«قاعدهی دراء» و «اصل برائت» :مجرای شمول :اشتراک یا افتراق

محمدعلی آقایی

چكيده
امروزه اهمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی  -به ویژه
در مسائل پیچیده ی نو ظهور  -بر هیچ کس پوشیده نیست و حلّ بسیاری از پرسش های فقهیی
و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور ،برای فقهیا و حقوقیدانان بسییار م ی ل و ب غیاق بیرقابیل
دسترس است؛ بدین جهت در فقه اسالمی و در طیف وسی ی از قیوانین عرفیی دنییای امیروز از
جمله ک ور ما آثار وجود این قواعد فقهی مانند قواعد الضرر ،صحّت ،بیّنه ،درأ و برائت ،عینیاق و
یا مغموناق به خوبی م هود است .این قواعد از جمله «قاعیده ی درأ» و ب غیاق «برائیت» در تمیا
شبهات جریان دارند .بنابراین اگر حاکم شرع و قاضی در هنگا رسیدگی بیه پرونیده ی متّهمیین،
در اثبات جر دچار شبهه شود و یا دریابد که متّهم در زمان ارت اب جر نسبت به وجیود ح یم
شارع و یا در ت خیص موضوع ح م مزبور ،با شبهه مواجه بوده ،دیگر نمی تواند شرعاق و انصیافاق
جرمی را به متّهم منتسب و یا مجازاتی را نسبت به او اجرا کند .زیرادین اسال  ،شری ت رأفیت و
آسان گیری است و ضوابط عدالت و نظا قغائی اسال و نیز به تبع آن ،مقرّرات عرفی ،حیاکم را
به سمت و سوی تفسیر به نفع متّهم و برائت او داللت می نماید .پیامبر اکر (ص) فرموده اسیت:
« ...اگر حاکم در عفو متّهم خطا کند ،بهتر از آنست که در مجازات نمودن او خطا نماید ».و همین
سفارش های اکید است که زمینه ساز «قاعیده ی درأ» مسیلله ی تفسییر بیه نفیع میتّهم و رعاییت
انصاف و احتیاط نسبت به جان و عرض و آزادی مرد شده است.
واژههای کليدی :قاعدهی فقهی ،اصول عقلیی ،قاعیدهی «درأ» ،اصیل برائیت ،شیبهه (شیبههی
ح می و شبههی موضوعی) ،حدود و مجازاتهای شرعی

ه حقوق دان گاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

مقدمه
در ابتدا بنا نداشتم وارد مباحث مقدّماتی راجع به نقیش قواعید فقیه در اسیتح ا و
استدالالت مسائل فقهی و حقوقی شو امّا با اندکی تلمّیل درییافتم کیه الز اسیت در
آباز از تلثیر مهم این قواعد در حلّ اساسی این گونه مسائل سخن به میان آید ،تا ذهین
و روان خواننده با نقش مهم این قواعد آشنا شود و سپس وارد جزئیّات مطلیب مربیوط
به این مقاله شویم؛ زیرا آنان که با فقه و حقوق آشنایی دارند ،به خیوبی میی داننید کیه
برای یک فقیه ،یک قاضی و به طور کلّی برای یک حقوقدان ،ایین قواعید ت ییه گیاهی
مح م هستند که حلّ بسیاری از مسائل و پرس های فقهی ،حقیوقی بیدون آنهیا بسییار
م

