبلیغات کاذب و جرایم مربوط به ن قض قواعد رقابت آزاد
بسیار شایع است .بنابراین ،هریک از این نظامها ،از لحاظ کمیت و کیفیت جرایم ،با هم
متفاوت هستند .از اینرو ،مطالعات علتشناسی و پیشگیریِ جرایم (از جمله ،جرایم
شرکتی) باید افتراقی و متناسب با ویژگیهای این نظامهای اقتصادی باشد.
با توجه دیدگاههای مختلف ارائهشده ،به نظر میرسد که یکی از بهترین و
مؤثرترین راهکارها برای مقابله و پیشگیری از جرایم شرکتی ،خصوصیسازی است و در
این راستا باید برای گذار از مرحلۀ اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی ،دقت فراوان نمود؛
زیرا این دوره منشأ و بسترساز بسیاری از جرایم شرکتی کالن است و لذا در این دوران،
مدیریت صحیح و علمی در همۀ جوانب به خصوص در زمینۀ واگذاری اموال دولتی،
بسیار مهم و سرنوشتساز است.
در مورد کشور ایران نیز همانطور که ذکر شد ،نگارنده معتقد است که کشور
ایران که روند خصوصیسازی را شروع کرده است در دوران گذار قرار دارد و لذا زمینهها
برای انواع سوءاستفاده و تاراج اموال دولتی فراهم است ،بنابراین باید در نحوة واگذاری
اموال دولتی به بخش خصوصی نهایت دقت را اعمال نموده و در این مورد میتوان از
تجربۀ کشورهای توسعهیافته و صنعتی که این دوران را سپری کردهاند ،استفاده نمود تا
دچار فساد مالیِ عظیمتر نشویم .باید به این نکتۀ بسیار مهم و ظریف توجه داشت که
اگر خصوصیسازی به نحو نادرست صورت بگیرد ،رانت از بخش دولتی به بخشهای
نظامی و شبهدولتی انتقال مییابد و بدون تردید این نوع از رانت بسیار خطرناکتر از
رانت دولتی خواهد بود و در واقع مصداق دفع فاسد به افسد خواهد بود.
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به نظر می رسد که رویکردهایِ کالن و ساختاری برای تبیین جرایم شرکتی بسیار
مفید باشد .اما نباید از این نکتۀ مهم غافل بمانیم که جرایم شرکتی همانند سایر
جرایم ،از اقتران عوامل متعدد حاصل میگردد .به بیان بهتر ،جرایم شرکتی ،پدیدهای
چندبُعدی هستند ،بنابراین مطالعات جرمشناختیِ این جرایم نیز باید چندبُعدی یا در
قالب نظریه هایِ یکپارچه شده باشد تا بتواند تحلیلی دقیق و علمی را برای ما ارائه
نماید .رویکردهای کالن و ساختاری ،بهرغم تبیینهای خوبی که ارائه میدهند ،به
تنهایی نمیت وانند برای تحلیل جرایم شرکتی کافی باشند و لذا باید از سایر نظریهها نیز
استفاده نمود و با رویکردی تلفیقی و چندبُعدی به مطالعۀ جرایم شرکتی پرداخت.
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گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی
یونس فتحی
خیراله شاهمرادی

چکیده
حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری
مصون بماند .این دیگری میتواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،
لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد .اما این فضا باعث شده
تهدیدها و فرصتهای جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در
فضای مجازی با سئواالت ،ابهامات و چالشهایی مواجه شده است .ابتدا باید به ریشه
شکلگیری مفهوم حریم خصوصی و فضای مجازی بپردازیم ،حریم خصوصی از زمانی
اهمیت پیدا میکند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد ،حریم او هم وجود نخواهد داشت.
از این روست که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است .حال با توجه به این نکته که
همین فرد ،تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است و فرد است ،که به اینترنت به
مثابه کاربر آن هویت میبخشد ،بررسی مفهوم و گستره حریم خصوصی در فضای
مجازی اهمیتی دوچندان پیدا میکند .حال که معلوم شد چرا و چگونه موضوع حریم
خصوصی با فضای مجازی و شبکه اجتماعی گره خورده است ،مهمترین سئوال این
مقاله شکل میگیرد که مفهوم ،گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی
چیست .طبیعتاً با روشن شدن این مسأله باید به دنبال پیدا کردن بسترهای نقض
حریم خصوصی در فضای مجازی بوده و به این موضوع پرداخت که چه کسانی و با چه
اهدافی اقدام به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی میکنند،
 عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا (نویسنده مسئول)
fathi3320@gmail.com
 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
 shahmoradikhirollah@yahoo.com
تاریخ دریافت 94/06/12 :تاریخ پذیرش95/05/10 :

تا راهکارهایی را برای جلوگیری از این نقض پیدا کرد .این مقاله با روش توصیفی و
تحلیلی به دنبال تبیین این موضوعات رفته است.
کلیدواژهها :حریم خصوصی ،فضای مجازی ،نظم عمومی ،پلیس فضای مجـازی،
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نقض محرمانگی.
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حریم خصوصی ،یکی از سنگ بناهای تحقق حقوق بشر در جامعه و یک نظام
مردمساالر است .جامعه به همان میزان که حق شهروندان را در مصون ماندن حریم
شخصی آنها به رسمیت میشناسد ،از حاکمیت نظامهای تمامیتخواه و اقتدارگرا فاصله
می گیرد .در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران ،چه در قانون اساسی و چه در قوانین
عادی به طور صریح به حریم خصوصی و حق خلوت اشخاص اشاره نشده و تاکنون،
قانونی که تمامی جنبههای حق خلوت اشخاص را فرا گیرد ،به تصویب نرسیده است.
شاید این روند را باید ناشی از خود مفهوم حق خلوت دانست ،که بیش از هر چیز دیگر
واجد یک ظرفیت متحول و متغیر است .حمایتهای صورتگرفته از این حق ،چه در
قالب حمایتهای کیفری ،چه در قالب حمایتهای مدنی کافی به نظر نمیرسد .در این
مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ،تحلیل و نقد حقوقی مفهوم حریم
خصوصی و گستره مربوط به این حق در فضای مجازی ایران و تأثیر نظامهای سیاسی
حاکم بر قلمرو حمایت از این حق پرداختهایم .در این راستا به بررسی نظام قانونگذاری
و رویه حاکم و نقاط قوت و ضعف آن در ارتباط با خلوت اشخاص بهطور خاص در
فضای مجازی و ارائه راهکارهایی درزمینه ارتقای این حق پرداختهایم.
حریم خصوصی از منظر اسناد بینالمللی و منطقهای و نظام حقوقی داخلی
کشورها مورد توجه و حمایت قرارگرفته و در همه این اسناد حیثیت و محرمانگی افراد
در جامعه مورد حمایت قرارگرفته است .در این خصوص میتوان به اعالمیه جهانی
حقوق بشر  ،1948اعالمیه حقوق بشر اسالمی قاهره در سال  ،1990کنوانسیون اروپایی
حقوق بشر و بیانیه  1968تهران اشاره کرد .در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران نیز
اصول  23 ،22و  25قانون اساسی حریم خصوصی افراد را به صورت غیرمستقیم مورد
حمایت قرار داده و محرمانگی افراد جز در موارد استثنایی و قانونی غیرقابل تعرض
اعالم شده است .قوانینی نیز برای حمایت از نقض این حریم تصویب گردیده است .این
قوانین در راستای حفظ حیثیت افراد وضع شدهاند و میتوانند حریم خصوصی فضای
مجازی افراد را نیز در بر گیرند.
این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی در درجه اول به دنبال تبیین مفهوم حریم
خصوصی و فضای سایبر و ارتباطات و چالشهای این دو مفهوم باید رفت .پس از روشن
شدن این مطلب باید بسترها و چالشهایی که حریم خصوصی در فضای مجازی با آن
روبرو شده است را مورد واکاوی قرار داده و با ارائه راهکارهایی قلمرو و گستره این حق
را در فضای سایبر طراحی نمود.
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 .1-1مفهوم حریم خصوصی
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حریم خصوصی با اینکه مکرر در زبـان محـاوره و نیـز مباحـث فلسـفی ،سیاسـی،
اجتماعی و حقوقی استعمال می شود ،لیکن هنوز تعریف واحد ،روشن و متفـقالقـولی از
آن ارائه نشـده اسـت .مفهـوم حـریم خصوصـی دارای ریشـه هـای عمیقـی در مباحـث
جامعهشناختی و انسان شناختی بوده که این امر حاکی از ارزشهای مختلف این مفهـوم
در فرهنگهای مختلف میباشد 1.حـریم خصوصـی مفهـومی سـیال اسـت ،کـه امـروزه
ازجمله آزادی وجدان و اندیشه ،کنتـرل بـر اطالعـات شخصـی ،رهـایی از نظـارتهـای
سمعی و بصری دیگران ،حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتـیشهـا و
2
تجسسها و رهگیریها را شامل میگردد.
حریم خصوصی به لحاظ مفهوم لغوی از دو واژه حـریم و خصوصـی تشـکیلشـده
است .حریم به معنای آنچه از پیرامون محـدوده معقـولی اسـت کـه فـرد انتظـار دارد از
دسترس دیگری مصون بماند .این دیگری ،هم می تواند دولت باشد و هم سایر اشـخاص
حقیقی و حقوقی .حریم در لغت از ریشـه «حـرم» اسـت و حـرم بـه معنـای محـدوده،
بازداشته شده ،گرداگرد ،دوروبر ،و اطراف است 3.در نگاهی دیگر ،حریم پیرامون خانـه و
4
عمارتی است که بـدان تعلـق دارد و مکـانی کـه حمایـت و دفـاع از آن واجـب اسـت.
به طورکلی «حریم خصوصی» یک مفهوم سیال است که معانی مختلفـی ازجملـه آزادی
اندیشه ،کنترل بر جسم خود ،کنترل بر اطالعات راجع بـه خـود ،آزادی از نظـارت هـای
دیگران ،خلوت و تنهایی ،حمایت از حیثیـت و اعتبـار و حمایـت در برابـر تفتـیشهـا و
تجسسها را شامل میشود.
با وجود تمامی بحثهای فوق درست است که نمیتوان تعریفی جامع و مانع برای
حق خلوت بیان نمود؛ ولی این بدان معنا نمیباشد ،که ارائه تعریف نیز غیرممکن باشـد.
همچنان که بسیاری از حقوقدانان داخل و خارج کشور به ارائـه تعریـف در ایـن زمینـه
اقدام نمودهاند و بعضی نیز اظهار عجز نمودهاند .مانند آرتور میلر «تعریف حـق خلـوت و
حریم خصوصی دشوار است زیرا یک مفهوم مبـهم و بسیار شکـننده اسـت ».یـا ویلیـام
 .1انصاری ،باقر ،حقوق حریم خصوصی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات سمت ،1393 ،ص.11 .
 .2انصاری ،باقر ،حقوق ارتباط جمعی ،چاپ هفتم ،تهران ،انتشارات سمت ،1393،صص.22-29 .
 .3انصاری ،باقر« ،حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسالمی تطبیقی و ایران» ،مجلـه دانشـکده حقـوق و
علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره  ،1383 ،66ص.842 .
 .4معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،جلد اول ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر ،1386 ،ص.22 .

 .2-1تاریخچه توجه به حریم خصوصی
پذیرش و شناخت حریم خصوصی بهعنوان یک حق انسانی ،ریشهای عمیق در
تاریخ دارد .در انجیل ،اشارات بیشماری به این موضوع شده و در قوانین یهود ،از دیرباز
مکتوم ماندن مسائل شخصی از انظار دیگران ،به رسمیت شناخته شده است .در چین
 .1انصاری ،باقر« ،حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسالمی تطبیقی و ایران» ،منبع پیشین ،ص.12 .
 .2م نیس بام ،هلن« ،حمایت از حق خلوت آدمیان در عصر اطالعات» ،ترجمه عباس ایمانی ،مجله پژوهشها،
شماره  ،1381 ،2ص.99 .
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بی نی« :حتی جدی ترین مدافعان حق خلوت و حریم خصوصی باید اعتـراف کننـد کـه
مشکالت جدی در تعریف ذات و قلمرو این حق و جود دارد ».و یـا تـام گرتـی« :حـریم
خصوصی برای حقوقدانان بیش از هر چیز دیگـر واجـد یـک ظرفیـت متلـون و متغیـر
است ».دشواری ارائه تعریف تا آنجا پیش رفته که برخـی از حقـوقدانـان بـا یـک نگـاه
شکاکانه انتقادی حریم خصوصی و حق خلوت را مورد مطالعه قـرار دادهانـد .مهـمتـرین
ادعای این افراد این است که حقی نسبت به حق خلوت وجود ندارد و حق خلـوت چیـز
تازهای نیست و مطلب خاصی هم نمیگوید ،زیرا هر نفعی که بـهعنـوان نفـع حاصـل از
حق خلوت و حریم خصوصی مورد حمایت واقع شده را میتوان در قالب دیگر منافع یـا
حقوق و بهویژه مالکیت و حق بر امنیت جسمانی مورد حمایت قرار داد ،از این گروه بـه
عنوان «تحولگرایان» یاد میشود و حمایت از حق خلوت و حریم خصوصی را به دیگـر
1
حقوق تثبیتشده احاله میدهند.
«هلن نیس بام» بهجای حریم خصوصی حق خلوت را بهکاربرده و میگوید حق
خلوت آدمیان متضمن یک پناهگاه امن یا منطقه حفاظتشده برای آدمیان است ،که
مردم در آن از بازرسی دقیق و موشکافانه و احتماالً نکوهش درباره امور شخصی خود
2
میتوانند رها و آزاد باشند.
در الیحه حریم خصوصی که در زمان دولت هفتم از سوی کمیسیون لوایح دولت
تهیه و به مجلس ارائه شد ،در بند اول ماده  2در تعریف حریم خصوصی قید شده
بود«:حریم خصوصی قلمروی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفاً یا با اعالن
قبلی در چارچوب قانون ،انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی بدان وارد نشوند یا بر آن
نظارت نکنند ،یا به اطالعات راجع به آن دسترسی نداشته باشند ،یا آن قلمرو را مورد
تعرض قرار ندهند .جسم ،البسه ،و اشیاء همراه افراد ،اماکن خصوصی و منازل،
محلهای کار ،اطالعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی
محسوب میشوند».
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باستان و یونان نیز مصونیتهایی در این زمینه وجود داشته است« .در سوگندنامه
بقراط که به  300سال قبل از میالد برمیگردد ،پزشکان سوگند میخورند که رابطه
1
آنان با بیماران محرمانه بماند».
موضوع حریم خصوصی در قرآن مجید هم مورد توجه و تکریم فراوان قرارگرفته
است .در قرآن مجـید ،در سـورههـای نور و حـجرات و در کالم حضرت محـمد (ص)
بر ضرورت احترام به حریم خصوصی تأکید شده است .این حق بیش از  1400سال
پیش مورد تأکید اسالم قرارگرفته است ،در حالی که نخستین جرقههای حمایت
حقوقی از حریم خصوصی و حق خلوت حتی در مواضع تحولگرایان غرب به قرون 17
و  18میالدی بر میگردد.
تحقیقات و مطالعات مردمشناسی نشان میدهد در تمام جوامع ،تمام زمانها و
دوره ها ،حتی در جوامع ابتدایی ،قواعد اجتماعی وجود داشته که ورود به اماکن خاصی
را محدود می کرده و حضور در اماکن معینی را ممنوع میدانسته است .در عین حال،
مطالعه حریم خصوصی از زوایای حقوقی ،فلسفی یا مذهبی و اخالقی نتایج متفاوتی به
دنبال دارد .برای نمونه برخی صاحبنظران مسائل حقوقی میگویند که موضوع حریم
خصوصی افراد از منظر حقوقی بدون سابقه طوالنی است .آنان معتقدند مقاله مشترکی
که وارن و براندیس با عنوان «حق مصونیت حریم خصوصی» در سال  1890م .چاپ و
منتشر کردند ،اولین بحث جدی و صریحی است که موضوع حریم خصوصی افراد را در
چارچوب قوانین حقوقی مطرح کرده است .انگیزه تألیف این اثر نیز آن بود که وارن،
یکی از مؤلفان این مقاله ،از گزارش مطبوعات درباره ضیافتی که در منزل وی بر پا شده
بود ،بهشدت خشمگین می شود و به همراه همکار حقوقی پیشین خود این مقاله را
2
چاپ و منتشر میکند.
با وجود این ،حمایت از این حریم در کشورهای غربی وجود داشته است .در سال
 1361میالدی ،در انگلستان مأمورانی به کار گمارده شدند تا کسانی را که چشمچرانی
میکنند یا فالگوش میایستند ،دستگیر کنند .در سال  1765میالدی ،لرد کامدن
انگلیسی قانونی را وضع کرد که بر اساس آن برای ورود به خانههای مردم و مصادره
یادداشتها و مکتوبات آنان ،داشتن مجوز الزامی شد .لرد «کامدن» ،در رد حکم ورود
به خانه و توقیف اوراق ،نوشت« :بهراحتی می توان گفت در این کشور هیچ قانونی وجود
ندارد که آنچه را مدعیان انجام دادهاند ،توجیه کند .اگر چنین قانونی وجود داشت ،همه
 .1بروجردی ،مهدخت ،حریم خصوصی در جامعه اطالعاتی ،تهران ،انتشارات دادگستر ،1382 ،ص.3 .
 .2شاهقلی ،احمدرضا« ،اخالق رسانه و حریم خصوصی :رویکردی اسالمی» ،فصلنامه رسانه ،شماره ،1388 ،80
ص.42 .

 .2مفهوم فضای مجازی (سایبر)
امروزه سیستمهای رایانهای وفضای مجازی رایانه ،تجاوز و تعدی به حریم
خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی را که از بنیادیترین واساسی ترین حقوق بشری
تلقی میشود و با شخصیت وی ارتباط تنگاتنگ دارد ،بیش از پیش سهلالوصول کرده
است؛ بهگونه ای که مجرمان در اقصا نقاط جهان فارغ از مرزهای جغرافیایی ،حق انسان
به تنها بودن به و با خود بودن ،و به دور از چشم و نگاه کنترلکننده دیگران و رها از
تفتیش و تجسس دیگران زیستن را مورد تعرض قرار میدهند .اگر پیش از ظهور
فناوری رایانهای توانایی ورود به حریم خصوصی اشخاص و سرقت اطالعات محدود بود،
با ظهور آن امکان طرحریزی و هتک حریم خصوصی و سرقت اطالعات سری و
خصوصی اشخاص فراهم گشت که پیش از آن تصورش هم نمی رفت .همچنین ،اگر
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آرامش را از جامعه میربود ،زیرا اوراق آدمها معموالً عزیزترین مایملکی است که یک
آدم میتواند داشته باشد ».در سال  ،1858در فرانسه قانونی وضع شد که انتشار مسائل
خصوصی را ممنوع کرد و برای حریمشکنان مجازاتهایی در نظر گرفت .در سال
 ،1889قوانین نروژ ،انتشار اطالعات مربوط به افراد و امور خصوصی آنها را ممنوع اعالم
کرد .اعالمیه جهانی حقوق بشر را که در سال  1948منتشر شد ،میتوان شاخص مدرن
حفظ حریم خصوصی در سطح بینالمللی دانست که بهطور خاص از حریم مکانی و
ارتباطی حمایت میکند .از سال  1890هم در قوانین عمومی آمریکا ،این حق به
رسمیت شناخته شده است.
در ایران نیز با آنکه نظام حقوقی کشورمان ،دستکم از زمان تصویب اولین قانون
اساسی ،با عطف به حمایتهای سنتی از حق حریم خصوصی مانند رعایت حرمت
مسکن اشخاص و منع باز کردن نامههای شخصی و غیره آشنا شده است ،در فرهنگ
عمومی نیز حریم خصوصی اهمیت خاصی داشته است؛ تا حدی که کمتر از صد سال
پیش در ایران مردم با این استدالل که با صدور شناسنامه میخواهند نام خود و
متعلقاتشان را در دفتر دولت بنویسند ،با ثبتاحوال مبارزه میکردند و کسی حق
نداشته است نام همسر و فرزند یا تعداد زوجات ،فرزندان و سن آنان را بداند .ولی
حمایت و شیوه برخورداری افراد از حقوق در تمامی اعصار به یک میزان نبوده و تحول
نهادهای حقوقی برحسب نظام اجتماعی ،نژاد ،دین و اقالیم گوناگون فراز و نشیبهایی
1
به خود داشته و هیچگاه در طول تاریخ مسیر واحدی را نپیموده است.
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پیش از ای ن جاسوسان اطالعات با مشکالتی مواجه بودند و چندان امیدی به اقدامات
مجرمانه خود نداشتند ،این سیستمها امکاناتی فراهم کردهاند که در کمترین زمان
ممکن و با دقت و وضوح بسیار باال ،اطالعات سرّی و غیرسرّی موردنظر خود را به دست
آورند .اگر شنود و استراق سمع تنها واجد این مفهوم بود که باید شخصی مستور
درجایی یا با برداشتن تلفنی اطالعات دیگران را کسب کند و درواقع تنها از این طریق
بود که مجرمان می توانستند به آنچه از فعل مجرمانه خود دنبال میکردند نائل شوند،
سیستمهای رایانهای این امکان را فراهم آوردهاند که در فرای مرزها و اقصا نقاط جهان،
اطالعات دیگران بدون اینکه خودشان متوجه شوند سرقت شود و ارزش ذاتی آن از بین
برود و از حالت خصوصی و سرّی بودن خارج شود .لیکن رایانه همچون چاقویی است
که منحرفان اجتماعی از لبه تیز آن علیه بشریت استفاده مینمایند.
بهطورکلی برای وارد شدن به اینترنت یا فضای شبکههای بینالمللی ابزاری الزم
است ،ازجمله کامپیوتر ،مودم ،وصل بودن به شبکههای بینالمللی اینترنت ،شبیهسازی
و مجازیسازی .از مصادیق شبیهسازی می توان به کسب شخصیت یا موفقیت موهوم و
خیالی یا مشابه یک شخصیت مهم توسط کاربر اشاره کرد .تمام اطالعاتی که در
اینترنت و شبکههای بینالمللی وجود دارد یا خلق میشود (اعم از واقعی و غیرواقعی)
بهصورت فیزیکی و ملموس وجود ندارند و درواقع آنچه در صفحه مانیتور مشاهده
میشود ،موضوعات مجازی میباشند که بهصورت دیجیتالی وارد شبکه شدهاند .برای
آنکه شخص کا ربر وارد فضای سایبراز طریق شبکه اینترنت شود باید پس از فراهم
آوردن تجهیزات اولیه (کامپیوتر ،مودم ،خطوط مخابراتی) به شبکه وصل شده و پس از
آن آدرس و سایت موردنظر خود را انتخاب کرده و با توجه به نوع ،موضوع و هدف خود
به بررسی یا اقداماتی در آن بپردازد.
با توجه به این توضیحات و تعاریف ارائهشده میتوان گفت که فضای سایبر
«محیطی است مجازی و غیرملموس که در فضای شبکههای بینالمللی (که از طریق
اینترنت به هم وصل می شوند) وجود دارد .در این محیط ،تمام اطالعات مربوط به روابط
افراد ،ملت ،فرهنگها ،کشورها ،بهصورت ملموس و فیزیکی (بهصورت نوشته ،تصویر،
صوت و اسناد) در یک فضای مجازی و به شکل دیجیتالی وجود داشته مقابل استفاده و
دسترس استفادهکنندگان و کاربران میباشد ،کاربرانی که از طریق کامپیوتر و
1
شبکههای بینالمللی به هم مرتبط میباشند».
 .1باستانی ،برومند ،جرایم کامپیوتری و اینترنتی ،جلوهای نوین از بزهکاری ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات بهنامی،
 ،1386ص.36 .