ل و گاهی دور از دسترس است و بدین جهت است که در فقه اسالمی و در طیف

وسی ی از قوانین عرفی دنیای امروز ،اعم از قانون اساسی و قوانین عادی ک یورها (بیه
ویژه در قوانین اساسی و مدنی ک ورمان و نییز در سیایر ک یورهای اسیالمی) ردّپیای
روشن این قواعد ی که چند صد قاعده اند و بسیار مورد توجّه فقها و حقوق دانان واقیع
شده اند ی به طور آش ارا و یا به نحو ضمنی پدییدار اسیت؛ قواعیدی همچیون قواعید
الضرر ،برائت ،نفی عسر و حرج ،صحّت و نظایر اینها  ،١که اکنون مستند فتیاوی ،آرا و
نظرات فقها ،قغات و حقوقدانان است .برخی از این قواعد ری ه در قرآن کیریم دارنید
(مثل قاعده ی الحرج و نفی سبیل) و ب غی از نصوص و ظیواهر رواییات و احادییث
پیامبر اسال و ائمه ی اطهار (ع) ملخوذند( .مانند قاعده ی بیّنه ،اتالف و الضرر) سپس
 .١در مقدّمه ی مجموعه ی «مجلة االح ا ال دلیه » که به المجله م روف است و در واقع قانون مدنی عثمانی
محسوب می شده در ی صد مادّۀ ابتدای آن (به جز مادّۀ اوّل آن که در ت ریف دانش فقه است نود ونه ماده ی
دیگر آن در بیان قواعد کلّی و عمومی «ی نی قواعد فقهی و اصولی» است .گفتنی است بر المجلة شرح های
مختلف نگاشته شده از جمله «شرح المجله » که تللیف سلیم رستم باز اللبنانی عغو شورای موقّت دولت عثمانی
و «تحریر المجلة » از علّامه شیخ محمّد حسین کاشف الغطا (از فقهای امامیّه) است.
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اینها و برخی دیگر در لسان فقهای اسالمی چه بیه صیورت اجمیاع و ییا نظیر م یهور
جلوهگر شده اند ،و عقل به آن ح م می کند (مثل قاعده ی عقلی مالزمه) بنابراین هییچ
کس من ر اثربخ ی و نقش شگرف ایین قواعید در حیلّ و پرورانیدن مسیائل فقهیی و
حقوقی نیست .از جمله قاعده ی «بیّنه و یمین» را بنگرید که منطوق حدیث نبوی (ص)
به همین مغمون است« :اَلبَینَهُ عَلی المُدَعی وَ الیَمین علیی مَین اَن َیر اَو عَلیی المُیدَّّعی
عَلیه»:بیّنه (و دلیل) بر عهدۀ خواهان و سوگند بر عهده ی خوانده یا ان ار کننده اسیت.
که این قاعده ،به ویژه در آیین دادرسی ،پاسخی مستدل به هرگونه دعوای واهیی اسیت
که اگر به خوبی اجرا شود ،خیلی از دعاوی اصالق مطرح نمی گردد و بسیاری از دعاوی
مطروحه نیز در همان آباز به پایان می رسد  ،١البته باید گفیت :قواعید فقیه علیی ربیم
اهمیتی که دارند آن طور که شایستة جایگاه آن هاست مورد توجّیه قیرار نگرفتیه ،اکثیر
تحقیقات و پژوهش ها بی تر به اصول فقه یا مسائل فقهی مربیوط میی شیود .بیاری بیا
کال قاصر و عبارات موجز نمی توان تما اب اد و اهمّیّت ایین قواعید را بیازگو نمیود،
ناچار به همین مقدار اندک بسنده می شود و نمی خواهیم درباره ی محتوای قواعید درأ
و برائت به تفصیل شرح دهیم .در این مقاله ،نظر به عالقه ی وافر نگارنده به قواعد فقیه
و حقوق ،قصد آن است که پس از بیان مختصری درباره ی دو قاعده ی درأ و برائت ،با
مقایسه ی این دو ،از حیث دایره ی شمول و مجرای اجیرای آنهیا در شیبهات مختلیف
ح میّه و موضوعیّه و سایر موضوعات ،به راه اری تازه به ویژه در حلّ مسائل کیفری
دست می یابیم که این مقایسه علی ربم تحقیق فراوان توسیط برخیی فقهیا و محقّقیان
گرانقدراز جمله ،آیت اللّه سیّد محمّد موسوی بجنوردی در قواعد فقهیّیه «جلید اوّل» و
دکتر سیّد مصطفی محقّق داماد در قواعد فقه جزائی این موضوع باز هم نیازمند بررسیی
بی تر می باشد .لذا امید است این تحقیق مختصر ،بتواند مفیید فاییده و مثمرثمیر باشید.
 .١طبق مادّۀ  ١521ق . .هرکس مدّعی حقّی باشد باید آن را اثبات کند .نیز این قاعده عیناق در مادّه ی  17مجلة
االح ا ال دلیّة و بیان شلن آن در مادّه ی  11آن مندرج است( .سلیم رستم باز اللبنانی ،شرح المجلة ،چاپ سو ،
دارال تب ال لمیّه ،بیروت اللبنان)