 .3ارتباط بین حریم خصوصی و فضای سایبر
ابتدا باید به ریشه حریم خصوصی بپردازیم .حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا
میکند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد ،حریم او هم وجود نخواهد داشت .از این
روست که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است .درگذشته آنچه مهم بود جمع و
جامعه بود و ازاین رو حریم جامعه یعنی مرز اهمیت پیدا کرده است .اینگونه است که
جنگها درگذشته از نظر کمّی بسیار بودند و توجه زیادی هم به آنها شده است .با این
حال در دوران مدرن با رشد تفکرات انسانگرایانه فرد اهمیت مییابد و همین موضوع
خود را در حریم خصوصی نشان میدهد .حال توجه به این نکته جالب و ضروری است
که همین فرد ،تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است .فرد است که به اینترنت
بهمثابه کاربر آن هویت میبخشد .این موضوع بخصوص در سالهای جدید و با ظهور
شبکههای اجتماعی شکل تازهای به خود گرفته است ،چون در شبکه اجتماعی ،آن که
در مرکز توجه است همین کاربر یا به عبارتی فرد است .اوست که تولید محتوا میکند،

 .1-3ناشناخته ماندن :فرصتی برای نقض حریم
بستر اول این است که فرد یا کاربر در فضای مجازی امکان ناشناخته ماندن دارد.
درست است که سازمانهای اطالعاتی و پلیسی و نیز هکرهای حرفهای توانایی تشخیص
هویت را دارند و درست است که بسیاری از کاربران با هویت معلوم در این فضا حاضر
میشوند ،اما مهم این است که امکان ناشناس ماندن برای کاربران در وضع عادی وجود
دارد .این ناشناخته ماندن به صورت همزمان میتواند فرصت و تهدیدی برای حریم
خصوصی در فضای مجازی باشد .از سویی فردی که ناشناخته بماند در حقیقت فردی
جدید یا هویتی متفاوت برای خود اعتبار میکند ،تا حریم خصوصی واقعی او مصون
بماند و از سوی دیگر همین فرد میتواند تهدیدی برای دیگر کاربران اینترنتی باشد .او
میتواند با همین هویت نامعلوم تخلفات مختلفی انجام دهد که یکی از آنها نقض حریم
خصوصی است .در فضای مجازی افرادی با انگیزههای مختلف و بدون تعیین هویت
دست به سرقت اطالعات خصوصی و سو استفاده از آنها و به بیان دیگر نقض حریم
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نظر میدهد و جریان میسازد .حال که معلوم شد چرا و چگونه موضوع حریم خصوصی
با فضای مجازی و شبکههای اجتماعی گره خورده است ،باید به بسترهای مناسب نقض
حریم خصوصی در فضای اینترنت بپردازیم و بعد از آن به این موضوع خواهیم پرداخت
که چه کسانی با چه اهدافی اقدام به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و
شبکههای اجتماعی میکنند.
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خصوصی میزنند .بنابراین خود ماهیت ناشناخته ماندن در فضای مجازی عاملی است
در راستای نقض حریم خصوصی و همین خصوصیت قلمرو و گستره این حق را در
1
فضای مجازی متفاوت از فضای فیزیکی میکند.

 .2-3آنالین بودن ،خطری برای نقض حریم خصوصی
عالوه بر این ،میل شدید و روزافزون کاربران برای آنالین بودن و انجام کارهای
شخصی خود در محیط مجازی این فضا را به عنوان محملی مناسب برای نقض حریم
خصوصی بدل میکند .امروزه بهویژه با گسترش تلفنهای هوشمند و نرمافزارهای
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کاربردی آنها و نیز توسعه اینترنتهای همراه ،اکثر کاربران تقریباً در همه ساعات
شبانهروز آنالین هستند و بسیاری از کارهای خود را از راه رفتن تا غذا خوردن و
مکانهای مورد عالقه و خبر خواندن را در محیط مجازی پی میگیرند .وجود چنین
اطالعاتی در محیط مجازی بسیاری از افراد را که به دنبال ارتکاب جرم به انگیزههای
مختلف هستند ،وسوسه میکند تا از این محیط استفاده کنند 2.نبود فرهنگ الزم برای
استفاده صحیح از این فضای پیش رو و از طرف دیگر ضعف آموزشهای الزم به افراد
جامعه و نبود قوانین و مقررات مترقی در راستای حمایت از کسانی که در این فضا
هستند و استفاده میکنند و عواملی از این قبیل موجب گردیده است که آنالین بودن
به خطری برای نقض حریم خصوصی در فضای سایبر منجر شود .نتیجه این بحث این
است که ما باید در ترسیم این حق یعنی حریم خصوصی در فضای مجازی نسبت به
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فضای فیزیکی در تمام ابعاد اعم از قانونگذاری ،سیاستگذاری و مقرراتگذاری این
تفاوتها را درک کرده و مورد توجه قرار دهیم.

 .3-3انحصار ،راهی به حریم شخصی در فضای مجازی
بستر دیگر نقض حریم خصوصی ،انحصار خدماترسانی در اینترنت است .درست
است که در فضای کنونی شرکتهای مختلفی به ارائه اطالعات در محیط مجازی اقدام
میکنند ،ولی همه میدانند سرویسدهندههای برتر اینترنت چند شرکت معدود
هستند .بهویژه اگر بخواهید در یک شبکه اجتماعی عضو شوید ،ترجیح شما این خواهد
بود که به شبکه عامالشمولتر بروید .حال این شرکتها با وضع قواعد پیچیده و آمره به
عنوان قواعد حریم خصوصی ،بهصورت ظاهری با رضایت فرد اقدام به نقض حریم
 .1محسنی ،فرید ،حریم خصوصی ،چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) ،1394 ،ص.33 .
 .2محسنی ،فرید؛ و فریدون قاسمزاده« ،حریم شخصی در فضای مجازی با تکیه بر حقوق ایران» ،فصلنامه علمی و
پژوهشی شریف ،شماره  ،1385 ،34ص.176 .

خصوصی کاربر میکنند .اگر شما هم مثل بسیاری از افراد بدون خواندن قراردادهای
طوالنی (و البته اغلب به زبان انگلیسی) شرکتها دکمه قبول دارم را فشار دادید ،بدانید
احتماالً به این شرکتها اجازه نقض حریم خصوصی خود را دادهاید 1.در حل این چالش
باید راهکارهای حقوقی را ارائه داد و برای شرکتهای ارائهکننده خدمات قواعدی را
پیشبینی کرد .باز هم در این زمینه با یک تفاوت مهم و بنیادین بین گستره و تعریف و
مفهوم شناسی حریم خصوصی در فضای فیزیکی و فضای سایبر مواجه هستیم که باید
در تمام سطوح بدان توجه داشت.

 .4دولتها در مقام ناقضان اصلی حریم خصوصی سایبر

 .5شرکتها و کسب درآمد از حریم افراد
شرکتهای مختلفی در جهان هستند که یکی از منابع درآمدشان همین نقض
حریم خصوصی یا استفاده از اطالعات شخصی است .همانطور که بیان شد اغلب این
موضوع بهظاهر با اطالع و رضایت ،ولی در باطن بهصورت کامالً ناآگاهانه اتفاق میافتد.
 .1گرجی ارزندریانی ،علیاکبر ،در تکاپوی حقوق اساسی ،تهران ،انتشارات جنگل ،1388 ،ص.51 .
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دولتها میتوانند بهعنوان یک ناقض بـزرگ حـریم خصوصـی در فضـای مجـازی
شناخته شوند .دلیل این موضوع در وقایعی است که در حمالت و معضـالت تروریسـتی
صورت گرفته و خصوصاً پس از حادثه یازدهم سپتامبر آمریکا نهفته است .در این وقـایع
دولت آمریکا (و پس از آن بیشتر دولت های جهان) به این نتیجه رسیدند که در دوگانـه
حریم خصوصی و امنیت باید طرف امنیت را بگیرند .حاصل ایـن نظریـه بعـداً در قالـب
شنود تلفن های شهروندان آمریکایی و متعاقبـاً در شـنود تلفـن هـای سـران کشـورها و
مقررات سختگیرانه در خصوص مهاجرت و مسافرت به امریکا دیده شد .قـوانینی کـه در
این زمینه ها تصویب گردیده و تا این روزها هم معتبر هستند و روزبهروز هـم بـر تعـداد
آنها افزوده می شود و به اکثر کشورها نیز سرایت کـرده و مـورد الگـوبرداری قرارگرفتـه
است .همین بدبینی و فضایی که ایجاد شده است موجب ترسیم فضایی محدود از حریم
خصوصی خواهد گردید و طبیعتاً دولت ها تمایل خواهند داشت با توجیه برقراری امنیت
و نظم عمومی مضیّق ترین تعریـف از حـریم خصوصـی در فضـای مجـازی ارائـه دهنـد.
بـارزترین مثــال در ایـن خصــوص اقـدام دولــت آمریکــا بـوده اســت کـه بــدون اطــالع
شهروندانش اقدام به نظارت بر عملکـرد کـاربران اینترنتـی ایـن کشـور و حتـی برخـی
کشورهای دیگر میکند.
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شرکتها با رصد فعالیت کاربران در محیط اینترنت ،عالقهمندیها و سایر اطالعات
کاربران را متوجه میشوند و آن گاه با فروش این اطالعات به شرکتهای تولیدکننده
کاال و خدمات ،درآمد به دست میآورند .مثال بارز این موضوع جستجو در گوگل است.
وقتی شما یک برند را در گوگل سرچ کنید ،گوگل میتواند با اطالع دادن این جستجو
به آن برند ،نام شمارا در زمره عالقهمندان این شرکت درآورد و در نهایت کار شرکت
برای تبلیغات هدفمند را ساده کند.

 .6هکرها و کاربران :ناقضانی باانگیزههای مختلف
در نهایت بایـد بـه هکرهـا و حتـی کـاربران سـاده اینترنـت اشـاره کـرد .هکرهـا
باانگیزه های مختلف ،از شرافتمند گرفته تا کسب پول ،به نقـض حـریم خصوصـی افـراد
اقدام می کنند .در عین حال برخی کاربران هم هستند که با انگیزه های شخصی ،حـریم
خصوصی کاربران دیگر را نقض می کنند .همه ما خبـر هـای بسـیاری در ایـن خصـوص
شنیدهایم که عمومیترین آن انتشار عکسهای خصوصی فرد مـورد عالقـه بـرای ازدواج

گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی

بعد از شکستهای عشقی است.
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البته در فضای مجازی عالوه بر ناشناخته بودن ،ابزارهای دیگری برای حفظ حریم
خصوصی وجود دارد .مثالً اینکه بسیاری از شرکتها حداقل راه را بر هکرها میبندند و
سعی دارند با انواع و اقسام کارهای فنی مانع نقض حریم کاربران خود شوند یا اینکه
رسانهها شدیداً به موضوع حریم خصوصی افراد حساس هستند و هر خبری در این
رابطه بهسرعت به تیتر رسانههای جهان تبدیل میشود .با اینحال فضای مجازی در
اینجا هم مثل همه ساحتهای دیگر (از نسبت حریم خصوصی با علم گرفته تا اخالق و
امنیت اجتماعی و سیاسی) یک چاقوی برنده است .در این روزها که کاربران دارند به
اصلیترین قطب اینترنت تبدیل میشوند ،این خود ما هستیم که به دیگران اجازه
میدهیم وارد حریم خصوصی ما شوند یا نه.

 .7نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
تا اینجا دانستیم که انسان به حکم طبیعت و سرشت باید دارای حـریم خصوصـی
باشد و از آن محافظت نماید .در مقابل اشخاص باید نسبت به صـیانت و رعایـت حـریم
خصوصی سایرین اقدام نمایند .نقض حریم خصوصی در فضای مجازی یکی از مهم ترین
مسائل روز جامعه ماست که از دو منظر قابل بررسی است .یکی از جانب قربانیان نقـض
حریم خصوصی در فضای مجازی و دیگری از سوی ناقضان حـریم خصوصـی در فضـای
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مجازی .طبیعی است کـه هـر دوی ایـن جنبـههـا در تعریـف و ترسـیم مفهـوم حـریم
خصوصی و تفاوتهای آن با فضای فیزیکی مؤثر خواهد بود.
بزهدیدگان در فضای مجازی نقش مهمی را در بروز جرایم ناقض حریم خصوصـی
ایفا می کنند و در عین حال مـی تواننـد در اقـدامات پیشـگیرانه علیـه جـرایم سـایبری
نقش آفرین باشند .بسیاری از بزهدیدگان جرایم سایبری و کسانی کـه حـریم خصوصـی
آنان در فضای مجازی نقض می گردد ،استعدادی قابل توجـه بـرای قربـانی شـدن بـروز
میدهند و بهراحتی طعمه بزهکاران سایبری میشوند .بعضی کالهبرداریهای اینترنتـی
ناشی از کسب اطالعات به روش های بسـیار سـاده و سوءاسـتفاده از عکـس هـا و اسـرار
شخصی نمونههایی از این موضوع میباشد.
ضعف شخصیتی ،فقدان اطالعات کافی در رابطه با محیط مجازی و عدم دقـت در
محافظت از داده ها مواردی است که قربانی بزه سایبری را در قربانی شـدنش مسـاعدت
می کند .اشخاص بایستی نسبت به صیانت از حریم خصوصی خود همت نمایند ،بسیاری
اشخاص بدون رعایت مسائل امنیتی ،خصوصی ترین اطالعـات خـود را بـر روی سیسـتم
رایانهای و یا حاملهای داده نظیر فلش و کارتهـای حافظـه و تلفـن همـراه و سـیدی
ذخیره نماید و به نوعی دست بزهکـار سـایبری را در تعـرض بـه حـریم خصوصـی بـاز
میگذارند و اینچنین استعداد قربانی شدن در فضای مجازی را از خود نشان میدهند.
جنبه دیگر موضوع همان طور که معروض گردید ،مربوط به ناقضان حریم خصوصی در
فضای مجازی است .این بزهکاران زمانی که وارد فضای مجازی یا همان اینترنـت مـی شـوند،
در خیالی خام آنها ملک طلق خود دانسته و اجازه هرگونه فعالیت و ورود به حریم خصوصـی
دیگران را به خود میدهند .در زیـر بـه بعضـی مصـادیق نقـض حـریم خصوصـی در فضـای
مجازی که در قانون جرایم رایانه ای جرمانگاری شده است ،میپردازیم:
 دسترسی غیرمجاز به دادههای رایانهای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا اکانت اشخاص
 شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی
نظیر استفاده از نرمافزارهای شنود چتهای اینترنتی.
 دسترسی غیرمجاز به دادههای سرّی در حال انتقال در سیستمهای رایانهای یا
مخابراتی یا حاملهای داده یا تحصیل و شنود آن.
 در دسترس قرار دادن دادههای سرّی در حال انتقال در سیستمهای رایانهای
یا مخابراتی یا حاملهای داده برای اشخاص فاقد صالحیت.
 نقض تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای یا مخـابراتی بـه قصـد دسترسـی بـه
دادههـای سـرّی در حـال انتقـال در سیســتمهـای رایانـهای یـا مخـابراتی یــا
حاملهای داده.
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 حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش نمودن دادههای دیگری از
سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده به طور غیرمجاز.
 از کار انداختن یا مختل نمودن سیستمهای رایانهای یا مخابراتی به طور
غیرمجاز نظیر غیرفعالسازی دیتابیس تارنماها و ممانعت از دسترسی اشخاص
به پایگاه اینترنتیهای شخصی.
 ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به دادههای یا سیستمهای رایانهای یا
مخابراتی به طور غیرمجاز.
 ربودن دادههای متعلق به دیگری به طور غیرمجاز.
 هتک حیثیت از طریق انتشار یافتن صوت و فیلم تحریفشده دیگری بهوسیله
سیستمهای رایانهای یا مخابراتی.

 نشر اکاذیب از طریق سیستمهای رایانهای یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا
تشویش اذهان عمومی.
فروش یا انتشار یافتن یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ناقضان حریم
خصوصی در فضای مجازی به دالیلی نظیر افسردگی ،عصبانیت ،حسادت ،انتقامجویی،
حس تنفر ،تفریح و سرگرمی ،خودکمبینی و حقارت ،حس رقابت و عدم توجه به اصول
اخالقی و ارزشهای جامعه ،خود را مجاز به ورود به حریم خصوصی قربانیان دانسته و
خسارات جبرانناپذیری را به حیثیت و مال و حتی جان اشخاص وارد میسازند.
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 .8رابطه امنیت داده و حریم خصوصی
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مفهوم حریم خصوصی (اطالعاتی) را پیش از این مورد بررسی قراردادیم .دیدیم
که مراد از این اصطالح ،مصون بودن دادههای مربوط به حوزهای از زندگی انسانها
است که نوع بشر انتظار دارد که سایرین بدون اجازه وی به آنها دسترسی نیافته و آنها
را مورد پردازش قرار ندهند .از سوی دیگر واژه امنیت نیز به معنی در امان بودن،
بیبیمی ،مصون بودن و رها بودن از هرگونه خطر و مراقبت به کار رفته است .واژه
امنیت با لحاظ معانی پیشگفته ،مبیّن حالتی است که در آن شخص از به خطر
نیفتادن و ایمن بودن مطلوبهای خود اطمینان داشته باشد ،و ازاینرو از منظر ادبی
برای استعمال صحیح این واژه میباید که آن را به شخص نسبت داد (مثالً امنیت
شخص از جهت به خطر نیفتادن حیات یا اموال یا دادههای او) لیکن با کمی مسامحه
در تعبیر میتوان آن را به نفس مطلوبهای شخص نیز منتسب نمود (امنیت حیات،
امنیت اموال ،امنیت داده).