گفتنی است این که چرا مقایسه ی این دو قاعده را در این مقاله وجهیه ی همّیت خیود
ساخته ایم ،این است که نظا حقوقی اسال برای نخسیتین بیار ،قاعیده ی برائیت را از
طریق قاعده ی درأ و قاعده ی قبح عقیاب بالبییان م میول و جیاری سیاخته؛ بنیابراین
قاعده ی درأ زمینه ساز برائت بوده ،به طوری که در امور شرعی ،بی تر به قاعیده ی درأ
و در امور جزای عرفی به اصل برائت استناد شده است.

بخش اوّل :قاعدهی درأ در یک نگاه اختصاری
قاعده ی درأ برگرفته از مفاد و مغمون صیریح حیدیث م روفیی از پییامبر گرامیی
اسال (ص) است ،که مغمون آن را فقهای شی ه و سنّی پذیرفتیه و نقیل کیرده انید .از
جمله شیخ صدوق (ره) چنین نقل کرده اسیت 1کیه آن حغیرت فرمیوده انید« :إدرئیوا
الحُدودَ بال ٌّبهاتِ»( .حدود را به وسیلة شبهه ها (از متّهم) دفع کنید).و متن این حیدیث
شریف آن قدر متقن و مح م است که با توجّیه بیه اوضیاع و احیوال و شیرایط زمیان
صدور حدیث ،هر انسانی مطمئن می شود این حدیث شریف جز از طرف م صیو (ع)
نمی توانسته صادر شود .هم چنین است حدیث رفع ،مذکور در کتاب خصیال از شییخ
صدوق ،که از قول آن حغرت(ص) نقل نموده است« .رُفِعَ عَن اُمَتی تس ه االشییاء...میا
اُکرِهوا عَلیه وَ ما الیطیقون وَ ما الیَ لَمون» (برداشته شد از پیروان من آثار یا مؤاخیذه ی
نُه چیز ...:آن چه بر آن اکراه شده اند ،آن چه را توانایی ندارند و آنچه را که نمی دانند).
(به نقل از بالبی ،صدرالدّین ،عدالت و قغا در اسال چ پینجم ،١711 ،ص 9و محقّیق
داماد ،همانجا ،ص ،)١19بنابراین فقهادر اکثر مسیائل جزاییی هرگیاه باشیبهه ای روبیرو