 .1-8رابطه امنیت اطالعات و حریم خصوصی
مفهوم اطالعات همانطور که پیشتر اشاره شد در معنی اخص خود با مفهوم
داده ،تفاوتهایی دارد و اطالعات به این معنی ،مفهومی است که از داده تحصیل
میشود .به عنوان مثال در یک نامه حروف بهکاررفته در آن داده محسوب میشوند،
ولی اینکه نامه داللت بر این دارد که نویسنده آن برادر مخاطب بوده و اینکه در
خصوص وضعیت بیماری خود توضیحاتی ارائه داده است جملگی اطالعاتی هستند که
از این دادهها به دست میآید.
از منظر امنیت نیز باید گفت که حفظ صحت (مالیت و مالکیت) اطالعات و حفظ
محرمانگی آنها تأمینکننده امنیت اطالعات است .یعنی اینکه اوالً اطالعات شخصی یک
 .1کوشکی ،غالمحسین« ،حمایت از حریم خصوصی در مـکان خـصوصی در مقررات دادرسی کیفری ایران»،
مجله حقوقی دادگستری ،شماره  ،1386 ،58ص.121 .
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بر این اساس منظور از اصطالح امنیت داده وضعیتی است که طی آن اشخاص
نسبت به هرگونه تعرض و تجاوز دیگران به دادههایی که مربوط به ایشان است احساس
مصونیت و بیبیمی میکنند .با تقسیم بندی و تحلیلی که از مفهوم امنیت شد میتوان
گفت که نقض امنیت دادهها به دو شکل قابلتصور است :تعرض به تمامیت و سالمت
دادهها و اطالع یافتن از محتوای دادهها (نقض محرمانگی) .تعرض به تمامیت دادهها نیز
میتواند به شکل تغییر دستکاری آنها و یا اینکه از طریق سلب حقوق اختصاصی
دارنده آنها باشد (مثل اینکه کسی دادههای متعلق به دیگری را از طریق شبکه برداشته
1
و تصاحب کند).
اصطالح حریم خصوصی اطالعاتی از یکسو به معنی منع دیگران از وقوف به
دادههایی است که اختصاص به یک شخص دارد و از سوی دیگر به مفهوم منع دیگران
از هرگونه تصاحب و تخصیص این دادههای به خود و همچنین منع ایشان از تغییر و
دستکاری کردن اینگونه دادهها است.
بنا بر مراتب فوق تردیدی باقی نمیماند که در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات،
امنیت داده و حریم خصوصی (اطالعاتی) دو اصطالح مترادف و دارای مفهوم واحد
میباشند .لذا هر جا سخن از مفهوم ،اصول ،قلمرو و نقض حریم خصوصی اطالعاتی
است میتوان از امنیت داده نیز سخن گفت و کلیه اعمالی که ناقض یکی تلقی میشوند
ناقض دیگری نیز میباشند .بهعنوان مثال افشای دادههای مربوط به بیماریهای شخص
تخلفی است که هم ناقض حریم خصوصی اطالعاتی اوست و هم امنیت شخص را از
جهت مصون از تعرض بودن دادههای شخصی (امنیت داده) او نقض نموده است.
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فرد دچار تغییر و اصالح غیرمجاز نشده و اطالعات نادرست تولید نشود ،و ثانیاً اطالعات
شخصی افراد بدون مجوز قانونی تصاحب نشوند .ثالثاً بدون مجوز قانونی کسی مبادرت
1
به افشا یا وقوف بر آنها نکند.
از منظر حریم خصوصی اطالعاتی آنچه بیش از همه مدنظر است ،صیانت از
اطالعات واقعی و صحیح منتسب به اشخاص است ،نه لزوماً تأمین و تضمین صحت
اطالعات و اصوالً قوانین حمایتکننده از اشخاص در قبال اطالعات نادرست پیش از
رواج فناوری اطالعات وارتباطات نیز وجود داشته اند (مثل جرمانگاری افترا).
از آنجا که نقض هر یک از دو مؤلفـه صـحت و محرمـانگی در خصـوص اطالعـات
ممکن است توأم با نقض حریم خصوصی اطالعاتی به مفهوم پیش گفته باشد ،یا نباشـد،
لذا در باب نسبت امنیت اطالعات به مفهوم اخص کلمه بـا حـریم خصوصـی اطالعـاتی
نمی توان قائل به انطباق کامل میان این دو شد و نسبت آنها را تساوی تلقی نمود ،بلکـه
به نظر می رسد با توجه به گسترده تر بودن بحـث امنیـت اطالعـات از حـریم خصوصـی
اطالعاتی از میان نسب اربعه می توان قائل به عموم و خصوص مطلق شد .به عنوان مثال
در حالی که هرگونه تحصیل و پردازش اطالعات شخصی واقعی شهروندان در عین حال
کــه نقــض حــریم خصوصــی اطالعــاتی ایشــان اســت ،نقــض امنیــت اطالعــاتی (نقــض
محرمانگی) آنها نیز محسوب می شود ،لیکن عکس این رابطه لزومـاً برقـرار نیسـت و بـه
عنوان مثال ایراد تهمت و افترا از طریق منتسب نمودن وصفی خاص بـه شـخص (مـثالً
ارتکاب یک قتل) نقض امنیت اطالعاتی شخص محسوب می شود (نقض صـحت) لـیکن
نقض حریم خصوصی اطالعاتی شخص محسوب نمی شود ،زیرا این اطالعات واقعاً بـه آن
شخص انتساب ندارد تا افشاء آن به این دلیل ممنوع باشد.
نتیجه اینکه برای پوشش دادن حریم خصوصی و امنیت در این دو حوزه نیازمند
قوانین مجزا و جامع در هریک از این دو زمینه هستیم.

 .2-8رابطه امنیت شبکه و حریم خصوصی
مراد از شبکه مجموعهای از اشیاء یا امکانات یا حتی اشخاصی است که با یکدیگر
دارای گونهای از تعامل و همچنین پیوند یا پیوندهایی بوده و جزئی از یک مجموعه
کلی هدفمند میباشند .به عنوان مثال شبکه راههای یک کشور (مجموعهای از
امکانات) ،شبکه مخابراتی یک منطقه (مجموعهای از اشیاء و فناوریها) و یا شبکه
باندهای مافیایی (مجموعهای از انسانها) را میتوان از مصادیق این واژه به مفهوم پیش
2
گفته تلقی کرد.
 .1عالیپور ،حسن ،حقوق کیفری فناوری اطالعات (جرایم رایانهای) ،تهران ،انتشارات خرسندی ،1390 ،ص.121 .
 .2رحمدل ،منصور« ،حق انسان بر حریم خصوصی» ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،70شماره ،10
 ،1384ص.69 .

در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات واژه شبکه در مفهوم خاصتری به کار
میرود که البته با مفهوم پیشگفته سنخیت تام دارد .در این مفهوم ،مراد از شبکه دو
یا چند کامپیوتری است که به منظور تبادل ،ردیابی ،مدیریت ،و ذخیره دادهها به کار
میرود .شبکه جهانی اینترنت نمونه بارز چنین مفهومی است که از تعداد بیشماری
کامپیوتر متصل به هم تشکیل شده است.
اگر بخواهیم دو مؤلفه اصلی امنیت یعنی صحت و محرمانگی را در خصوص شبکه
در نظر بگیریم خواهیم دید که صحت آن منوط به عدم تخریب یا تصاحب تجهیزات آن
از یک سو و همچنین عدم تعرض به جنبههای نرمافزاری آن که کارکرد صحیح و کامل
آن را تأمین میکند ،از سوی دیگر بوده و محرمانگی آن نیز منوط به منع دیگران از
ورود به حیطههای ممنوعه آن میباشد.

میباشد و امکان دستیابی بالقوه برهمزننده امنیت در شبکه است.
کمال محرمانگی و مصونیت در شبکه زمانی حاصل میشود که همه اتصاالت و
کابلها را قطع نماییم .لیکن این امر از یک سو غیرممکن است و از سوی دیگر نقض
غرض میباشد ،زیرا هدف از ایجاد هر شبکهای اتصال است .از این رو منطقاً نمیتوان
تمامی زوایای شبکه و دادههای عرضهشده بر روی آن را به روی همگان مفتوح نمود و
منع کاربران از ورود به بخشهایی از شبکه (از جمله بخشهای امنیتی ،دادههای
شخصی حساس و دادههای مایل) اجتنابناپذیر است.
از سوی دیگر محرمانگی شبکه به مفهوم امکان دسترسی افراد مجاز به شبکه نیز
میباشد و هرگونه ایجاد اختالل در مسیر دسترسی کاربران مجاز نیز بهنوعی
مختلکننده امنیت میباشد .لذا میتوان گفت که محرمانگی و امنیت شبکه دارای یک
مفهوم ایجابی (امکان دسترسی افراد مجاز) و یک مفهوم سلبی (منع دسترسی افراد
غیرمجاز) میباشد .بر این اساس در مقام ارائه یک تعریف ساده میتوان گفت که مؤلفه
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از این میان عدم تخریب و تصاحب تجهیزات مربوط به شبکه امری است که
اصوالً ارتباطی به حقوق فناوری اطالعات نداشته و در خصوص تمامی صور اموال و
مالکیت نیز متصور است و لذا نسبتی میان این مفهوم از امنیت با حریم خصوصی
اطالعاتی وجود نداشته و با یکدیگر متباین هستند .اما در باب شق دیگر امنیت ،یعنی
محرمانگی باید گفت که همانگونه که در تعریف شبکه در مفهوم عام ،اشاره کردیم
هدفمند بودن و پیوند (اتصال) داشتن از مختصات اصلی شبکه میباشد که بدون آنها
شبکه به مفهوم واقعی محقق نخواهد بود .برقراری اتصال به معنی امکان دستیابی دیگر
مشترکان شبکه به دادههایی است که در بخشهای اختصاصی شبکه قابلدستیابی
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محرمانگی امنیت شبکه به معنای مصون بودن آن از هرگونه دسترسی غیرمجاز و
1
مصون بودن از ایجاد مانع در جهت دسترسی مجاز میباشد.
از آنجا که بنا بر مراتب مذکور منع برخی کاربران از دسترسی به برخی نقاط یک
شبکه و تسهیل دسترسی برخی دیگر از کاربران امری الزم و البته اجتنابناپذیر است و
نادیده گرفتن این ممنوعیتهای قانونی همواره بنا به دالیل مختلف برای عدهای
مطلوبیت دارد ،لذا امنیت شبکه امری است که نیازمند قاعدهگذاری و تدوین مقررات
است ،تا هم کاربران حدود آزادیهای خود و ضمانت اجراهای مترتب بر آن را بشناسند
و هم دارندگان شبکه از ایمنی آن اطمینان نسبی حاصل کنند.
امضای دیجیتالی ،سپرواره 2و برخی آنتیویروسها ،از جمله اهم فناوریهایی
هستند که از بعد فنی سعی در تأمین امنیت شبکه دارند .لیکن این فناوریها هرگز
نتوانستهاند امنیت کامل را برای شبکه تأمین نمایند و متخلفان همواره یک قدم جلوتر
از چنین فناوریهایی هستند .از این رو تدوین قواعد و مقررات قانونی برای مقابله با
چنین متخلفانی همواره ضروری است و امنیت شبکه نیز همچون سایر صور امنیت در
فضای کسب و کار الکترونیکی نیازمند ابزار حقوقی است.
در خصوص نسبت میان دو مفهوم امنیت (صحت و محرمانگی) شبکه و حریم
خصوصی باید گفت که در صورتی که مقصود مقایسه این مفهوم با حریم خصوصی
اطالعاتی باشد ،باید گفت که نسبت میان این دو از نسب اربعه تباین میباشد .زیرا
همانطور که گفته شد ،دادهها بهمنزله روح و شبکه بهمنزله کالبد فضای مجازی
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میباشند و حریم خصوصی اطالعاتی ناظر بر دادهها (روح) و امنیت شبکه ناظر بر کالبد
(شبکه) است .لیکن در صورتیکه مقصود مقایسه مفهوم امنیت شبکه با حریم خصوصی
ارتباطاتی باشد میتوان گفت که رابطه میان این دو مفهوم از نسب اربعه عموم و
خصوص مطلق میباشد .زیرا ارتباطات اعم از ارتباطات شبکهای می باشد و لذا امنیت
ارتباطاتی از امنیت ارتباطات شبکهای عامتر بوده و در نتیجه حریم خصوصی ارتباطاتی
اعم از امنیت شبکه میباشد .درواقع میتوان گفت که هر ارتباطی که از طریق شبکه
انجام میگیرد نوعی از ارتباطات است ،لیکن همه اشکال ارتباطات از طریق شبکه
3
صورت نمیگیرند.
 .1خلخالی ،سیدفرید ،آزادی و نظم عمومی ،پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ،دانشگاه شهید بهشتی،
 ،1379ص.29 .
2. Firewall
 .3حبیبزاده ،طاهر ،حقوق فناوری اطالعات مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی) ،جلد اول،
تهران ،انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،1390،ص.49 .

 .9نتیجه تهدید افراد در فضای مجازی
در جهت حمایت از فضای مجازی باید توجه داشت که یکی از موارد سوءاستفاده
از دادههای افراد مواردی است که فردی مبادرت به تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل
از شخص یا مراسم خانوادگی و اختصاصی و تکثیر و توزیع آن در فضای اینترنتی کند
یا با وسیله قراردادن آثار مستهجن بهمنظور سوءاستفاده جنسی ،اخاذی ،جلوگیری از
احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر کند .در این صورت موضوع مشمول
بندهای ج و الف ماده  5قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری
 .1پور قهرمانی ،بابک؛ و علی صابرنژاد ،حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر حقوق بینالملل ،چاپ اول ،تهران،
انتشارات مجد ،1394 ،ص.96 .
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بر این اساس چنین نتیجه میگیریم که برای تدوین قواعد و مقررات تـام و کامـل
برای تأمین امنیت شبکه اختصاص دادن بخشـی از مقـررات نـاظر بـر حـریم خصوصـی
ارتباطاتی به این بحث ضرورت دارد و به لحاظ ابعاد فنی و پیچیدگی هـا و ظرافـت هـای
خاص این حوزه نمی توان انتظـار داشـت کـه مقـررات عـام نـاظر بـر حـریم خصوصـی
ارتباطاتی تأمینکننده امنیت شبکه به نحو مطلوب باشند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که تفکیکی که میان مباحث مربوط به
امنیت داده و امنیت شبکه در این قسمت ارائه شد به معنی منفک و مجزا بودن تام و
تمام این دو حوزه نمیباشد بلکه برعکس ،این دو حوزه در تعامل مستقیم و دائمی با
یکدیگر میباشند ،زیرا غالباً به خطر افتادن امنیت شبکه و امنیت داده در فضای
مجازی ،الزم و ملزوم یکدیگر میباشند .از همین رو در اغلب تخلفات و جرائم اینترنتی
مالحظه میشود که عمل ارتکابیافته همزمان ناقض امنیت شبکه و امنیت داده
میباشد و هماهنگی مقررات این دو حوزه را اقتضا دارد.
از جمله مواردی که عمل شخص در عین حال که امنیت شبکه را نقض میکند،
ناقض امنیت دادهها نیز میباشد ،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :سرقت اینترنتی،
کالهبرداری اینترنتی ،افترای عملی در فضای سایبر (ورود به سایت اختصاصی دیگری و
قراردادن مطالب ممنوع بر روی سایت برای مجرم جلوه دادن او) ،خرابکاری اینترنتی،
1
جعل اینترنتی ،تخریب دادهها از طریق اینترنت.
بااینحال مواردی وجود دارد که تنها نقض امنیت شبکه محسوب میشود ،مثل
نفوذ و جاسوسی اینترنتی و حملههای مختلکننده سیستم .در مقابل مواردی نیز وجود
دارد که تنها نقض امنیت داده بوده و امنیت شبکه را نقض نمیکند؛ مثل تحصیل
دادههای محرمانه و شخصی دیگری و تغییر دادن یا انتشار آنها بدون استفاده از شبکه.
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فعالیتهای غیرمجاز میکند ،مصوب  1386بوده و مرتکب به  2تا  5سال حبس و10
سال محرومیت از حقوق اجتماعی و  74ضربه شالق محکوم میشود.
در عین حال ماده  4قانون فوق نیز مقرر میکند که هر کس با سوءاستفاده از آثار
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مبتذل و مستهجن تهیهشده از دیگری وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور کند و از
این طریق با وی زنا کند به مجازات زنای به عنف محکوم میشود .اگر عمل ارتکابی غیر
از زنا و مشمول حد باشد ،حد مزبور بر وی جاری میشود و در صورتیکه مشمول تعزیر
باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.
بر اساس بند ت ماده  224قانون مجازات اسالمی ـ کتاب حدود ـ در صورتیکه
کسی با تهدید ،دیگری را مجبور به زنا کند ،مورد از مصادیق زنای به عنف و اکراه بوده
و مجازات زانی ،اعدام است .تمامی این موارد در تعیین دیدگاه افراد نسبت به این امر
که نظام حقوقی حاکم برای حریم خصوصی افراد در فضای سایبر هم ارزش قائل شده و
در تعریف و نقض آن ضمانت اجراهایی قرار داده است ،مؤثر بوده و هست؛ چراکه افراد
متوجه اهمیت و گستره و مفهوم این حق در حریم خصوصی خواهند بود و از نقض آن
خودداری خواهند کرد.
یکی دیگر از مواردی که افراد را به علت نقض حریم خصوصی در فضای سایبر
مجازات میکنیم ،انتشار عکسهای غیراخالقی از افراد است و در مواد  16و  17قانون
جرایم رایانهای مصوب  1388هتک حیثیت افراد در فضای مجازی جرمانگاری شده
است .مطابق مواد مذکور ،هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی ،صوت یا
تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت وی ،منتشر یا در
دسترس دیگران قرار دهد؛ یا پس از تغییر و تحریف مبادرت به انتشار آن کند؛ به
نحوی که منجر به ضرر یا موجب هتک حیثیت وی شود ،به حبس از  91روز تا  2سال
و جزای نقدی از  5تا  40میلیون ریال محکوم خواهد شد .درصورتیکه این تغییر و
تحریف به صورت مستهجن باشد ،مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم میشود.
البته طبق تبصرههای  1و  4ماده  14قانون جرایم رایانهای ،محتویات و آثار مبتذل به
آثاری اطالق میشود که دارای صحنهها و صور قبیحه باشد و محتویات مستهجن
عبارت از تصویر یا صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد
یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است 1.بنابراین باید دقت داشت که جهت ترسیم و
تعریف مطلوب حریم خصوصی در این فضا ناچاریم بعضی از موارد را جرمانگاری کنیم.
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حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگران
مصون بماند .این دیگری هم میتواند دولت باشد و هم میتواند سایر اشخاص حقیقی و
حقوقی باشد .در فضای سایبر با توجه به تحوالت و پیشرفتهایی که صورت گرفته و
تبادل اطالعاتی که در این عرصه صورت میگیرد ،حریم خصوصی افراد با تهدیدات و
فرصتهایی مواجه گردیده است .حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا میکند که فرد
دارای اهمیت گردیده است و از همین رو هم مفهوم حریم خصوصی و هم فضای
مجازی یک مفهوم مدرن هستند .در دوران مدرن با رشد تفکرات انسانگرایانه فرد
اهمیت مییابد و همین موضوع خود اهمیت موضوع حریم خصوصی را نشان میدهد.
بستر فضای مجازی امکان ناشناخته ماندن ،آنالین بودن و انحصارطلبی در ارائه
فضای مجازی را فراهم نموده و همین خود زمینه چالشهایی را برای نقض حریم
خصوصی افراد در فضای مجازی فراهم مینماید .دولتها میتوانند به عنوان یک ناقض
بزرگ حریم خصوصی در محیط فضای مجازی شناخته شوند .دلیل این موضوع در
وقایعی نهفته است که دولت های مختلف به این نتیجه رسیدند که در دوگانه حریم
خصوصی و ا منیت باید جانب امنیت را بگیرند .دولتها به انحای مختلف سعی بر نظارت
بر فضای مجازی دارند و با توجیه برقراری امنیت حریم خصوصی سایبری افراد را نقض
مینمایند .بهعالوه افراد نیز در قالب شرکتهای ارائهکننده خدمات و کسب درآمد و
هکرها ممکن است به حریم خصوصی افراد در فضای سایبر دستاندازی کنند .تمامی
این موارد و ویژگی ها و خصوصیات موجب تعیین محدوده و مشخصه و مفهوم حریم
خصوصی در فضای مجازی و تفاوت آن با فضای فیزیکی میشود.
نظم و امنیت عمومی نیز به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در دولت مدرن و با
توجیه حفظ منافع و مصالح جامعه که ریشه در قواعد دارد ،مفهومی شناختهشده است.
در ادبیات حقوقی لیبرال ،استفاده از اصطالح نظم عمومی بر مبنای انسجام و
سازمانیافتگی و ثبات حقوقی و ارزشهای هر جامعه است .در خصوص تعریف نظم
عمومی و مبانی آن نظریات متعددی مطرح گردیده است .در اندیشه مدرن ،یکی از
مهمترین نظریات نظم عمومی نظریه عینی و شخصی است .بر مبنای نظریه عینی ،نظم
به مثابه امر تکوینی و طبیعی به گونه مستقل در خارج وجود دارد و نقش حقوق در
نسبت با نظم عمومی تنها شناسایی و تضمین آن به وسیله قواعد حقوقی است .در
نظریه شخصی ،نظم به گونه مستقل و خارج از حقوق وجود ندارد ،بلکه حقوق به
صورت تأسیسی موجد نظم عمومی و قواعد مربوط بدان است.
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خصوصیات و مشخصات فضای مجازی و مجرمان فضای مجازی و حجم و وسعت
این فضا منجر به نقض بیشتر حریم خصوصی افراد در این فضا گردیده و نیازمند توجه
بیش از پیش و اصالحات ساختاری و رفتاری و هنجاری است .در خصوص حمایت از
حریم خصوصی در فضای سایبر در حوزه قانونگذاری و حتی قانونگذاری اساسی و
عادی دچار خألهای فراوانی هستیم و در حوزه حقوق شهروندی ،تجارت الکترونیک،
آیین دادرسی کیفری و حمایتهای کیفری نیازمند اصالحاتی بوده و هستیم.
با توجه به بررسیهای به عمل آمده و با توجه به این امر که دولت در فضای
مجازی با توجیه حفظ و برقراری نظم عمومی و امنیت دست به اقدامات فراوانی زده و
خواهد زد و ممکن است این اقدامات در این فضا به نقض حریم خصوصی افراد منجر
شود و در مفهوم و گستره حریم خصوصی اثرگذار خواهد بود ،بنابراین در تعریف و
ترسیم این مفهوم در فضای مجازی باید هر دو مؤلفه را اصل قرارداد و در ارائه راهکارها
هم به نظم و امنیت عمومی و هم حریم خصوصی توجه ویژه و خاص داشت .به عبارت
دیگر هنر دولت در اقداماتش در فضای مجازی برقراری تعادل بین نظم عمومی و حریم
خصوصی و ارائه تعریفی معقول و منطقی از این مفهوم میباشد.
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شرط رعایت تعهدات معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری در پرتو
رویه داوری بینالمللی
پروین محمدی دینانی

چکیده
شرط «رعایت تعهدات» اخیراً در تعداد زیادی از معاهدات دوجانبه حمایت از
سرمایهگذاری خارجی پیشبینی شده است .سابقه این شرط به پیشبینی آن در اسناد
بینالمللی حمایت از مالکیت خارجی بر میگردد .در این مقاله تالش شده است تا
مفهوم این شرط درپرتو سوابق درج آن در اسناد بینالمللی و نظریه علمای حقوق
بینالملل بررسی شود .عالوه بر این ،تفسیر این شرط در رویههای اخیر مراجع داوری
بینالمللی نیز حائز اهمیت است .عمدة بررسی مراجع داوری بینالمللی پیرامون این
شرط ،ناظر به امکان اعمال صالحیت مراجع داوری پیشبینیشده در معاهدات دوجانبه
به اختالفات قراردادی میان سرمایهگذار خارجی و دولت میزبان بر اساس مفاد این
شرط است .به عبارت دیگر این مـسأله در رویه داوری بینالـمللی مطرح اسـت که آیا
بر اساس شرط «رعایت تعهدات» در معاهدات دوجانبه میتوان اختالفات قراردادی را
به داوری مندرج در معاهدات دوجانبه ارجاع نمود یا خیر .این مسأله زمانی حائز اهمیت
است که قراردادهای سرمایهگذاری خارجی نیز خود حاوی شرط حلوفصل اختالفات
است .وضعیت دو شرط حلوفصل اختالف مندرج در معاهده حمایت از سرمایهگذاری و
قرارداد سرمایهگذاری میان سرمایهگذار خارجی و دولت میزبان و به عبارتی تعارض
صالحیت مراجع داوری مندرج در معاهده و قرارداد ،مسألهای است که در آرای داوری
اخیر مراجع بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است .در این مقاله ،این شرط در پرتو
رویه داوری بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژهها :شرط رعایت تعهدات ،معاهـدات دوجانبـه حمایـت از سـرمایهگـذار
خارجی ،حل و فصل اختالفات سرمایهگذاری ،صالحیت مراجع داوری بینالمللی.
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
تاریخ دریافت94/07/01 :

pmdinani@yahoo.com
تاریخ پذیرش94/12/25 :

شرط رعایت تعهدات معاهدات دو جانبه سرمایهگذاری در پرتو رویه داوری بینالمللی
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از جمله شروطی که در متن معاهدات دوجانبـه سـرمایهگـذاری پـیشبینـیشـده
است ،شرط رعایت تعهدات است .این شرط متضمن این است کـه دولـت میزبـان کلیـه
تعهدات مندرج در اسناد دیگر نسبت به سرمایهگذار خارجی را رعایت و تضمین خواهـد
کرد .به عنوان مثال ماده  10معاهده دوجانبه ایران و جمهوری دمکراتیک خلق کـره در
این زمینه مقرر میدارد« :هر یک از طرف های متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتبـاط
با سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقـوقی طـرف متعاهـد دیگـر تقبـل نمـوده اسـت،
تضمین مینماید ».شرط مذکور مورد تفاسیر متعدد قرار گرفتـه و در خصـوص تسـری
شروط حل و فصل اختالفات مندرج در معاهده به تخلـف از تعهـدات قـراردادی دولـت
میزبان با توجه به مفاد این شرط ،اختالفنظرهای متعـددی در دکتـرین و رویـه داوری
وجود دارد .در این قسمت با توجه به اهمیت این شرط ابتدا به ذکر تاریخچه و دکتـرین
در مورد تفسیر این شرط میپردازیم .تفسیر مراجع داوری از ایـن شـرط و تـأثیر آن در
توسعۀ حقوق سرمایهگذاری در بخش دیگری از این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد.

 .1تاریخچه شرط رعایت تعهدات درحقوق بینالملل حمایت از سرمایهگذاری
ریشههای این مفهوم کـه یـک معاهـده مـی توانـد بـه طـور مـؤثر قـرارداد میـان
سرمایهگذار و کشور میزبان را به سطح تعهد بین دولتی میـان کشـور میزبـان و کشـور
متبوع سرمایه گذار ارتقا دهد ،بـه نظریـه مشـورتی لوترپاخـت در اواخـر  1953و اوایـل
 1954بر میگردد .این نظریه در ارتباط با حل و فصـل اخـتالف در مـورد ملـی کـردن
صنعت نفت میان ایران و انگلیس بود .معاهده «حمایت» 1یا «حمایت مـوازی» 2مجـدداً
در نظریه مشورتی لوترپاخت در  57ـ  1956به گروه شرکتهای نفتی که خطوط لولـه
نفتی از عراق به مدیترانه شرقی از طریق سوریه و ترکیه را تکمیل میکردنـد ،پیشـنهاد
شــد .ایــن شــرط ســپس در پــیشنــویس کنوانســیون آبــس ـ شــوکراس 3در مــورد
سرمایه گذاری خارجی در  1959که در تهیه این طرح نیز لوترپاخـت همکـاری داشـت،
مطرح شد .همچنین پـیشنـویس کنوانسـیونهـای او.ای.سـی.دی در مـورد حمایـت از
4
مالکیت خارجی در سالهای  1962و  1967نیز حاوی شرط رعایت تعهدات بود.
1. Umbrella
2. Parallel Protection
3. Abs – Shawcross
4. Sinclair, Anthony, "The origins of the umbrella clause in the international laws of
investment protection, Arbitrion International, vol. 20, No. 4, 2004, p. 412.

1. Elevator
2. Mirror effect
3. Parallel effect
4. Sanctity of contract / Pacta sunt servanda
5. Ibid, p. 413.
 .6جهت مالحظه این سوابق ،ر.ک :محمدی دینانی ،پروین ،داوری اختالفات در چارچوب معاهدات دوجانبه
حمایت از سرمایهگذاری خارجی ،رساله دکتری ،دانشـکده حـقوق دانشـگاه شـهید بهشتی ،سـال تحصیلی
 ،1386-87صص.148 -155 .
7. Umbrella treaty
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تردید در زمینه اثر چنین شرطی از طریق استعارههای استفادهشده برای توصـیف
این شرط روشن میشود .ایـن اسـتعارههـا شـامل «ارتقادهنـده»« ،1اثـر آینـه»« ،2اثـر
موازی»« ،3چتر حمایت» یا «قداست قرارداد و وفای به عهد» 4میباشـد .لـیکن عبـارتی
که عموماً در خصوص توصیف این شرط استفاده میشود قید فراگیر یا « شـرط رعایـت
تعهدات» میباشد .اولین بار این اصطالح توسـط ایگنـاز زیـدل ـ هونویلـدرن در 1961
مطرح شدکه شرط «رعایت تعهدات» قراردادهای امتیاز را تحت چتر حمـایتی معاهـده
5
سرمایهگذاری قرار میدهد.
جهت تفسیر این شرط ،اول به معنای عادی و ساده کلمات استفادهشده در سـیاق
آن ماده و در پرتو موضوع و هدف معاهده بایستی توجـه داشـت (مـاده  31کنوانسـیون
وین) .ماده  32کنوانسیون وین حقوق معاهدات  1969همچنین به کارهای مقـدماتی و
اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده اشاره میکند که برای تأیید تفسیر ارائهشده از طریق
اعمال قواعد کلی تفسیر معاهده (ماده 31کنوانسیون وین) یا برای تعیین تفسیر مناسب
درجایی که معنای آن ماده مبهم یا پیچیده است ،یا تفسیر انجامشـده منجـر بـه نتـایج
آشکارا بیهودهای میشود ،مفید است .همان طور که ذکر شـد ،در خصـوص ایـن شـرط
مجـموعهای از اسـناد معاصـر در ارتباط با ظـهور این شرط در رابطه با اختالف انگلیس
ـ ایران درخصـوص ملـی کـردن صـنعت نفـت و طـرحهـای اخیـر کـدهای حمایـت از
سرمایه گذاری وجود دارد که میتواند در روشن نمودن تاریخ طـرح ایـن شـرط و قصـد
طراحان آن مفیـد باشـد 6.در قضـیه شـرکت نفـت ایـران و انگلـیس ،مفهـوم «معاهـده
حمایتی» 7در نظریه مشورتی لوترپاخت به شرکت نفت انگلیس ـ ایران به کار برده شد.
در این نظریه توصیه شده بود که هر قرارداد تنظیمشده میان این شرکت و شرکت ملی
نفت ایران یا حکومت ایران میبایست در یک معاهده میـان ایـران و انگلـیس گنجانـده
شود؛ به شیوهای که نقـض قرارداد بهخـودیخود نقـض مـعاهده تلقی شود .لوترپاخـت
بر این نظر بود که آیین رسیدگی معاهده به مسایل مهم اختصاص مییابـد ،در مـواردی
که آیین داوری پیشبینیشده در قرارداد کنسرسیوم شکست میخورد.
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در پیشنویس کنوانسیونهـای آبـس و شـاکروس در زمینـه حمایـت از مالکیـت
خصوصی در کشورهای خارجی ،مقرارتی در خصوص حمایـت از مجوزهـای اعطاکننـده
مالکیت طوالنیمدت در یک سرمایهگذاری خارجی پیشبینی شد .این مجوزها بایسـتی
از طریق قوانین یا مقرارت اداری محدود یـا کنسـل شـود .نهایتـاً مـاده دو پـیشنـویس
کنوانسیون آبس و شاوکروس در زمینه سرمایهگذاری در خارج در  1958مفادی همانند
شرط رعایت تعهدات مندرج در معاهدات جدید را پیشبینی نمود .در تفسیر ایـن مـاده
اعالم شد که هدف از تدوین این ماده حمایت از قراردادهای امتیاز بـه موجـب معاهـده
میباشد .هدف این شرط برطرف کردن هرگونه تردید احتمالی است ،در خصوص اینکـه
آیا تخلف یکجانبه از قرارداد امتیاز یک خطای بینالمللی است .متعاقبـاً ایـن شـرط در
پیشنویس کنوانسیون  1967او.ای.سی.دی در مـورد حمایـت از مالکیـت خـارجی نیـز
مطرح شد .از مجموع سوابق موجود به نظر میرسد که قصد طراحان این شرط در دهـه
 50و بعد از آن حمایت از قراردادهـای سـرمایهگـذاری (عمـدتاً قراردادهـای امتیـاز) در
مقابل اقدامات یکجانبه دولتهای میزبان نسـبت بـه فسـخ ایـن قراردادهـا یـا اعمـال
محدودیت فزاینده بر این قراردادها بوده است.

 .2ظهور شرط رعایت تعهدات در معاهدات جدید سرمایهگذاری
در حال حاضر مطابق با گزارش سال  2015آنکتاد حدود  2926معاهده دوجانبه
حمایت از سرمایهگذاری توسط کشورها منعقد شده است .شرط رعایت تعهدات برای
اولین بار در معاهده دوجانبه میان آلمان و پاکستان برای حمایت و ترویج سرمایهگذاری
در  20نوامبر  1959مطرح شد .مادة  7این معاهده مقرر میدارد« :هر طرف ،تعهدات
دیگر منعقده در مورد سرمایهگذاریهای انجامشده توسط اتباع یا شرکتهای طرف
دیگر را رعایت خواهد کرد ».شرط رعایت تعهدات در بسیاری از معاهدات انگلیس
درمورد ترویج و حمایت از سرمایهگذاری ،از جمله معاهده با مصر در  11ژوئن
1975درج شده است .این شرط در فصل یازده قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی
(نفتا) مطرح نشده ،اما در معاهده منشور انرژی درج گردیده است .بند یک مادة  10این
منشور دراین زمینه مقرر مینماید« :هر دولت متعاهد هر تعهد منعقده با یک
سرمایهگذار یا دولت متعاهد دیگر را رعایت خواهدکرد».
در بررسی انجامشده توسط او.ای.سی .دی اعالم شده که از بیش از  2500معاهدة
دوجانبه سرمایهگذاری که تا آن تاریخ منعقد شده ،تقریباً چه ل درصد این معاهدات
مشتمل بر شرط رعایت سایر تعهدات میباشد .رویه معاهدهای کشورها برخورد یکسانی
را با این شرط نشان نمیدهد .هر چند معاهدات دوجانبه فرانسه ،استرالیا و ژاپن حاوی

این شرط میباشد ،لیکن از  35معاهده دوجانبه فرانسه فقط  4مورد آن حاوی این
شرط 5 ،معاهده از  20معاهده استرالیا و  2معاهده از  9معاهده بررسیشده ژاپن نیز
حاوی این شرط است .کانادا تنها عضو او.ای.سی.دی میباشدکه در معاهدات دوجانبه
خود شرط رعایت سایر تعهدات را نگنجانده است .رویه معاهداتی آمریکا نیز در معاهدة
نمونه جدید خود تغییر پیدا کرده است .در حالی که  34مورد از  41مورد معاهده
دوجانبه بررسیشده آمریکا توسط او.ای.سی.دی شامل شرط رعایت تعهدات مندرج در
1
معاهده نمونه سابق آمریکا است ،معاهده نمونه  2004آمریکا حاوی این شرط نیست.
در خصوص معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری خارجی منعقده توسط کشورمان نیز جز
تعداد محدودی ،بیشتر این معاهدات حاوی شرط رعایت تعهدات است .در حال حاضر
ایران دارای  52معاهده دوجانبه الزماالجرا میباشد .آخرین معاهده منعقده با کشور
زیمبابوه در سال  1393است 2.تعدادی از معاهدات از جمله معاهدات دوجانبه ایران با
اتیوپی ،اندونزی ،اوکراین ،ایتالیا ،بحرین ،سوئد ،فرانسه ،مقدونیه ،یمن و یونان حاوی
این شرط نیست و در مقابل بیشتر معاهدات از جمله معاهدات دوجانبه با آذربایجان،
آلمان ،ارمنستان ،اسپانیا ،اتریش ،پاکستان ،چین ،روسیه ،سوییس ،کره جنوبی و مالزی
3
حاوی این شرط هستند.

استنباط مفسران و طراحان از شرط رعایت تعهدات ،در زمـان طـرح پـیشنـویس
کنوانسیون او.ای .سی .دی .در زمینه حمایت از مالکیت خارجی  1967این بود کـه هـر
چند این شرط تعهدات بینالمللی را در بر میگیرد ،اما تمرکـز ایـن شـرط بـر تعهـدات
قراردادی پذیرفتهشده توسط کشور میزبان در مورد مالکیت خارجی میباشـد .در مـورد
تفسیر این ماده ،بروور این احتمال را مطرح نمود کـه محـدودة صـالحیت مـاهوی ایـن
شرط فقط محدود به اعمال به قراردادهای امتیاز و سرمایهگـذاری مـیشـود کـه در آن
دولت اعمال حاکمیت میکند و بنابراین میتـوان اسـتدالل نمـود کـه قـرارداد تجـاری
عادی ،استثنای ضمنی نسبت به قاعده کلی مذکور در ماده دو (شرط رعایـت تعهـدات)
است 4.در خصوص تفسیر این شرط توسط علمای حقوق ،دو تفسیر گسـترده و محـدود
1. Interpretation of the umbrella clause in investment Agreements, working papers
on international investment, OECD, Number 2006/3, October 2006, pp. 5-6.
 .2مطابق با آخرین اطالعات ارائه شده در سایت سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران به نشانی:
www.investmantiran .ir /fa/investmentlicensing/ bilateral
 .3پیران ،حسین« ،شرط التزام درمعاهدات دوجانبه سرمایهگذاری» ،مجله حقوقی بینالمللی ،شماره  ،40بهار و
تابستان  ،1388ص.284 .
4. Brower, C.N, "The Future of Foreign Investment – Recent Developments in the
International Law of Expropriation and Compensation", in V.S. Cameron (eds),
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از این شرط مطرح شده است .دستهای از نویسندگان با تفسیر موسع ،این شرط را قابـل
اعمال نسبت به نقض کلیه تعهدات قراردادی میدانند .بر اساس این تفسیر ،این شـرط،
تعهد صرف قراردادی را به تعهـد حقـوق بـینالملـل تبـدیل مـینمایـد .ایـن شـرط ،از
سرمایهگذار در مقابل هرگونه مداخله نسبت به حقوق قراردادی او حمایت میکند ،اعـم
از اینکه این مداخله ناشی از تخلف صرف قراردادی یا اقدامات اداری یـا قـانونی باشـد و
1
مستقل از این مسأله که آیا چنین مداخلهای منجر به مصادره میشود یا خیر.
دسته دیگری از نویسندگان ،از این شرط تفسیر محدودتری را ارائه نمودهانـد .بـه
عنوان مثال یک برخورد متعادل توسط تی والده بیان شده است .او معتقد است که «این
شرط فقط تخلفات و مداخله در قراردادهای منعقده با دولت یا تابع اختیـارات دولـت را
حمایت میکند ،اگر دولت حقوق و امتیازات خاص حاکمیت خود را برای فرار از تعهدات
قراردادی خود یا برای مداخله اساسی در چنین تعهداتی ،اعمال نماید .این شرط همچنین
در خصوص قراردادهای منعقده باطرفهای خصوصی در کشور میزبان نیز اعمال میشود،
اگر این قراردادها به واسطه اعمال اختیارات دولتی ازبین برود .اگـر نقطـه مرکـزی یـک
اختالف در مورد اعمال اختیارات حاکمه نباشد  ...بلکه در مورد اختالفات قراردادی عادی
باشد ،بنابراین معاهده و شرط رعایت تعهدات هیچ نقشی ندارد ».این تفسیر متعـادل در
رویه داوری بینالمللی در برخی از آرای داوری پذیرفته شده است که در قسمت بعـدی
مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین نظر کامالً متفاوتی توسط پی.مـایر بیـان شـده کـه
معتقد است ماهیت رابطه میان طرفین بدون تغییر باقی میماند و تابع حقوق قراردادهـا
است و تنها رابطه میان کشورها تابع حقوق بینالملل است.

 .4اهمیت عبارات شرط رعایت تعهدات در معاهدات دوجانبه
بررسی تطبیقی شرط رعایت تعهدات در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری ،بعضـی
ویژگیهای مشترک و در عین حال تفاوتهایی را در زبان استفاده از ایـن شـرط نشـان
میدهد که مسأله حدود و اثر هر شرط خاص را تعیین میکنـد و در تفسـیر آن بسـیار
موثر است .رویه داوری و دکترین نشان میدهد که هر شرط بایستی بر اساس مفـاد آن
تفسیر شود ،به نحوی که عبارت خاص شرط رعایت تعهـدات در معاهـده بـرای تعیـین
محدوده و اثر آن حائز اهمیت است .در این زمینه بـه طـور خـاص ایـن مسـائل مطـرح
Private Investors Abroad- Problems and Solutions in International Business in
1975 ,Southwestern Legal Foundation Symposium Series, Private Investors
Abroad, Matthew Bender, New York, 1979, p. 93.
1. Mann, F.A, "British Treaties for the Promotion and Protection of Investments",
British Yearbook of International Law, vol. 52, 1987, p. 246.