 .١من الیحغره الفقیه ج 7ص 25حدیث١5ی وسائل ال ی ه ج ١1باب  55ص ،777گفتنی اسیت هرچنید مرحیو
صدوق روایت مذکور را به طور مرسل (با حذف سند روایت و راویان مابین او و م صو (ع) ) نقل کرده ولی در
بین فقهای امامیّه ،مرسالت صدوق به مانند مسانید و روایات مسند ودارای سیند ) م تبیر میی باشید( .بیه نقیل از
موسوی بجنوردی (سیّد محمّد ) ،قواعد فقهیّه ،چاپ دو  ،جلد اوّل ،ص 75ی محقّیق دامیاد ،قواعید فقیه جزائیی،
سال ،١71١ص .) 51
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شوند ،آن را از عداد شبهه ی دارئه محسوب نموده ،حد را جیاری ندانسیته و ییا بیه
طوری که در مباحث آتی بیان خواهد شد با حدوث شبهه حتّی ت زییرات و قصیاص را
نیز ساقط دانسته اند.
باری ،این قاعده می گوید :هرگاه م لّف (و مرت ب) از روی اشتباه نسبت به ح یم
و یا به موضوع ،مرت ب جرمی شود ،این شبهه موجب دفع حد از او می شود .مثالق اگیر
م لّف نداند که شارع مقدّس اسال برای نوشیدن شراب ،ح م حرمت وضع کرده و ییا
این که آگاه به حرمت شراب باشد ولی نمی داند مای ی که در ظرف است شراب اسیت
و به تصوّر این که آب می باشد آن را بنوشد؛ بنا بر قاعده ی درأ ،قاضی نمی تواند او را
به کیفر نوشیدن شراب مح و و برای او حد شرب خمر جاری سازد .به طوری کیه در
تحریرالوسیله (موسوی خمینی «امیا روح اللّیه» ،کتیاب الحیدود ج 5ص 571مسیللة)١
اجرای حدود در مس ر ،م روط به بلوغ و عقل و اختیار و نیز م روط به «علیم نسیبت
به ح م و موضوع» دانسته شده ،به این شرح که درآن جاآمیده اسیت«:فالحیدّ علیی....
الجاهل بالح م و الموضوع اواحدهما اذا ام ن الجهل بالح م فی حقه( »...پس حید بیر
جاهل به ح م و موضوع یا جاهل به ی ی از این دو نیست وقتیی کیه شیبهة جهیل بیه
ح م در حقّ او صادق باشد) .وهم چنین همان جا درمسئله ی7آمده است «وَلَو شیرب
مای اق بِتَخَیُلِ انَه مٌحر بَیرمُس ر فاتَغح انَه مُس ِر لَم یُثبِت الحدَ عَلیه» (اگر کسی میای ی
را به خیال این که حرا  ،ولی بیر مس ر است بنوشد و پس از آن روشن شود که مس ر
بوده است ،حدّ شرب مس ر بر او جاری نمی شود).

حد به چه معناست و دائرهی شمول قاعدهی درأ تا کجاست ؟
حد در اصطالح شرع مقدّس اسال و قیانون مجیازات اسیالمی مجیازات خاصّیی
است که به سبب ارت اب جر و گناهی م ییّن ،شیارع مقیدّس ،مییزان ،نیوع و کیفییت
اجرای آن را در تمامی موارد و مصادیق جر (بر خالف ت زیرات) م ییّن کیرده اسیت.
محقّق حلّی ،در کتاب شرایع ،ابتدای «کتاب الحدود و التّ زییرات» آن را چنیین ت رییف
نموده اند« :کُلّ ُما لَه عقوبة مقدّرۀ سُمّیَ حدّاق ی ومالیس کذلک یُسَمّی تَ زیراق( ».هر عملی