میشود :اوالً چه تعهداتی به موجب این شرط حمایت میشود؟ ثانیاً آیا مکان این شـرط
در متن معاهده ،در تفسیر شرط رعایت تعهدات موثر است؟ ثالثاً کدام سرمایهگذار و یـا
سرمایهگذاریها میتوانند از حمایت این شرط منتفع شوند؟

 .1-4ویژگیهای مشترک شرط

 .1ماده ده معاهده ایران و سوریه  « :1381هر طرف متعاهد به طور مستمر تعهداتی را که در رابطه با
سرمایهگذاریهای پذیرفتهشده سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده اسـت ،رعایت مینماید» .قید
«به طور مستمر» در ماده  11معاهده دو جانبه ایران ـ سوییس  1376و ماده  10معاهده دوجانبه ایران با
قرقیزستان  1379نیز درج شده است.
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یکی از ویژگیهای مشترک این شروط ،استفاده از زبان اجبار و الـزام اسـت .بـرای
مثال بند 2مادة  8معاهده  1991دوجانبه نمونه آلمان دراین زمینه مقرر مـیدارد« :هـر
دولت متعاهد هرگونه تعهد پذیرفتهشده در مورد سرمایهگذاری در سرزمین خود توسط
اتباع یا شرکت های طرف متعاهد دیگر را رعایت خواهد کرد ».فرمول متفاوتی در مـادة
 10معاهده  1991دوجانبه لهستان ـ استرالیا مطرح است که در عبارات ذیل درج شـده
است « :یک دولت متعاهد ،مشروط به قوانین خود ،همۀ اختیارات خود را به کار خواهـد
برد ،برای حصول اطمینان از این مسأله که یک تعهد کتبی دادهشده توسـط یـک مقـام
ذیصالح به یک تبعه دولت متعاهد دیگر در مورد سرمایهگذاری ،رعایت شود».
ویژگی مشترک دیگر در اکثریت معاهدات دوجانبه این است که این شرط مرتبط با
«تعهدات پذیرفتهشده توسط دولت» میباشد و اشاره به تعهدات میان اشخاص خصوصی
نمیکند .معاهده  1995جمهوری چک ـ سنگاپور به هر حال استثنای قابل ذکر در این
زمینه میباشد .این معاهده همچنین دولت را متعهد میکند که در خصوص قراردادهای
مرتبط با سرمایهگذاریهای منعقده میان طرفین خصوصی مداخله نکند.
در معاهدات منعقده ایران ،عمدتاً این متن با تغییرات اندکی تحت عنـوان رعایـت
تعهدات درج شده است« :هریک از طرف های متعاهد رعایت تعهداتی را کـه در ارتبـاط
با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبـل نمـوده اسـت،
تضمین مینماید ».در برخی از معاهدات نیز واژه به طور مستمر اضافه و فعـل تضـمین
مینماید به رعایت مینماید تغییر یافته است 1.مـاده هشـت معاهـده دوجانبـه ایـران و
کویت  1385قید اضافهای دارد که متن این شرط را با سایر معاهدات متفاوت میسازد:
«هریک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که از طریق این موافقتنامه در ارتباط با
سرمایه گذاریهای سـرمایهگـذاران طـرف متعاهـد دیگـر تقبـل نمـوده اسـت ،تضـمین
مینماید ».مطابق این ماده دامنه شرط رعایت تعهدات محدود به تعهدات پذیرفتهشـده
به موجب این معاهده شده است.
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مکان درج شرط رعایت تعهدات در معاهـدات دوجانبـه سـرمایهگـذاری متفـاوت
است .در معاهده نمونه هلند این شرط در مادهای قرار گرفته که به حمایتهای مـاهوی
ارائهشده به موجب این معاهده میپردازد .این ساختار همچنین میتوانـد در تعـدادی از
معاهدات دوجانبه از جمله معاهدات منعقده انگلـیس ،نیوزلنـد ،ژاپـن ،سـوئد و آمریکـا
مشاهده شود .برعکس معاهده نمونه سوییس این شرط را در مادهای تحت عنوان «سایر
تعهدات» گنجانده و این ماده از طریـق دو مـاده مربـوط بـه حـل و فصـل اختالفـات و
جانشینی از سایر مقررات ماهوی معاهده جدا میشود .اکثریت معاهدات منعقده توسـط
سوییس از این شکل پیروی میکنند .یک استثنای قابل ذکر در ایـن خصـوص معاهـده
دوجانبه  1999کویت ـ سوییس میباشد که شرط رعایـت تعهـدات را در مـادة سـه در
مورد حمایت از سرمایه گذاری ،قرار داده است .تفاوت سوم در خصوص مکان این شـرط
این است که شرط در یک ماده جداگانه از حمایت ماهوی اما قبل از شروط حل و فصل
اختالفات قرار گرفته است .این ساختار در مادة  8معاهده نمونه آلمان مشاهده میشود.
در معاهدات منعقده ایران که حاوی شرط رعایت تعهـدات مـیباشـد ،ایـن شـرط
عموماً در مواد پایانی معاهده و قبل از شرط حل و فصل اختالفات ذکر شـده اسـت .اثـر
مکان این شرط در چارچوب کلی معاهده نامشخص و مـورد اخـتالف مـیباشـد .دیـوان
داوری در قضیه اس.جی.اس علیه پاکستان بر این عقیده بود که درج این شرط در پایان
معاهده ،در شیوهای هـمانند مـعاهده نـمونه سـوییس ،بیانگر قـصد دولتهای متعاهـد
بر عدم ارائه یک تعهد ماهوی دراین زمینه است .دیوان اعالم نمود کـه اگـر دولـتهـای
متعاهد قصد ایجاد یک تعهد ماهوی از طریق شرط رعایت تعهدات را داشتند ،بـه طـور
منطقی این شرط میبایست به ترتیب در طول سایر تعهدات ماهوی منـدرج درمعاهـده
بیان میشد .بر عکس ،دیوان داوری قضیه اس.جی .اس علیـه فیلیپـین اشـاره کـرد کـه
هرچند مکان این شرط ممکن است تا حدی اهمیت داشته باشد ،منتهی ایـن عامـل بـه
عنوان یک عامل قطعی و تعیینکننده در نظر گرفته نمیشود.

 .3-4محدوده و اثر این شرط
مسأله مهـم در خصـوص ایـن شـرط محـدوده و ماهیـت تعهـدات پذیرفتـهشـده
میباشد .تفاوتهای متنی میان عبارات این شرط در معاهدات مختلف مالحظه میشـود
که اشاره به «تعهدات»« ،1هر تعهد» 2و «هر تعهد دیگر» 3دارد .عبارت «هـر تعهـد» در
1. "Commitments", Art. 7 (2) Belglium and Luxembourg
2. "Any obligation", Art. 11 (2) Greek model Bit, 2001
3. "Any other obligation" , Art. (2) (3) Greece – Argentina Bit, 1999

1. Eureko B. V. v. Poland, Partial Award, 19 August 2005
2. Comitments entered into
3. Written Obligations
4. Contractual obligations
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حکم جزئی صادره در قضیه ایروک علیه لهستان توضیح داده شده است .دیـوان در ایـن
قضیه اظهارداشت :عبارت «هر تعهد» گسترده میباشد .این عبارت نه تنها به معنای هر
1
تعهدی از یک نوع خاص است ،بلکه «هر» به معنای همۀ تعهدات میباشد».
هر چند بعضی شروط اشاره به تعهدات منعقده توسط یک کشوردارد ،شروط دیگر
به تعهدات پذیرفتهشده توسط آن کشور اشاره میکند .معاهده نمونه فنالند به تعهداتی
اشاره میکند که آن کشور میتواند در مورد یک سـرمایهگـذاری خـاص داشـته باشـد.
تفاوت در نگارش این شرط ،این مسأله را مطرح میکند که آیا تعهـد اشـارهشـده ،یـک
تعهد قراردادی میان کشور و سرمایهگـذار مـیباشـد ،یـا اینکـه مـیتوانـد بـه تعهـدات
یکجانبه پذیرفته شده توسط کشور برای مثال از طریق اقدامات تقنینـی یـا اداری نیـز
گسترش یابد .به نظر میرسد که عبارت «تعهدات منعقده» بـه تعهـدات پذیرفتـهشـده
درمقابل دولت متعاهد دیگر تفسیر و محدود میشود .ازطرف دیگر ،نظر دیوان درقضـیه
اس.جی.اس علیه پاکستان این بود که عبارت «تعهدات منعقـده» 2بـه حـدی گسـترده
است که تعهدات یکجانبه از جمله اقدامات داخلی و اداری را نیز شامل میشود.
هرچند در بیشتر معاهداتی که مشتمل بر شرط رعایت تعهدات میباشند ،این شرط
روشن و واضح است و عبارت «رعایت خواهد کرد» یا «احترام خواهد گذاشت» ،استفاده
شده ،اما در بعضی از معاهدات دیگر این شرط مبهم بوده و تفاسـیر مختلفـی را موجـب
شده است .برای نمونه این شرط در معاهده دوجانبه پاکستان ـ سوییس (مبنای اختالف
اس.جی.اس علیه پاکستان) مقرر میدارد ... « :به طور مستمر رعایت تعهدات را تضمین
خواهد کرد ».همچنین معاهده ایتالیا ـ اردن (مبنای اختالف سالینی علیـه اردن) مقـرر
میدارد« :هر دولت متعاهد در سرزمین خود چارچوب حقوقی متناسـب بـرای تضـمین
استمرار رفتار حقوقی با سـرمایهگـذار ،از جملـه رعایـت بـا حسـننیـت همـۀ تعهـدات
پذیرفتهشده در مورد هر سرمایه گذار خاص ،را حفظ خواهد کـرد ».بـه ایـن تفاسـیر در
قسمت بعدی این مقاله در بررسی رویکرد داوری در خصوص این شرط پرداخته میشود.
بعضی از معاهدات دیگر به طورخاص محدودة اعمال این شرط را از طریق تعیـین
دقیق انواع تعهدات تحت پوشش این شرط معین میکنند .معاهدات دوجانبه استرالیا بـا
شیلی ،چین ،گینه پاپوا و لهستان همگی به «تعهدات کتبی» 3اشاره میکنند .هماهنـگ
با این شیوه مادة  2معاهده  1997شیلی ــ اتـریش ،بـه «تعهـدات قـراردادی» 4اشـاره
میکند .اکثریت معاهدات منعقده مکزیـک کـه مشـتمل بـر چنـین شـرطی مـیباشـد،
محدودة این شرط را با این عبارت مقید میکند« :اختالفات ناشی از چنین تعهداتی بـه
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موجب مفاد قرارداد مبنای ایـن تعهـد حـل و فصـل خواهـد شـد ».بـرعکس معاهـدات
دوجانبه هلند ـ مکزیک و سوییس ـ هلند در عبارات گستردهتـری تـدوین شـده اسـت.
مادة  10معاهده اخیر مقرر میدارد« :هر طرف ،هر تعهد دیگـر پذیرفتـهشـده در مـورد
سرمایه گذاریهای انجامشده توسط سـرمایه گـذاران طـرف دیگـر در سـرزمین خـود را
رعایت خواهد کرد».
الزم به ذکر است که در رویه معاهدهای یک کشـور واحـد نیـز رویـه یکسـانی در
مورد درج این شرط در معاهدات مشاهده نمـیشـود .از  66معاهـده دوجانبـه منعقـده
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توسط سوییس 12 ،مورد آن مشتمل بر شرط رعایت سایر تعهدات نمیباشـد ،درحـالی
که  22مورد آن نیز از متن معاهده نمونه پیروی کردهاند .شروط فوق همگـی مغـایر بـا
مادة  13معاهده  1997سوییس ـ هند میباشد که مقرر میدارد« :هـر دولـت متعاهـد،
هر تعهد منعقده در خصوص سرمایهگذاری یـک سـرمایهگـذار طـرف متعاهـد دیگـر را
رعایت خواهد کرد .در رابطه با حل و فصل اختالفات مرتبط بـا چنـین تعهـدی مـادة 9
این موافقتنامه به هر حال فقط در صورت فقدان راهحلهـای قضـایی عـادی محلـی در
دسترس قابل اعمال خواهد بود».
همان طور که قبالً ذکر شد ،شرط مندرج در  34معاهده منعقـده توسـط آمریکـا
مبتنی بر معاهده نمونه این کشور میباشد ،و مقرر میدارد« :هر طرف ،هر تعهد منعقده
در مورد سرمایهگذاریها را رعایت خواهد کـرد ».ایـن شـرط در معاهـده نمونـه 2004
آمریکا درج نشده است .همچنین بند یک ماده  24معاهده نمونه قبلـی آمریکـا ،اعمـال
این شرط را محدود به دعاوی ناشی از یک موافقتنامه سـرمایهگـذاری مـیکنـد و ایـن
شرط شامل تعهدات قراردادی نمیشود.
در معاهدات دوجانبه ایران که عمدتاً محتوای شـرط بـا تغییـرات انـدکی یکسـان
میباشد ،طرفین رعایت تعهدات مرتبط با سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقـوقی
طرف متعاهد دیگر را تضمین و یا رعایت مینمایند .تنها در معاهده دوجانبـه بـا کویـت
صراحتاً دامنه این تعهدات به تعهدات پذیرفتهشده به موجب معاهده محدود شده است.
بنابراین در سایر معاهدات ایران دامنه این تعهدات وسیع است و قیـدی جهـت محـدود
کردن این تعهدات در متن معاهدات پیشبینی نشده است.

 .5رویکرد آرای داوری در خصوص تأثیر شرط رعایت تعهدات بر صالحیت
مراجع داوری بینالمللی
همان طور که ذکر شد این شرط اخیـراً در رویـۀ اکثـر دیـوانهـای داوری مـورد
بررسی قرار گرفته است .اولین قضیه ایکسید که به بررسی ایـن شـرط پرداختـه ،قضـیه
فیداکس ان.وی علیه جمهوری ونزوئال در  1998میباشد که بر مبنای معاهده دوجانبـه

منعقده میان هلند و جمهوری ونزوئال بود .در این مـورد دیـوان بررسـی دقیقـی از ایـن
شرط ارائه ننموده و صرفاًبه معنای ساده این شرط اشاره نمودکه تعهـدات مربـوط بـه اسـناد
قراردادی بایستی به موجب معاهده رعایت شود .دیوان مقرر داشت که ونزوئال دقیقـاً متعهـد
به احترام به مفاد و شرایط حاکم بر سرمایهگذاریهایی که عمدتاً در ماده  3توافـقنامـه ذکـر
شده است ،و همین طور احترام به پرداختهای خاص تعیینشـده بـه موجـب سـفتههـای
صادره میباشد .در ماهیت ،این قضیه میان طرفین حل و فصل شد.
مسأله تعیین محدودة شرط رعایت سایر تعهدات مجدداً در قضایای اس.جـی.اس.
علیه پاکستان و فیلیپین مطرح شد .برخورد این دو دیوان متفاوت بود .با بررسـی رویـه
داوری سه برخورد متفاوت با این نوع شروط در آرای مراجع داوری مشاهده میشـود :از
نفی مطلق اثر شرط رعایت تعهدات در تبدیل تعهدات قراردادی به تعهدات معاهدهای تا
تفسیر محدود آن ،تفسیر موسع و تلقی کارکرد این شرط در تبدیل تعهد قـراردادی بـه
تعهد معاهدهای و نهایتاً عدم استنباط مسائل شکلی از این شرط بر خالف سازوکار حـل
اختالف موجود در قرارداد .ذیال ًاین سه رویکرد مورد بررسی قرار میگیرد:

 .1-5از نفی مطلق اثر شرط رعایت تعهدات تا تفسیر محدود آن
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اولین تفسیر در این خصوص ،اثر شـرط رعایـت تعهـدات را بـه صـورت فراگیـر و
نامحدود رد میکند و اعتقادی به اینکه نقض قرارداد بر مبنای این شرط بتواند منجر بـه
تخلــف از معاهــده ســرمایهگــذاری گــردد ،نــدارد .ایــن نتیجــهای اســت کــه در قضــیه
اس.جی.اس .علیه پاکستان ،در رأی دیوان منعکس گردید .در قضیه اس.جـی.اس علیـه
پاکستان بحث درمورد صالحیت دیوان داوری درمورد دعاوی قراردادی باتوجه بـه مـادة
یازده معاهده دوجانبه حمایت ازسرمایهگذاری (شرط رعایت تعهدات) بود .اس.جـی.اس.
استدالل نمود که به موجب شرط منـدرج در مـادة یـازده معاهـده ،تخلـف پاکسـتان از
تعهدات قراردادی خود منجر به تخلف و نقض معاهده دوجانبه حمایت از سرمایهگذاری
میشود .به عکس ،پاکستان اظهار داشت که انتخـاب مرجـع حـل اخـتالف ،در قـرارداد
طرفین کنترل میشود و هر دعوای به موجب مادة یازده معاهده (شرط رعایت تعهدات)
قابل طرح نخواهد بود .داوری پیشبینیشده در قرارداد بر اساس شـرط حـل اختالفـات
قراردادی واجد صالحیت بررسی موضوعات مربوط به قرارداد اسـت و نـه مرجـع داوری
پیش بینی شده در معاهده .بر اساس نظر پاکستان ،استدالل اس.جی.اس .منجر بـه نفـی
قرارداد داوری خاص طرفین در مورد موضوعات قراردادی خواهد شد« :اگر دیوان منطق
و استدالل اس.جی.اس .را بپذیرد ،شروط انتخاب مرجع حل اختالف منـدرج در هـزاران
قرارداد سرمایه گذاری با دولت کـه در قالـب آن دولـتهـای مـذکور ترتیبـات دوجانبـه
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حمایت از سرمایهگذاری و تعهدات عادی در مقابل سرمایه گذاران را تنظـیم مـیکننـد،
باطل خواهد شد .دراین صورت ،نه تنها رضایت دولتهای طرف این قراردادها مخـدوش
و نادیده گرفته شده ،بلکه مراتب نارضایتی دولتها از روند اجرایی شـدن سیسـتم حـل
اختالف معاهدهای فراهم خواهد شد و این وقایع در کل به زیان حمایتی بودن معاهدات
مذکور تمام میشود».
در این قضیه ،مسأله اصلی در مقابل دیوان این بود که آیا به موجب شرط رعایـت
تعهدات ،نقض قرارداد سرمایه گذاری می تواند منجر به تخلف از معاهده دوجانبه حمایت
از سرمایه گذاری شود یا خیر .نظر دیوان این بود که دولتها میتوانند در قالب معاهـده
دوجانبـه توافــق کننــد کــه از ایــن پــس همـۀ مــوارد تخلــف از قراردادهــای دولــت بــا
سرمایه گذاران خارجی تبعه دولت متعاهد دیگر فوراً تبدیل به تخلف از معاهده دوجانبـه
حمایت از سرمایهگذاری شود و همانند تخلفات مذکور با آنها برخورد شود .بنـابراین در
این قضیه الزم است که قصد سوییس و پاکستان برای توافقی قبلی در این مورد کشـف
شود .در واقع الزم است احراز شود که آیا در زمان انعقاد موافقتنامه دوجانبه حمایت از
سرمایه گذاری طرفین چنین تعهدی را در نظر داشته اند یا خیر .دیوان با تفسـیر شـرط
رعایت تعهدات به موجب موافقتنامـه دوجانبـه حمایـت از سـرمایهگـذاری پاکسـتان و
سوی یس ،مقرر داشت که دلیلی که کاشف از وجود قصد و توافـق مـذکور باشـد ،وجـود
ندارد .در نتیجه ،دیوان از اعمال صالحیت در مورد دعاوی اس.جی.اس .با ادعـای تخلـف
از مفاد شرط رعایت تعهدات خودداری کرد.
در قضیه جوی ماینینگ علیه مصر نیز دیوان اثر شرط رعایت تعهدات مندرج در
معاهده دوجانبه انگلیس و مصر در تبدیل همه اختالفات قراردادی به اختالفات
سرمایهگذاری به موجب معاهده را رد کرد .دیوان مقرر داشت که اختالف مورد نظر که
مرتبط با آزادسازی ضمانتنامههای بانکی میباشد ،اختالفی تجاری و قراردادی است
که میبایست از طریق سازوکار مذکور در قرارداد حل و فصل شود.
در قضیه سالینی علیه اردن ،خواهان از دیوان درخواست کرد که این مسأله را به
رسمیت بشناسد که بند  4مادة  2معاهده ،شامل تعهد رعایت تعهدات قراردادی منعقده
میان سرمایهگذار و دولت میباشد .دیوان به این دلیل که متن شرط رعایت تعهدات
مندرج در معاهده دوجانبه ایتالیا و اردن با شروط مورد بحث در قضایای اس.جی.اس.
مورد استناد خواهان ،متفاوت میباشد ،با نظر خواهان موافقت نکرد .دیوان اعالم نمود
که تنها تعهد اردن به موجب این شرط ایجاد و حفظ یک چارچوب حقوقی مناسب
برای تضمین رعایت تعهدات میباشد .به نظر دیوان «مفاد بند  4مادة  2معاهده
دوجانبه حمایت از سرمایهگذاری میان ایتالیا و اردن ،به روشنی از مقررات اعمالشده
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در تصمیمات و احکام داوری مورد استناد طرفین (اس.جی.اس .علیه پاکستان و
اس.جی.اس .علیه فیلیپین) متفاوت است .به موجب بند  4مادة ( 2معاهده دوجانیه
ایتالیا و اردن) هر دولت متعاهد متعهد میشود در سرزمین خود یک چارچوب حقوقی
مطلوب برای سرمایهگذاری ایجاد نموده و آن را حفظ نماید .به موجب این بند ،هر
دولت متعاهد خود را به «رعایت» هر «تعهدی» که قبالً در مورد سرمایهگذاریهای
خاص میان آن دولت و طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده (نظیر قضیه اس.جی.اس .علیه
فیلیپین) متعهد نمیداند و حتی رعایت تعهداتی را که قبالً در خصوص سرمایهگذاران
دولت متعاهد دیگر (همانند مورد پاکستان) ایجاد شده را تضمین نمیکند .این بند فقط
دولت متعاهد را متعهد به ایجاد و حفظ یک چارچوب حقوقی مناسب برای تضمین
رعایت همۀ تعهدات پذیرفته شده در مورد هر سرمایهگذار خاص میداند».
با انتقاداتیکه نسبت به رأی دیوان اس.جی.اس علیه پاکستان انجام شد ،دیوانهای
داوری بعدی تفسیر متعادلتری از این شرط ارائه نمودند .در قضیه شـرکت بـینالمللـی
انرژی الپاسو علیه جمهوری آرژانتین ،دیـوان اسـتداللهـای مطروحـه توسـط شـرکت
الپاسو مبنی بر اینکه تخلفات قراردادی به موجب این شرط به عنوان تخلف از معاهـده
آرژانتین ـ آمریکا تلقی خواهد شد را رد کرد .در این قضیه دیوان برخـورد متعـادلتـری
در مورد تفسیر معاهده سرمایهگذاری اتخاذ نمود ،به نحـوی کـه هـم حاکمیـت دولـت
میزبان و هم مسئولیت این دولت برای ایجاد یک چارچوب پذیرفتهشده و متکامل بـرای
توسعه فعالیتهای اقتصـادی و ضـرورت حمایـت از سـرمایهگـذاری خـارجی و جریـان
مستمر آن در نظر گرفته شود .رد این نظـر کـه تردیـدهای تفسـیری بایسـتی بـه نفـع
سرمایهگذار خارجی حل وفصل شـود ،راهنمـای دیـوان در تفسـیر شـرط رعایـت سـایر
تعهدات بود .دیوان در این قضیه تفسیر گسترده از این شرط که تخلف از قرارداد تخلـف
از معاهده میباشد را رد کرد و هماهنگ با نظر دیوانهای قبلی در تفسیر محـدود ایـن
شرط عمل نموده و اعالم داشت« :با توجه به ضرورت تمایز دولت به عنـوان یـک تـاجر،
خصوصاً زمانی که از طریق ارکان فرعی خود عمل میکند ،از دولـت بـه عنـوان قـدرت
حاکمه ،دیوان در نظر میگیرد که شرط رعایت تعهدات در معاهـدة آمریکـا ـ آرژانتـین
میتواند در پرتو بند یک ماده  7تفسیر شود .این بند به روشنی اختالفات سرمایهگذاری
به موجب معاهده را شامل همۀ اختالفات ناشی از تخلف از یک تعهد ارائـهشـده توسـط
دولت به عنوان یک قدرت حاکمه از طریق یـک موافقـتنامـه ،یـک مجـوز یـا معاهـده
دوجانبه میداند .با این تفسیر ،شرط رعایت تعهدات در ارتباط با ماده  7خوانده میشود
که حمایت معاهده را به تخلف از یک قرارداد تجاری عادی منعقده توسط کشور یا یـک
نهاد دولتی گسترش نخواهد داد ،بلکه حمایتهای سرمایهگذاری قـراردادی توافـقشـده
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توسط کشور بـه عنـوان یـک قـدرت حاکمـه ،هماننـد شـرط تثبیـت منـدرج در یـک
موافقتنامه سرمایهگذاری را در بر خواهد گرفت ».دیوان در ادامه اعالم نمود که تفسـیر
گسـترده این شــرط کامالً تمایز مـیان نظم حقوقی ملی و نظم حـقوقی بـینالمللـی را
از بین میبرد.
در قضیه شرکت بهرهبرداری آرژانتینی بی-پی و انرژی پانآمریکن و ال .ال.سی
علیه آرژانتین ،دیوان داوری برخورد دیوان قضیه الپاسو را دنبال کرد .دیوان مرکب از دو
داور از سه داور قضیه الپاسو بود که اعالم نمودند ماده مربوطه معاهده آرژانتین ـ آمریکا
را نمیتوان به عنوان یک شرط رعایت سایر تعهدات در نظر گرفت که دعاوی قراردادی را
به تخلفات حقوق بینالملل تبدیل کند« .واقعاً عجیب خواهد بود اگر پذیرش معاهده،
موجب مسئولیت بین المللی دولت ،فراتر از تعهدات مربوط به استاندارهای حمایت از
سرمایهگذاری خارجی مندرج در معاهده شود و دولت را برای هرگونه تخلف از تعهدات
حقوق داخلی و بینالمللی در مورد سرمایهگذاری مسئول بشناسد».
دیوان داوری در قضیه شـرکت گاز سی.ام.اس علیه آرژانتین در حکم نهـایی خـود
بر این نظر بود که آرژانتین از جهت بینالمللی و مطابق شرط رعایت تعهدات مندرج در
بند ج پارگراف 2مادة  2معاهده آمریکا ـ آرژانتین مسئول میباشد .در عین حال دیـوان
بر این نظر بود که شرط رعایت تعهدات ،به قراردادهای منعقده میان یک سرمایهگـذار و
دولت به عنوان قدرت حاکمه محدود میشود« :جنبههـای صـرفاً تجـاری یـک قـرارداد
نباید از طریق معاهده حمایت شود .این حمایـت زمـانی در دسـترس خواهـد بـود کـه
مداخله مهمی توسط دولت یا ارگانهای عمومی نسبت بـه حقـوق سـرمایهگـذار وجـود
دارد .درصورتی که بسیاری از این مداخالت و نه همۀ آنها ،دقیقاً مرتبط با استانداردهای
حمایت مندرج در معاهده باشد».
در قضیه ای.دی.اف .علیه آرژانتین ،دیوان داوری نقـض قـرارداد میـان آرژانتـین و
خواهان را نقض شرط رعایت تعهدات دانست ،ولی رأی دیوان داللـت بـر ایـن دارد کـه
نقض شرط رعایت تعهدات ممکن است مستلزم نقض قرارداد بـه دلیـل اعمـال حاکمـه
دولت میزبان باشد.

 .2-5تلقی کارکرد شرط در تبدیل تعهد
به موجب رهیافت دوم ،اثر شرط رعایت تعهدات ،تبـدیل «تخلـف از قـرارداد» بـه
«تخلف از معاهده سرمایهگذاری» میباشد و موجب بسط قید حل اختالف معاهـده بـه
قرارداد میگردد .این امر در آرای متعدد دیوان داوری تأیید شده است .دیـوان داوری در
قضیه اس.جی.اس .علیه پاکستان به رغم اینکه ابتدا اشاراتی در مورد نفـی هرگونـه اثـر
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حقوقی بینالمللی ایـن شـرط دارد ،در ادامـه اسـتدالل خـود را تعـدیل نمـوده و مقـرر
میدارد که اگر قصد طرفین چنین باشد که چنین اثری بر این شرط بـار شـود ،رعایـت
قصد طرفین در هر حال برای طرفین دعوی و دیوان داوری الزامی خواهد بود .در واقـع،
دیوان این رویکرد را در شرایطی که ثابت شود این مسأله بر مبنای قصد طرفین معاهده
دوجانبه میباشد ،تأیید کرده است.
دیوان داوری قضیه شرکت انرژی بینالمللی سمپرا علیه آرژانتین متذکر شـد کـه
این اختالف مطرح است که چگونه تخلـف از تعهـدات قـراردادی نسـبت بـه مجوزهـای
سمپرا ،حقوق سرمایهگذار برای طرح دعوا در مورد مفاد معاهده و تضمینهـایی کـه بـر
مبنای آن از سرمایهگذاری حمایت میشود را تحت تأثیر قرار میدهد .دیوان این مسأله
را به رسمیت شناخت که این نوع دعاوی قراردادی ،همانند دعاوی معاهـدهای هسـتند،
خصوصاً با توجه به این واقعیت که معاهده شـامل تضـمین خـاص شـرط کلـی رعایـت
تعهدات است .بند ج پارگراف  2مادة  2معاهده مشـتمل بـر تعهـد رعــــایت تعهـدات
قراردادی در ارتباط با سرمایــهگذاری است و حتی یک ارتباط نزدیکتر میـان قـرارداد
سرمایه گذاری و معاهده ایجاد میکند.
حکم جزئی در قضیۀ یوریکو بی.وی علیه لهستان به طور مفصل شرط منـدرج در
معاهده هلند ـ لهستان را بررسی کرد .دیوان این معاهده را مطابق با معنـای عـادی آن
همان طورکه در پاراگراف  1مادة  31کنوانسیون وین قید شده ،تفسیر کرد .دیوان مقرر
داشت« :معنای عادی مادهای که مقرر میدارد که یک دولت هر تعهد منعقده در مـورد
سرمایهگذاریهای خاص خارجی را رعایت خواهد کرد ،پیچیده نیست .عبارت «رعایـت
خواهد کرد» ،امری و الزامآور میباشد .هر تعهد گسـترده اسـت ،ایـن عبـارت نـه تنهـا
تعهدات از نوع خاص را شامل میشود ،بلکه کلمه «هر» یعنی همۀ تعهدات منعقـده در
مورد سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر ».بنابراین دیوان نتیجه گرفت
که تعهدات قراردادی یوریکو با دولت لهستان نیز تابع صالحیت دیوان است.
دیوان در قـضیه ال.جی.ای .علــیه آرژانتــین نــیز شــرط منـدرج در مـعاهــده
امریکا ـ آرژانتین را بررسی کرد .دیوان این شرط را به این صورت توصیف نمود که ایـن
شرط توسط کشور میزبان برای اجرای تعهدات خود در مقابل سرمایه گذاری خارجی از
جمله تعهدات ناشی از قرارداد ،به وجـود آمـده اسـت .در ایـن مـوارد چنـین تعهـداتی
(قراردادی) حمایت اضافی را بر مبنای معاهدة دوجانبه دریافت میکنند.
در قضایای دیگر نیز دیوانهای داوری با تفسر موسع از این شـرط کلیـه تخلفـات
قراردادی را نقض شرط رعایت تعهدات و در صالحیت دیوان داوری منـدرج در معاهـده
دانستهاند .قضایای شرکت ای.دی.اف .علیـه آرژانتـین و اس.جـی.اس علیـه پاراگوئـه در
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سال  2012از جمله این موارد اسـت .در قضـیه اس.جـی.اس علیـه جمهـوری پاراگوئـه
دیوان داوری با تفسیر موسع از این شرط اعالم نمود کـه نقـض شـرط رعایـت تعهـدات
مستلزم سوءاستفاده از اختیـارات حاکمـه نیسـت و بـرعکس قضـیه اس.جـی.اس علیـه
فیلـیپین ،شرط حلوفصل اختالف منـدرج در قـرارداد اس.جـی.اس را مـانع رسـیدگی
دیوان ندانست.
همچنین در قضیه میکوال علیه رومانی ،دیوان اعالم نمود که تفسیر شرط رعایـت
تعهدات بستگی به زبان استفادهشده در معاهده دارد .این شرط میتواند شامل تعهداتی
با هر ماهیت و صرفنظر از منبع آن شود .بنـابراین چنانچـه شـرط رعایـت تعهـدات بـا
عبارات کلی و ناظر به هر تعهد باشد ،مطابق ایـن تفسـیر ،شـامل تعهـدات قـراردادی و
غیرقراردادی نیز میشود.
در قضیه ایوان علیه رومانی ،دیوان اعالمیههای یکجانبه صادره توسط دولت را هم
در محدوده شرط رعایت تعهدات دانست .این اختالف مبتنی بر معاهده دوجانبه سوئد و
رومانی بود .بنـد 2-4این مـعاهده در خـصوص شرط رعــایت تعهـدات مقـرر مـیدارد:
«هر دولت متعاهد ملزم است که هر تعهد منعقده با سرمایهگذار طرف متعاهد دیگـر در
خصوص سرمایهگذاریهای آنها را رعایت کند ».این اختالف به دنبال لغـو مشـوقهـای
اقتصادی توسط رومانی از جملـه مشـوقهـای مالیـاتی و معافیـتهـای گمرگـی بـرای
سرمایه گذاری خارجی برای توسعه مناطق فقیر مطـرح شـد .ایـن مشـوقهـا در قـانون
 1988و آیین نامه اضطراری دولت به شماره  24/1988پیشبینـی شـده بـود .اکثریـت
دیوان نقض استاندارد رفتار برابر و منصفانه را پذیرفته ولی ادعـای نقـض شـرط رعایـت
تعهدات به واسطه فقدان دلیل در اثبات تعهدات دولت به مـوجب ایـن قـوانین رد شـد.
بر خالف دیوان های دیگر مانند سی.ام.اس علیه آرژانتین کـه واژه «منعقـده» در شـرط
رعایت تعهدات را شامل تعهدات قراردادی مـیدانسـتند ،ایـن دیـوان تعهـدات ناشـی از
اعالمیههای یکجانبه دولت را نیز تحت حمایت این شرط دانست .تفسیر گسترده از ایـن
شرط به مشخصههای از شرط ثبات تعبیر شده است.

 .3-5بقای قید حل اختالف قراردادی در برابر شرط رعایت تعهدات
به موجب رویکرد سوم ،اثر شرط رعایت تعهدات ،تبدیل تخلف از قرارداد به تخلف
از معاهده میباشد .اما دیوان مندرج در معاهده دوجانبه حمایت ازسـرمایهگـذاری تنهـا
باید صالحیت خود را در مواردی با استناد به ایـن شـرط اعمـال کنـد کـه امکـان حـل
اختالف ناشی از قرارداد به شیوه دیگـری وجـود نداشـته باشـد .در واقـع ،دیـوان نبایـد
صالحیت خود را در مورد دعاوی اظهارشده به موجب ایـن نـوع شـرط در مـواردی کـه
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سازوکار انتخاب مرجع حل اختالف در قرارداد سرمایهگذاری وجود دارد ،اعمـال نمایـد.
این راهحل توسط دیوان در قضیه اس.جی.اس .علیه فیلیپین پذیرفته شده است .موردی
که معاهده دوجانبه حمایت از سرمایهگذاری میان سـوییس و فیلیپـین متضـمن شـرط
رعایت سایرتعهدات (بند  2ماده  )10بـود و ایـن مسـأله در شـرایط مشـابهی بـا قضـیۀ
اس.جی.اس .علیه پاکستان مطرح گردید .دراین مورد اولین گام استدالل دیوان به شرح
ذیل بود:
«خالصه نتیجهگیری دیوان در مورد این مسأله این است که بند  2مادة 10
(شرط رعایت تعهدات) ،اقدام دولت علیه سرمایهگذار را نقض معاهده دوجانبه حمایت
از سرمایهگذاری توسط کشور میزبان میداند ،زیرا در رعایت تعهدات الزامآور از جمله
تعهدات قراردادی که در خصوص سرمایهگذاریهای خاص پذیرفته ،قصور و کوتاهی
1
نموده است».
باوجود این و علیرغم این نظر ،دیوان تصمیم گرفت که در مورد اینکه نقض
قرارداد واقع شده است یا نه ،طرفین باید به سازوکارهای حل اختالف قراردادی رجوع
نمایند .این تجزیه وتحلیل ،همان است که در خصوص صالحیت رسیدگی دیوان مندرج
در معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایهگذاری به دعاوی قراردادی ،در فقدان شرط
رعایت سایر تعهدات نیز پذیرفته شده است .از یک طرف دیوان در قضیه اس.جی.اس.
ع لیه فیلیپین تصمیم گرفت که برای بررسی دعاوی مرتبط با تخلف از شرط رعایت
سایر تعهدات صالحیت دارد .اما از طرف دیگر دیوان تا زمان صدور تصمیم مرجع حل
اختالف مندرج در مادة  12قرارداد در مورد مبله قابل پرداخت اما پرداختنشده به
موجب قرارداد سرمایهگذاری ،رسیدگی داوری را تعلیق نمود.
در قضایای دیگر نیز دیوانهای داوری به شرط حـل و فصـل اخـتالف منـدرج در
قرارداد به عنوان مانعی جهت اعمال صالحیت بر مبنای شـرط رعایـت تعهـدات اسـتناد
نمودند .در قضیه شرکت بینالمللی بوش علیه اکراین ،دیـوان مقـرر داشـت کـه اگرچـه
نقض قرارداد منتسب به دولت نیست ،لیکن اگر این نقض قابل انتسـاب بـه دولـت هـم
باشد ،دیوان به شرط حل و فصل اختالف در قرارداد احتـرام خواهـد گذاشـت و ادعـای
نقض شرط رعایت تعهدات را به عنوان مبنای اعمال صالحیت دیـوان رد مـینمایـد .در
قضیه بی.وی علیه جمهوری پاراگوئه ،دیـوان تصـمیم صـالحیتی خـود در سـال 2009
مبنی بر تعلیق رسیدگی به دلیـل وجـود شـرط رسـیدگی محـاکم داخلـی در قـرارداد
خواهان و عدم استماع ادعای نقض شرط رعایت تعهدات را یادآور و اعالم نمود کـه اگـر
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1. SGS societe General surveillance S.A. v. The republic of Philipine, ICSID case
No .ARB/02/6, decision on Jurisdiction, 29 January 2004.

دولت تصمیم احتمالی دادگاههای پاراگوئه را پس از رسیدگی به ادعای خواهان رعایـت
نکند ،ادعای نقض شرط رعایت تعهدات میتواند قابل استماع باشد.
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رویکردهای سه گانه فوق هر کدام از زوایای مختلف شرط رعایت تعهدات را
بررسی نموده وخود نیز توسط طرفداران هر یک از دیدگاهها مورد نقد و بررسی قرار
گرفتهاند .رویکرد اول در خصوص نفی مطلق اثر شرط رعایت تعهدات که از نظر دیوان
داوری اس.جی.اس .علیه پاکستان الهام گرفته ،با انتقادات جدی روبرو شده است .از
جمله اینکه در این قضیه ،دیوان بدون اشاره به شیوه تفسیر مندرج در مادة 31
کنوانسیون حقوق معاهدات وین ،مناسبترین روش تفسیر را تفسیر مضیق میداند 1.در
این قضیه دیوان بدون تفکیک میان اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت میزبان ،اثر
شرط رعایت تعهدات در ایجاد صالحیت برای مرجع داوری بینالمللی را به دلیل عدم
احراز قصد طرفین معاهده رد نمود.
انتقادات وارد بر این نظر موجب شد که رویه بعدی مراجع داوری قائل به تمایز
میان اعمال حاکمیت و اعمال تصدی دولت در احراز نقض شرط رعایت تعهدات شوند.
رویهای که در رأی الپاسو علیه آرژانتین و چند رأی داوری صادره پس از این قضیه
شاهد آن بودیم .این رأی به درستی با توجه به هدف و موضوع معاهده که حمایت از
سرمایهگذاری خارجی در قبال مداخلههای دولت میباشد ،نقض تعهدات قراردادی به
دلیل اعمال حاکمه دولت را نقض شرط رعایت تعهدات و در صالحیت دیوان
پیشبینیشده در معاهده میداند .این رأی نیز با انتقاداتی روبرو شده است و در برخی
از آرای داوری این تفکیک صراحتاً رد شده است 2.دالیلی که در ردّ این تفکیک ارائه
شده است در چند مورد خالصه میشود :پیچیدگیهای عملی در تفاوت میان نقش
دولت به عنوان حاکمیت و رفتار صرفاً تجاری او ،زاید شدن شرط رعایت تعهدات
(التزام) در یک معاهده سرمایهگذاری در صورت اعمال این تفکیک به این دلیل که
محدودیتهای اعمالی بر رفتار حاکمیتی دولت بر قراردادهای سرمایهگذاری قبالً در
سایر استانداردهای معاهده دوجانب ه همانند سلب مالکیت و رفتار غیرمنصفانه وجود
داشته است ،اصل تفسیر مؤثر و تاریخچه تدوین این شرط جهت رد این تفکیک مورد
 .1برای مالحظه انتقادات وارد بر این رأی ،ر.ک :دالزر ،رودولف؛ و کریستف شروئر ،اصول حقوق بینالملل سرمایهگذاری،
ترجمه سید قاسم زمانی و بهآذین حسیبی ،چاپ دوم ،انتشارات شهر دانش ،1393 ،صص.256 - 257 .
 .2رأی ایروک علیه لهستان به نقل از :علومی ،حمیدرضا؛ و سمیه محمدی« ،شرط التزام عام در معاهدات دوجانبه
سرمایهگذاری» ،فصلنامه پژوهش حقوقی عمومی ،سال شانزدهم ،شماره  ،43تابستان  ،1393ص.74 .