که در شرع به علت ارت اب به آن ،مجازات م یّن و م خّصیی ت ییین شیده باشید حید
است و آن چه این گونه نباشد ت زیر خوانده می ود ).گفتنی است حیدّ مجیازاتی اسیت
که حدّاقل و حدّاکثر ندارد؛ ی نی کسی نمی تواند آن را کم یا زییاد کنید و در جرایمیی
است که موضوع حقّ اللّه دارند( .به جز حدّ سرقت و قذف کیه واجید هیر دو جنبیهی
حقّ اللّهی و حقّ النّاسی هستند ).نظر به مطالب فوق ،برخی از محقّقین حقوق اسیالمی
(از جمله قبله ای خوئی در قواعد فقیه جزائیی ،جلید اوّل ،چیاپ  ١711ص )١27ایین
ت ریف را به عنوان ت ریف جامع و مانع برای حد پی نهاد کرده اند« :حد مجازات بیدنی
خاصی است که به عنوان حقّ اللّه ت یین شده است ».بدون این ه بخواهیم وارد تفصییل
این بحث شویم که آیا حد ،در قاعده ی درأ منحصر به همان مجازات حیدود بیالم نی
االخص (ی نی به میزان م یّن و بدون حدّاقل و حدّاکثر )١است که در مقابیل قصیاص و
ت زیرات قرار دارد و یا در م نای مطلق مجیازات اسیت و قصیاص و ت زییرات (ی نیی
مجازات های بیر م یّن شرعی) را هم شامل می شود؛ الز است اجیرای ایین قاعیده را
در موارد مذکور ،به اختصار مورد بحث قرار دهیم:
اجرای قاعده ی درأ در تعزیرات :در این مورد ،خالصه باید گفت :علی ربیم ایین
که اجرای این قاعده در مجازات حدود (به م نای اخص) مورد قبیول همیه ی علمیا و
فقهای اسالمی واقع بوده و به اصطالح ،این شمول نزد ای ان مفروغ عنه است مع ذلیک
با این که ت زیرات و حدود با هم فرق اساسی و جوهری دارند ،1اکثر فقها و حقوقدانان
 .١اهمّ موجبات حد (در این م نا ) ،علیربم وجود اختالف نظر بین فقهای اسالمی ،به شش موردمنحصر شده
است ١ی زنا 5ی ملحقات زنا (لواط و تفخیذ و مساحقه و قوّادی ) 7ی قذف 5ی شرب خمر 2ی سرقت 7ی محاربه
(و افساد فی االرض و قطع طریق ) (محقّق حلّی ،شرایع ،ابتدای کتاب الحدود و الت زیرات ،ص )١51ضمناق جالب
است بدانیم ،حد در قرآن کریم به صورت مفرد ذکر نگردیده بل ه در حدود  ١5مورد به صورت جمع آمده و در
هیچ یک از این موارد به م نای عقوبت است مال ن ده است ،بل ه به م نای اح ا و مقرّرات وبیراینها آمده است
مثل «تِلکَ حُدود اللّه فالتَ تدوها بقره«559الّا اَن یخافا اَلّا یقیما حدود اللّه»بقره آیة .559
 .١برخی حقوق دانان امروزی عالوه بر اعتقاد به این فرق های جوهری ،در خصوص هدف حدود و ت زیرات
این گونه دارند که :هدف اصلی در حدود (و قصاص ) ،بی تر سزادهی است به عنوان هدف وظیفه گرا (و نگاه به
گذشته) ولی هدف محوری در اجرای ت زیرات بازدارندگی به عنوان هدف پیامدگرا (و نگاه به آینده و مهار جر )
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در پناه اخبار و احادیثی که جهل را مالک رفع حدود میی داننید -خیواه ایین جهیل در
قلمرو حدود باشد و یا ت زیرات -واژه ی حید در حیدیث شیریف نبیوی (ص) را بیه
م نای اعم و شامل ت زیرات هم دانسته اند( .عیوده ،حقیوق جنیائی اسیال  ،ج ،١چیاپ
 ،١717ص )717در کتاب تحریرالوسییله ی امیا خمینیی (ج  5ص )517نییز در بیاب
اجرای ت زیر (دروطی بهیمه و میّت) آمده است « ...فالت زییر ...علیی الم یره و العلیی
الم تبه مع ام ان ال بهه فی حقّه ،ح ماق او موضوعاق»(اگر کسیی بیر ایین عمیل (وطیی
بهیمه) اکراه شود یا برای او شبهه ی ح میّه یا موضوعیّه ایجاد شود در صورتی کیه در
حقّ او چنین شبهه ای صادق باشد از مجازات م اف می شود ).ایین نظیرات بیا اسیتناد
به«قاعده ی اولویّت» صحیح به نظر می رسد ،زیرا اگر حدودکه اهمّیّیت آن در شیری ت
اسال باالتر از ت زیرات است .به وسیله ی شبهه ساقط شود ،ت زیرات نیز به طریق اولی
ساقط خواهد شد( .قبله ای خوئی ،همانجا ،ص )١75عالوه بر این ،در موارد زیادی بیه
ت زیر ،اطالق حد شده است .بنابراین ،اصالة ال مو ِ (اِدرئوا الحدود) با توجّه به اولویّیت
مذکور و با توجّه به وحدت مالک ی که بر پایه هیای عقالنیی بنیا شیده اسیت ی شیامل
ت زیرات شرعی هم می شود .زیرا ح مت ت ریع این قاعده که تحقّق عیدالت و کمیک
به متّهمین است ،اقتغای شمول قاعده به ت زیرات را هم داردو مهم تر از همیه عمیو
فرمایش م روف حغرت رسول اکر (ص) است مبنی بر «اصل ترجیح خطا در عفو بیر
خطا در کیفر» در قسمت آخر این حدیث شریف« :اِدرئیوا الحیدود عین المسیلمین میا
استط تم ،فان وجدتم للمسلم مخرجهً فخلّوا سبیله ،فاِنَ االِما َ لَاِن یخطئ فی ال َفیو خَییرٌ
من اَن یخطَئ فی ال ُقوبه( ».تا می توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید .س ی کنید حید
بر کسی جاری ن ود ).پس اگر راه گریزی برای مسیلمان بیه جهیت فیرار از حید پییدا
کردید او را رها سازید زیرا اگر حاکم در عفو نمودن خطا کند بهتر از آن است کیه بیی
گناهی را مجازات نمایید ».کیه ایین امیر شیامل ت زییرات هیم خواهید بیود( .بالبیی،
است( .اندی ه های حقوق اسالمی ،مجموعه مقاالت ،چاپ  ،١711ص ،77١مقالة دکتر فیروز محمودی ،با عنوان
درآمدی بر اهداف مجازاتها )