مجله حقوقی دادگستری ،سال هشتاد و یکم ،شماره نود و نهم ،پاییز 1396

استناد قرار گرفته است .بررسی دقیق تر از تاریخچه تدوین این شرط ،همانطور که
در قسمت های قبلی این مقاله اشاره شد و توجه به موضوع و هدف معاهدات دوجانبه
در ایجاد تعادل میان منافع سرمایهگذاری خارجی و دولت میزبان در حمایت از
سرمایهگذارهای خارجی با هدف توسعه اقتصادی کشور میزبان ،تأییدکننده رویه آن
دسته از مراجع داوری است که قلمرو اعمال این شرط را محدود به نقض تعهدات
ناشی از اقدامات حاکمیتی دولت میزبان دانسته اند .این انتقاد که پیچیدگیهای
عملی در تفکیک اعمال تجاری و اعمال حاکمیت دولت وجود دارد ،با مالحظه
دکترین و رویه مراجع داوری که معیارهایی جهت اعمال این تفکیک ارائه نموده اند،
قابل رفع است.
جهت احراز اعمال حاکمیتی برای نقض این شرط ،در دو سطح میتوان اقدام نمود:
در یک سطح ،مداخله نهادهایی که تحت کنترل دولت هستند (معیار ساختاری) 1و اقدام
در شیوه و تا حدودی که وظایف عمومی است (معیار کارکرد) 2علی الظاهر نشان خواهد
داد که این رابطه تحت مداخله دولت است .درسطح دوم ،نقض و تخلف ادعایی میبایست
بیش از صرف عدم اجرای عادی قرارداد باشد .اگر دولت اختیارات تقنینی و اداری خود را
به شیوهای اعمال کند که مرتبط با نقض ادعایی باشد ،این نقض ادعایی ،واجد ویژگی
حکومتی (دولتی) خواهد بود .در قضایای داوری همانند مافزینی علیه اسپانیا و سالینی
علیه مراکش معیارهای توصیف تخلف ادعایی به عنوان رفتار حکومتی ارائه شده است .این
معیارها همانند سیاسی (تبلیغی) شدن جدی موضوع ،دخیل بودن مقامات ارشد دولتی،
وظیفه اداری عمومی ،فقدان رفتار مبتنی بر اقتصاد واقعی بازار ،معامالتی که کامالً مبتنی
بر مقرارت است .از طرف دیگر چنانچه نهادهای حکومتی و دولتی همانند یک
سرمایهگذار عادی عمل نمایند .در این صورت حتی اگر تعهدات قراردادی خود را نقض
نمایند ،هیچ مداخله دولتی رخ نداده است و بنابراین نمیتواند مشمول حمایتهای مقرر
در معاهده دوجانبه از جمله شرط رعایت تعهدات شود.
انتقاد دیگر این است کـه بـا توجـه بـه اینکـه اعمـال حـاکمیتی دولـت در سـایر
استانداردهای حمایتی مندرج در معاهدات دوجانبه لحاظ شـده اسـت ،عمـالً بـا اضـافه
نمودن این قید بر شرط رعایت تعهدات ،این شرط به یک شرط زاید تبدیل خواهد شـد.
در پاسخ به این انتقاد می توان گفت که اعمال سایر استانداردهای منـدرج در معاهـدات
دوجانبه ،مستلزم اثبات شـرایط خاصـی اسـت .بـرای مثـال اسـتاندارد رفتـار عادالنـه و
منصفانه همانند سایر استانداردهای حمایتی در معاهدات دوجانبه تعریف نشده اسـت و
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معیارهای مشخص و عینی در رویه داوری و دکترین جهت احراز نقـض ایـن اسـتاندارد
مطرح شده است .از جملـه شـفافیت ،چـارچوب حقـوقی و تجـاری باثبـات ،حمایـت از
انتظارات مشروع سرمایه گذار ،ایفای تعهدات قـراردادی ،حسـن نیـت و نظـایر اینهـا .در
تحوالت آتی رویه داوری نیز ممکن است معیارهای دیگری نیز اضافه شود .درست اسـت
که مراجع داوری در احراز این معیارهـا عمـدتاً اقـدامات حـاکمیتی دولـتهـا را معیـار
قراردادهاند ،اما عالوه بر این مورد ،موارد دیگری در احراز نقض این استانداردها به شـرح
فوق میبایست لحاظ شود که در صورت عدم احراز شرایط خاص اعمال هر یـک از ایـن
استانداردها ،سرمایهگذار خارجی می تواند به شرط رعایت تعهدات استناد نماید .در عین
اینکه در بعضی از قضایا نیز یک رفتار واحد ،همزمان توسط مرجع داوری مصداق نقـض
چند استاندارد رفتاری تلقی شده است و معیارهای مشابه جهت احراز ایـن اسـتانداردها
به معنای زاید شدن استاندارد رفتاری دیگر تلقـی نشـده اسـت .بـرای مثـال در قضـیه
آزوریکس علیه آرژانتین ،دیوان داوری در بررسی اسـتانداردهای رفتـار برابـر و منصـفانه
و حمایــت و امنیــت کامــل کــه دو اســتاندارد جداگانــه در معاهــده دوجانبــه آمریکــا
وآرژانتین است ،این دو استاندارد را بهم مرتبط و اعالم نمود کـه نقـض یکـی مـیتوانـد
منجر به نقض استاندارد دیگری شود .به این دلیـل کـه دیگـر حمایـت و امنیـت کامـل
منحصر به حمایت فیزیکی نیست ،بلکه ثبـات ارائـهشـده جهـت حفـظ امنیـت محـیط
سرمایه گذاری و در نظر گـرفتن انتظـارات معقـول و مشـروع سـرمایهگـذار و شـفافیت
قوانین و رویه های کشور میزبان در ارزیابی تخلف از این استاندارد ،حـائز اهمیـت اسـت.
معیارهای اخیر ،دقیقاً همان معیارهای هستند که جهت احراز اسـتاندارد رفتـار برابـر و
منصفانه نیز مورد توجـه مراجـع داوری قرارگرفتـه اسـت .بنـابراین دیـوان داوری مقـرر
نمود که خوانده در ارائه رفتار منصفانه و برابر برای سرمایه گذاری کوتاهی نمـوده اسـت
و بنابراین تعهد امنیت و حمایـت کامـل را نیـز نقـض نمـوده اسـت .در قضـایای دیگـر
همانند اوسیدنتال علیه اکوادر نیز دیوانهای داوری نقـض اسـتاندارد حمایـت و امنیـت
کامل را به دلیل رفتار غیرمنصفانه و غیرعادالنه احراز نمود یـا بـر عکـس در قضـیه ونـا
هتل علیه مصر ،دیوان نقض تعهد رفتار برابر و منصفانه را به دلیل کوتـاهی در حمایـت
و امنیــت کامــل احــراز کــرد .بنــابراین چنانچــه شــرایط مشــابهی جهــت احــراز نقــض
استانداردهای حمـایتی منـدرج در معاهـده اعمـال شـود ،ایـن بـه معنـای زایـد شـدن
استاندارد حمایتی دیگر نخواهد بود .در عین اینکـه توجـه بـه اعمـال حـاکمیتی دولـت
جهت احراز نقض سایر استانداردهای حمایتی و اعمال این معیار به شرط رعایـت سـایر
تعهدات ،در راستای هدف اولیه از طرح این استانداردها وهم چنین شرط رعایـت سـایر
تعهدات ،جهت حمایت از سرمایه گـذاری خـارجی در مقابـل مداخلـه تقنینـی ،اداری و

اجرایی دولتها در روند اجرای قراردادهای سرمایهگذاری میباشـد .سـابقه تـدوین ایـن
شرط نیز مؤید این موضوع است.
رویکرد دوم در خـصوص تلقی هرگونه نقـض قراردادی به عنوان نقـض مـعاهده
بر اساس این شرط ،مغایر با سوابق تدوین این شرط و هم چنین منجر به تفسیر موسع
از این شرط همانند سایر استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات با نگاه
یکسویه به منافع سرمایهگذار خارجی است .سوابق تاریخی تدوین این شرط نشان
میدهد که قصد طراحان آن ،بینالمللی کردن اختالفات قراردادی سرمایهگذاری از
طریق پیشبینی قواعد ماهوی و شکلی (صالحیتی) بوده است .به این دلیل که
قراردادهای سرمایهگذاری در معرض تهدید دولت از طریق سوءاستفاده از اختیارات
حکومتی است  ،زمانی که حکومت در نقش دوگانه خود به عنوان طرف قرارداد از یک
طرف و مقنن از طرف دیگر  ،از اختیارات حکومتی خود برای عدم اجرای تعهدات
قراردادهای خود سوءاستفاده مینماید.
بنابراین منطق حمایت از قراردادهای سرمایهگذاری در مقابل مداخله حکومت،

در عین حال ،تفسیر موسع از استانداردهای مذکور در معاهدات دوجانبه و صرفاً با
هدف حمایت از منافع سرمایهگذاری خارجی ،عالوه بر اینکه منجر به نادیده گرفتن
هدف و موضوع این معاهدات یعنی تأمین متعادل منافع سرمایهگذار خارجی و دولت
میزبان میشود ،ایراد دیگری است که به رویه اخیر مراجع داوری وارد شده است .با
توجه به تغییر جریان سرمایه از کشورهای در حال توسعه سابق به کشورهای پیشرفته،
بسیاری از این کشورها با اصالح معاهدات دوجانبه خود ،از جمله نسبت به حذف این
شرط از معاهدات نمونه خود اقدام نمودند .به عنوان مثال در معاهده دوجانبه نمونه
 2004آمریکا که در  2012ن یز مورد بازنگری قرار گرفته است ،شرط رعایت تعهدات از
متن این معاهده حذف شده است ،و یا در معاهدات برخی از کشورها مانند مکزیک و
هند ،قیود و شروطی جهت خروج قراردادهایی که حاوی شرط حل وفصل اختالفات
هستند ،از دامنه این شرط وضع شده است.
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مؤ ید این امر است که قراردادهای صرفاً تجاری یا اعمال تجاری صرف تحت پوشش این
شرط نیست و چنین اختالفاتی در صالحیت مراجع مندرج در قرارداد است .فقط زمانی
که دادگاههای دولتی در اعمال صالحیت خود به شیوهای عمل نمایند که تعهدات به
موجب معاهده دوجانبه از جمله این شرط نقض شود (برای مثال در موارد انکار عدالت
یا فقدان پروسه صحیح رسیدگی) می تواند به استناد این شرط به مراجع داوری مندرج
در معاهده مراجعه نمود.
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مهمترین انتقادی که به تفسیر موسع از شرط رعایت تعهدات وارد است این اسـت
که تفسیر موسع این شرط ،سایر استانداردهای ماهوی معاهده را به الزاماتی زائد تبدیل
میکند .به این مسأله در رأی داوری الپاسو علیه آرژانتین نیز اشـاره شـده اسـت .ایـن
انتقاد کامالً منطقی به نظر میرسد ،چرا که هر نقض ساده قرارداد منتج بـه طـرح دعـوا
در مراجــع داوری پــیشبینــیشــده در معاهــده خواهــد شــد ،بــدون اینکــه نیــاز باشــد
سرمایهگذار خارجی به سایر استانداردهای حمایتی معاهـده از جملـه رفتـار منصـفانه و
برابر ،مصادره و عدم تبعیض استناد و شرایط تحقق آن را ثابت نماید .در پاسـخ بـه ایـن
انتقاد ،طرفداران تفسیر موسع این شرط اعالم نمودهانـد کـه بسـیاری از اسـتانداردهای
رفتاری در قرارداد سـرمایهگذار پیـشبینی نمـیشود و هـمه پروژههای سـرمایهگـذاری
بر اساس یک قرارداد با کشور میزبان انجام نمیشود و تعدادی از آنها بـر اسـاس قـوانین
عمومی کشور میزبان صورت میگیرد .این نوع از سرمایهگذاری بـهوسـیله شـرط التـزام
پوشش داده نمیشود و این نوع از سرمایهگذاریها تحـت حمایـت سـایر اسـتانداردهای
ماهوی معاهده خواهد بود 1.بر عکس به نظر میرسد که مفاد شرط رعایـت تعهـدات در
بیشتر موارد بسیار کلی است و این شرط عموماً ناظر به رعایت هر تعهد اسـت و تفسـیر
برخی از مراجع داوری این تعهدات را عالوه بر تعهدات قراردادی شامل تعهدات منـدرج
در قوانین داخلی کشور میزبان نیز دانستهاند.
بنابراین متن این شرط عموماً منحصر به رعایت تعهدات قراردادی نیست و کلیه
تعهدات را شامل میشود و چنانچه نقض این تعهدات محدود به اعمال حاکمیتی
نباشد ،حیطه وسیعی از اختالفات بر اساس این شرط قابل طرح در مراجع داوری
معاهده ای میباشند که منتج به بی اثر و زاید شدن سایر استانداردهای ماهوی
پیش بینی شده در معاهده خواهد شد .در عین اینکه در قراردادهای سرمایهگذاری
شرط حل و فص ل اختالفات محدود به دادگاه های داخلی کشور میزبان نیست و در
بسیاری از این قراردادها رسیدگی به اختالف در صالحیت مراجع داوری بینالمللی
قرار گرفته است که این مسأله خود برطرف کننده نگرانی از رسیدگی در مراجع
قضایی داخلی که ساختار و تخصص الزم جهت رسیدگی به این گونه دعاوی را
ندارند ،برطرف مینماید.
شاخصترین رأی در مورد رویکرد سوم در این زمینه رأی اس.جی.اس علیه
فیلیپین است .این رأی از جنبههای مختلف با انتقادهای جدی مواجه شده است .گایار
در این زمینه اعالم نمود که نتیجه مذکور در رویکرد سوم ،بعید است آن چیزی باشد
 .1همان منبع ،ص75 .

1. Wong, Jarrod, Umbrella clause in Bilateral Investment Treaties: of Breaches of
Contract, Treaty Violations and the Divide Between Developing and Developed
Countries in Foreign Investment Disputes, George Mason Law Rev, Vol. 14,
2006, p. 170.
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که دولتهای متعاهد به موافقتنامه دوجانبه سوییس ـ فیلیپین هنگام پیشبینی شرط
رعایت تعهدات درمعاهده در نظر داشتهاند .اگر تعهد یک کشور در معاهده دوجانبه
برای رعایت تعهدات خود در مقابل سرمایه گذاران به معنای این باشد که نقض قرارداد
منتج به تخلف از معاهده میش ود ،نتیجه صالحیتی چنین تعهدی این خواهد بود که
دیوان مندرج در معاهده دوجانبه نیز بر مبنای شرط حل و فصل اختالف مندرج در
مـعاهده میتواند با اتکا به چـنین تعهدی که یک قصد معاهدهای است ،اعمال
صالحیت کند.
به نظر منتقدان این رأی ،تصمیم دیوان در این قضیه از حیث نظری نیز دارای
مشکالتی میباشد .تصمیم دیوان در این قضیه عمدتاً مبتنی بر نظریۀ کمیته ویژه
بطالن وایوندی میباشد که در آن قضیه ،کمیته بر تعیین مبنای دعوا ـ قرارداد یا
معاهده ـ تأکید نموده است .بنابراین جایی که مبنای دعوا قرارداد میباشد ،شرط
انتخاب مرجع مندرج در آن نیز اعمال خواهد شد .جایی که مبنای اختالف معاهده
است ،مقررات حل و فصل مندرج در معاهده اعمال میگردد .اما دیوان در قضیه
اس.جی.اس .علیه فیلیپین به این مسأله توجه نداشت که در قضیه وایوندی ،معاهده
میان آرژانتین و فرانسه مشتمل بر شرط رعایت تعهدات نبود .بنابراین در قضیه
اس.جی.اس .علیه فیلیپین که معاهده حاوی این شرط بود ،عمالً بررسی مبنای دعوا
موضوعیت پیدا نمیکند .بررسی سبب طرح دعوا در مواردی میبایست مطرح گردد که
معاهده حاوی مقرراتی در مورد رعایت تعهدات نیست .چرا که به موجب شرط رعایت
تعهدات ،تخلفات قراردادی به عنوان تخلفات معاهدهای شناخته میشود و بنابراین
لزومی به بررسی سبب طرح دعوا نیست .بنابراین به نظر میرسد که در این قضیه،
1
دیوان در درک اثر شرط رعایت تعهدات موفق نبوده است.
بررسی تاریخی روند پیشبینی شرط «رعایت تعهدات» در روشنترین شیوه نشان
میدهد که قصد کشورهای مذاکره کننده و طراح چنین شروطی ایـن اسـت کـه اجـازه
دهند نقض قرارداد به طور مؤثر بـه عنـوان تخلـف دولـت میزبـان از تعهـدات معاهـده
بینالمللی حمایت از سرمایهگذاری خارجی توصیف شود .نتیجه صالحیتی ناشی از ایـن
توصــیف ایــن خواهــد بــود کــه دیــوان منــدرج در موافقــتنامــه دوجانبــه حمایــت از
سرمایه گذاری با اینکه متمایز از سازوکار حل اختالف مندرج در قرارداد اسـت ،در مـورد
دعاوی ناشی از قرارداد اما مرتبط با تعهدات بینالمللی کشور میزبان ،بـهموجـب شـرط

275

شرط رعایت تعهدات معاهدات دو جانبه سرمایهگذاری در پرتو رویه داوری بینالمللی

رعایت تعهدات ،اعمال صالحیت کند .در ایـن وضـعیت ،هـیچگونـه تعـارض صـالحیتی
مطرح نخواهد شد ،زیرا هر یک از مراجـع مـذکور در خصـوص یـک سـبب طـرح دعـوا
مستقل و متمایز اعمال صالحیت میکنند.
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 .1فلسفی ،هدایتاهلل ،حقوق بینالملل معاهدات ،چاپ اول ،انتشارات فرهنگ نشر نو ،1379 ،ص.464 .
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با توجه به رویههای متفاوت دیوانهای داوری در خصـوص تفسـیر شـرط رعایـت
تعهدات روشن است که مراجع داوری به یک توافق کامل و جـامع در خصـوص مفهـوم
این شرط و تأثیر آن بـر شـمول تخلفـات قـراردادی در چـارچوب تخلـف از معاهـده و
بنابراین رسیدگی به آن در چـارچوب شـرط حـل و فصـل اخـتالف منـدرج درمعاهـده
نرسیدهاند .به عنـوان مثـال از مجمـوع هشـت رأی داوری صـادره در سـال  2012کـه
مشتمل بر شرط رعایت تعهدات بود ،در سه مورد دیوانهای داوری اساسـاً وارد بررسـی
این شرط نشدند و در پنج مورد دیگر نیز هر یک از دیوانها با توجه به شرایط هر قضیه
به تفسیر متفاوتی از این شرط رسیدند .این نمونه بیانگر این است که ایـن شـرط هنـوز
بعد از بیش از یک دهه از طرح جنجالی آن در رویه داوری ،همچنان یکی از موضـوعات
چالشی حقوق بینالملل سرمایهگذاری است.
با توجه به نظرات و رویههای مختلف مراجع داوری در خصوص تفسیر ایـن شـرط
و همچنین نحوه تدوین آن در معاهدات دوجانبه ایران ،در جمعبندی نکـات ذیـل قابـل
ذکر است:
 نخست آنکه در تفسیر ایـن شـرط،همانند تفسـیر سـایر شـروط یـک معاهـده،راهنمای کلی مواد  31و  32کنوانسیون حقوق معاهدات است.مطابق ماده 31
کنوانسیون،تفسیر معاهده باید بر اساس معنای عادی و متـداول معاهـده و بـا
توجه به سیاق آن و در پرتو موضـوع و هـدف معاهـده انجـام شـود.در حقـوق
بینالملل موضوع معاهده ،همان قواعدی است که طرفهای معاهده بـا معاهـده
وضـع کـرده انـد و همـان حقـوق و تکـالیفی اسـت کـه از ایـن قواعـد ناشـی
می شوند،حال آنکه هدف معاهده آن چیزی است که طرفهای معاهده مایل بـه
رسیدن به آن هستند 1.هرچند به صورت کلـی "،هـدف و موضـوع"معاهـدات
سرمایهگذاری به منزله عبـاراتی خالصـه از نیـات بنیـادین و اساسـی طـرفین
میباشد که به صورت رسمی در مقدمه معاهده درج میشود.اما منطق ایجـاب
میکندکه موضوع و هدف معاهدات سرمایهگذاری بـا هـدف اصـلی و ماهیـت
خود سرمایهگذاری ،یعنی تامین منافع کشور میزبان و منـافع سـرمایهگـذاری
خارجی به صورت توامان و فراهم آوردن شرایط و زمینه مناسب بـرای توسـعه
سرمایهگذاری خارجی و همچنین رفع موانعی که ورود سرمایهگذاری خـارجی
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به کشور میزبان را دچار اختالل میکند ،در تطابق باشد .بنـابراین از آنجـا کـه
هــدف اینگونــه معاهــدات تــأمین متعــادل منــافع کشــور میزبــان و منــافع
سرمایهگذاری خارجی است ،استانداردها و شروط مندرج در این معاهدات نیـز
میبایست در پرتو این هدف تفسیر شود .به این منظور تفسـیر موسـع شـروط
این معاهدات صرفاً با توجه به منافع سرمایه گذاری خارجی ،تفسیر یکسویه و
بر خالف هدف این معاهدات اسـت .در مـورد تفسـیر شـرط رعایـت تعهـدات
رویکرد دیوان همانند اس.جی.اس پاکستان که تعهدات قراردادی را بـه دالیـل
متعدد از جمله فقدان قصد از شمول این شرط و معاهده خارج دانسته است و
یا رویه دیوان همانند اس.جـی.اس علیـه فلیپـین و آرای اخیـر مراجـع داوری
همانند بی واک علیه پاراگوئه و بوش علیه اکراین کـه بـه دلیـل شـرط حـل و
فصل اختالف پیشبینیشـده در قـرارداد رأی بـه عـدم اسـتماع دعـوا دادنـد،
همگی منجر به نادیده گرفتن اثر این شرط و قصد طراحـان آن در حمایـت از
قراردادهای سرمایهگذاری خارجی است .در عین حال تفسیر موسع این شـرط
توسط برخی از مراجع داوری از جمله اس.جی.اس .علیه پاراگوئه و ای.دی.اف.
علیه آرژانتین نیز صرفاً با توجه به معنای عادی این شـرط و بـدون توجـه بـه
هدف این گونه معاهدات که حفظ متعـادل منـافع سـرمایهگـذاری خـارجی و
منافع کشور میزبان است و سابقه تاریخی تـدوین ایـن شـرط صـورت گرفتـه
است .تفسیرهای موسع صرفاً با هدف حمایت از سرمایه گذاری خارجی عـالوه
بر اینکه موجب زائد نمودن سایر استانداردهای حمایتی معاهده میشود ،یکـی
از انتقادات جدی وارد بر رویه مراجـع داوری است که مـیتوانـد اثــرات سـوء
بر تمایل کشورهای میزبان جهت ارجاع اختالفات خود بـه داوری بـینالمللـی
داشته باشد.
بهترین شیوه برای تفسیر این شرط همانند تفسیر سایر اسـتانداردهای مـذکور در
معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایهگذاری ،پرهیز از تفسیر گستردة این شرط به نحوی
است که تمایز میان نظم حقوقی داخلی و نظم حقوقی بینالمللی و همچنین اختیـارات
حاکمه دولت میزبان را نادیده بگیرد .در این زمینه به نظر مـیرسـد کـه تفسـیر دیـوان
داوری در قضیه الپاسو علیه جمهوری آرژانتـین و آرای بعـدی داوری در راسـتای ایـن
هدف است .این دیوان با رد این دیدگاه که ابهامهای تفسیر در قواعد مندرج در معاهده
دوجانبه میبایست به نفع سرمایهگـذار خـارجی حـل و فصـل شـود ،اقـدام بـه تفسـیر
متعادلتری در این زمینه نموده است .در این تفسیر متعادل ،دیوان تالش نمود که هـم
مسأله حاکمیت دولت میزبان و هـم مسـئولیت آن دولـت بـرای ایجـاد یـک چـارچوب

 دوم آنکه در خصوص وضعیت معاهدات دوجانبـه ایـران ،عمـده ایـن معاهـداتحاوی یک متن واحد با تغییرات اندکی است .به نظر مـیرسـد بـا عنایـت بـه
اینکه ایران خصوصاً در دوره پساتحریم میزبـان سـرمایهگـذاریهـای خـارجی
است و با توجه به رویه ناهماهنگ داوری بینالمللی در خصـوص تفسـیر ایـن
شرط و تفاسیر بعضاً گسترده از این شرط به نحوی که در بعضی مـوارد نقـض
هر تعهدی حتی تعهدات غیرقراردادی نیز مشمول ایـن شـرط دانسـته شـده،
ضروری است که در انعقاد معاهدات آتی به چند نکته توجه شود :اوالً هماننـد
معاهده دوجانبه منعقده با کویت ،دامنه این شرط محدود به تعهداتی شود که
از طریق این معاهده پذیرفته شده است .ثانیاً همانند تجربه کشورهای مکزیک
و هند تالش شود که اختالفات ناشی از نقض ایـن شـرط را در صـورت وجـود
قید حل و فصل اختالف در قرارداد مبنای تعهـد ،از صـالحیت مراجـع داوری
مندرج در معاهده خارج شود .ثالثاً تالش شود که دامنه این شرط به تعهـدات
قراردادی محدود گردد تا از تفسیر موسع احتمالی که هرگونه تعهد ،صرفنظر
از منبع آن که در بعضی موارد در رویه داوری اعالمیههـای یـکجانبـه دولـت
میزبان یا قوانین داخلی را شامل آن دانستهاند ،اجتناب شود.

مجله حقوقی دادگستری ،سال هشتاد و یکم ،شماره نود و نهم ،پاییز 1396

حقوقی پیشرفته جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری خـارجی
را در نظر بگیرد .به همین دلیل ،دیـوان در راسـتای ایـن هـدف ،میـان اقـدامات دولـت
میزبان به عن وان یک تاجر (اعمال تصدی) و اعمال حاکمیت آن دولت تمایز قائل شده و
اقدامات انجامشده در راستای اعمال حاکمیت را مطابق شرط رعایـت سـایر تعهـدات در
صالحیت داوری بینالمللی دانسته است .این دیوان اقدامات تجاری را اقداماتی ندانسـته
که مطابق مفاد این شرط در صالحیت مراجع داوری بینالمللی قرار گیرد .بنابراین ایـن
دسته از اقدامات میبایسـت در چارچوب شرایط مقـرر در قراردادهـای مربوطـه حـل و
فصل شوند.
این تفسیر نه تنها هماهنگ با هدف معاهده سرمایهگذاری است ،بلکـه بـا سـوابق
تاریخی تدوین این گونه شروط که جهت حمایت از سـرمایهگـذاری خـارجی در مقابـل
مداخالت اداری ،اجرایی و تقنینی حکومتها بوده است ،کامالً هماهنگ اسـت .در عـین
اینکه این تفسیر هماهنگ با تفسیر سایر استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایهگذاری
است که عمدتاً اقدامات حاکمیتی دولت ،نقض استانداردهای منـدرج در معاهـده تلقـی
شده است .برای تفکیک اعمال تجاری از اعمال حاکمیت نیز معیارهـای در رویـه داوری
بینالمللی و دکترین وجود دارد.
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Umberlla Clause in Bilateral Investment Treaties and
 International Arbitration
Parvin Mohammadi Dinani
Abstract
The Umbrella Clause is included in many bilateral investment
treaties. Previously, the clause was used in the international
documents relateing to ownership of foreigners. In this article, the
meaning of the clause is analyzed in view of the previous history of
inserting the clause in international documents and the authoritative
views of law scholars. The interpretation of the clause in international
investment arbitration proceedings is important. The main issue in the
proceedings is whether the tribunals provided for in bilateral
investment treaties for settlement of disputes have jurisdiction for
dealing with contractual disputes. In other words, the question is
whether the investor can refer a contractual dispute to the treaty
tribunal on the basis of the umbrella clause. This issue will become
important in cases where the contract includes a clause on settelement
of disputes. The position of the two clauses on settelement of disputes
(one in the contract and the other in treaty) and the conflict of
jurisdictions between the two tribunals had been analyzed in
international investment arbitration proceedings, and has been
disscused in this article.
Keywords: Umbrella Clause, Bilateral Investment Treaties,
Investment Dispute Settlement, Jurisdiction of International
Arbitration.
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The Scope and the Territory of Privacy in Virtual Space
Yones Fathi
Kheirollah Shahmoradi
Abstract
Privacy is a reasonable range in which an individual expects to
be safe from others accessibility. The others referred here, could be
the government or other real or legal persons, therefore, privacy has
a same definition in virtual space. This space has caused new threats
and opportunities be created and the privacy in virtual space has
encountered questions, uncertainties and challenges. We should
primarily go to theroot of privacy concept formation. Privacy gets
importance when the individual get important and without that
individual, there is privacy for him/her. Thus, privacy is a modern
concept. Now regarding to the fact that this individual is the most
effective element in virtual space and also this is the person who
gives identity to the internet, reviewing the concept and area of
privacy in virtual place gets double importance. Now, as it has been
obvious that why and how the issue of privacy is tied to virtual space
and social network, the most important question of this article forms
that what is the concept, area and territory of privacy in virtual
space? Naturally, as this issue gets clarified, we should find the
grounds for privacy violation in virtual space and should go to the
issue that who try to violate privacy in virtual space and social
networks and why they do that, in order to find solutions to prevent
this violation. This article is seeking to clarify these issues by the
descriptive and analytical method.
Keywords: Privacy, Cyber Space, Public Order, Cyber Police,
Confidentiality Violation.
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Analysis of Corporate Crimes in the Light of Economic Systems
 Majid Sadeghnejad Naeini
Abstract
Companies or commercial enterprises have an important role in
the economic development of countries. With the globalization of
economy and increased number of these legal entities, the world
economy in general and economic system of developing countries in
particular has faced a newly-emerged phenomenon called crimes of
corporations or corporate crimes. Corporate crimes or crimes of
commercial legal entities as well as their offenders which in recent
decades have been subject to criminallaw and criminal liability can be
considered as the revisited concept of white-collar crimes which are
classified in the area of critical criminology.It can be defined as the
criminal acts of commercial enterprises which are committed in the
context of the business by the collective action of the directors or
officers of the enterprises.
Outbreak of these crimes especially because of the increase in the
quality and number of legal entities, in particular commercial
enterprises, has caused researchers to get interested in extensive
studiestoexplainthedifferentcausesofcommitment of these crimes.
Like any other crime, these crimes are caused by various factors such
as the nature of economic system. In other words,thesecrimeshave
rootsinthe nature and the type of economic system. This is of great
importance in the economic system of Iran in which many commercial
entities are administered by the government. So there are a lot of
opportunities for rent-seeking behaviors. In this essay, corporate
crimes will be analyzed in the light of economic systems ,and
reference will also be made, where appropriate to the economic
systemofIran.
Keywords: Corporate Crime, Nature of Economic System,
Critical Criminology, Liberal Economic System, State Economy.
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Legal Analysis of Decisive Profit in Mudaraba
Mohammad Soltani
 Shahrzad Haddadi
Abstract

One of the fundamental features of Mudaraba is jointly
participating of both parties of the contract in the whole profit
and loss caused by the commercial activity in such a way that
each of them has a share in the final obtained profit according
to what they have agreed on and the agent as a trustee of the
owner does his best efforts to use his capital in a profitable
manner. This article aims to analyze the decisive profit in bank
Mudaraba by emphasizing on the actual practices of the banks, legal
analysis of law issues and also the existing judicial procedure.
Generally in bank Mudaraba the bank seeks to gain decisive portion
of the reached profit regardless of real consequences of the contract,
while the substantial component of this kind of contract, i.e.
Mudaraba, is doing commerce and participating in the eventual
profit and loss of the activity. Keeping that in mind, it seems that if
the only effect of this contractual provision was just transforming the
contract into a one which is valid under Article 10 of the Civil Code,
the whole transaction would be a usury contract. On the other hand if
the provision itself was just recognized illegal and consequently null
and non-nullifying, it would be accounted as canceled. So the way of
distributing the profit between bank and agent still remains vague.
Accordingly it must be accepted that this kind of provision which
determines the decisive portion of the gained profit on behalf of

the bank, based on the Article 233 (1) of the civil code, is null
that nullifies the contract.
Keywords:Bank Facilities, Islamic
Decisive Profit, Economic Analysis of Law.
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NGOs in the Criminal Process in the Light of the Code of
Criminal Procedure
Mohammad Hossein Ramazani Ghavam Abadi
Abstract
Multiple functions of NGOs have caused state actors in national
and international arena could not easily ignore their presence. Following
the ratification of Code of Criminal Procedure in 2015, legislature made
it possible, in article 66, for NGOs to take part in criminal proceedings
to promote the interests of vulnerable groups and also play an important
role in victimless crimes. According to the first version of this article,
NGOs could participate in different steps of criminal process, from
complaint to appeal. Unfortunately, in the subsequent modification of
the Code, the role of NGOs in appeal was denied. This modification,
besides to the necessity of the NGO to be qualified by the head of the
Judiciary, had negative effect on the role of NGOs in criminal
proceedings. One of these negative points, discretion of Judiciary's head
to qualify the NGOs, was modified by an act in 2016. But the other one,
inability of the NGOs to appeal, still exists.
In this paper, we will discuss the basics, requirements and the
ways of the participation of NGOs in criminal proceedings, as
provided by Iranian legislature.
Keywords:NGO, Prosecutor, Victim, Crime report, Criminal
Process.
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Theoretical Foundation, Objectives and Methods of
 Compensation in Competition Law
Reza Khoshnodi
 Reza Alipouur
Seyyed Alireza Shokuhyan
Abstract
Not only breach of competition law's regulations has negative
effect on economic efficiency, but also causes damages to persons.
Since, various legal systems want to prevent anti-competitive
conducts and compensate the losses that arise from these conducts, by
designing various legal mechanisms. But, we should keep in mind that
primarily, evaluation of theoretical bases of compensable damages is
necessary to discuss injured parties' compensation issues. Study about
these bases illustrates differences between various legal systems.
Moreover, compensation of losses that arise from anti-competitive
conducts has multilayer goals. In one hand, that wants to reach shorttime aims that most important of them is compensation of injured
parties or in other word compensatory aim. To reach this goal, special
methods are designed; such as private and class action. On other hand,
we can't condone long-time aims. Most important consideration
between them is preventing the anti-competitive conducts’ occurrence
that can be reached by punitive damages. Summary analysis of
theoretical bases of compensable losses and current compensation
methods of such losses in different legal systems, will illustrate our
legal system's failures.
Keywords: Competition Law, Compensable Damages, Class Actions,
Restorative function, Punitive Function.

 Abstracts
d

Differentiation between the Jurisdiction of the Administrative
Justice Court and the Public Court over Claims for Civil
Responsibility against the Government
Mohammad Jalali
Mohammad Hasanvand
Ayoob Miri
Abstract
By the Iranian Constitution, justice courts are considered to be the
public authorities to deal with people’s complaints. Alongside these
public authorities, the Administrative Justice Court (AJC) has been
developed with the aim of “getting people’s right from the government”
and “establishment of administrative justice”. Referring to the principles
of the Constitution, one can to some extent make jurisdictional
distinctions between the justice courts and the AJC. However, in the
Iranian judicial procedure, which has a more precise look at the issue of
jurisdiction, and explains the distinctions in a technical manner, the issued
decisions indicate that regarding the jurisdiction of the AJC there is not a
united procedure, and this disunity applies both to the AJC and public
courts. The first question to be raised is whether all claims concerning the
government’s civil responsibility should be made before the AJC, or in all
cases in which the losers intend to demand compensation from the
governmental institutions they first should refer to the AJC in order to
ascertain the transgression; or in some cases they can directly make their
claims before the public court. Abstracting the cases in which the
conditions of the responsibility of the government are met, this study tries
to discuss the above questions on the basis of the examination of judicial
decisions. Finally, it comes to the conclusion that the general jurisdiction
of public justice courts over all civil and criminal claims requires that the
jurisdiction of the Administrative Justice Court should be interpreted
according to the existing laws and in accordance with the philosophy of
the formation of the AJC. Therefore, not all claims could be made before
the AJC, and the individual claims for compensation against
administration must be interpreted with respect to the nature of the
claims, the position of the specific governmental office or department in
relation to that of the individual, and the type of the administrative action.
Keywords: Administrative Justice Court, General Court,
Jurisdiction, Ascertaining Transgression, Administrative Actions,
Civil Liability.
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The Criminal Answer for Cyber Pornography in International
 Documents and Computer Crimes Act 2010
Alireza Taghipour
Morteza Zarrine
Abstract
Pornography as one of the examples of computer crimes that
covers the contents which mostly are produced, published, kept and
dealt on the basis of erotic and sexual arousal. With the advent of the
Internet, meanwhile, pornography protrude from a purely traditional
way that are mainly published as books, magazines and painting, there
also an efficient tool was created for sexual offenders. Pornography
extension in cyberspace as a secure place for perpetrators and its
consequences led to the adoption of documents at global and regional
level. In these documents by providing a definition of pornography
and its multiple instances it was attempted that in order of combating
effectively with this phenomenon, there be comprehensive and
uniform standards to be introduced to the countries of the world in the
present article which has been edited in a descriptive-analytic way by
considering international documents and by the aim of comparing
these documents with Iran's parliament approved the law on
cybercrimes we have reached to this conclusion that although the
Iranian legislator has tried to made steps against pornography but the
ambiguity and incomprehensibility of some phrases, Imposing
disproportionate punishments for instances of pornography, set the
akin punishment for the perpetrators regardless of the age of the
victim and the ignoring the role of parents and protectors of children
in the commission of the crime as an aggravating circumstances, has
caused the law not to be able to deal and cope effectively with
pornography in cyberspace.
Keywords: Pornography, Internet, International Documents,
Punishment.
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Assessment of the Preventive Effect of Tort Law and Safety
 Regulation in Hazardous activities
Hassan Badini
 Somaye Abbasi
Abstract
Although compensation is the main purpose of tort law with
respect to the injured, it is not the sole purpose and along with this
main goal; Tort law can also be effective to deter the injurers and
prevent the future accident. Due to the reactive and ex- post nature of
tort law, its failure to achieve prevention and the importance of
proactive (ex ante) and preventive measures, especially in the ultrahazardous activities and mass torts, some scholars believe that through
other methods such as safety regulation and regulatory rules, the
preventive purpose can be better achieved. That is why today in many
legal systems, preventive measures through public law and enactment
of safety regulation to secure the safety of citizens, has become an
effective tool for the management of hazardous activity. In this paper
we have tried to assess the function of these two legal tools for the
prevention of dangerous activities. Our study shows that in addition to
tort law failures to prevent the hazardous activity, regulation has also
some deficiencies and this has made it inevitable to employ both of
them in many cases.
Keywords: Tort Law, Regulation, Safety Regulation, Regulatory
Rules, Prevention.
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The Right to Medications along with Supporting Drug
Innovations
Mohsen Borhani
Mehrnoosh Abouzari
Abstract
In recent years, the discussion of the access of all countries to
essential drugs has been raised as a moral challenge, most of which
the granting of intellectual property rights to the of this industry and
the lack of access of developing countries to these products.
Though this industries have tried to justify themselves with
economic and legal arguments, but the result is creating a link
between the industries and low-income countries. Thus, the
discussion is whether substantially the intellectual property of
essential drugs is applicable and whether should not this property
be defined in the light of the concept of treatment and human need
for treatment? What is the justification for this discussion? Is the
right to health and access to medicines is based on ethical
principles, or does legal bases support this? The other is the right to
have access to everyone will they take medications, or will they just
allocate the necessary medications in this domain to drug
inventions? It seems legal principles and there is an ethical need for
protecting people's health in accessing the necessary drugs to
allocate the right to drug innovations. This paper, in two parts of the
legal and ethical justification of the debate, seeks to address the
conflict between the right to health and the right to intellectual
property on inventions providing arguments in two aspects and
explaining the ethical justification of this preference by preferring
the ethical responsibility of the right to health.
Keywords: Medicine, Intellectual Property Rights, Poor
Countries, Ethical Responsibility.
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