صدرالدّین ،همانجا ،ص ،9منبع ذکر حدیث نبوی ،از جمله ،سنن ترمذی ،ابواب الحدود
باب  5است ،به نقل از موسوی بجنیوردی ،سییّدمحمّد ،قواعید الفقهیّیه ج١ص )١75در
این مورد در مباحث آتی به تفصیل بحث خواهد شد.

اجرای قاعدهی درأ در قصاص ،دیات و مجازاتهای بازدارنده:
در این باره ،اختالف نظر بین فقهای اسالمی به خیوبی م یهود اسیت زییرا از ییک
طرف عدّه ای از ای ان  -از جمله مرحو محمّد تقیی مجلسیی (ره) در کتیاب روضیه
المتّقین  -حدود را شامل حدود و ت زیرات و قصاص دانسته اند ،و این نظر متین است.
(به نقل از موسوی بجنوردی ،سیّدمحمّد ،همانجا ،ص )١55ولیی از سیوی دیگیر ،اکثیر
فقهای عظا  ،در خصوص مورد قصاص ،موض ی مخالف دارنید ،بیه ایین اسیتدالل کیه
چون قصاص از جمله حقوق النّاس است و مبنای حقوق النّاس بر مداقّه و دقّت اسیت.
لذا چنان چه شبهه ای در باب قصاص عارض شود ،نمی توان به قاعیده ی درأ تمسّیک
جست .زیرا اصول عقالیی (اصالت عد النّسیان ،عد الغفله ،عد االشتباه و عد االکراه
و نظایر اینها) در قصاص جاری میی شیود و میانع از جرییان قاعیده ی درأ در قلمیرو
قصاص است و دلیل این که اصول عقالیی مزبور (مثل اصل عد االشیتباه و نظیایر آن)
در حدود اللّه جاری نمی شود آن است که حدود اللّه مبنی بر تخفیف و تسامح اسیت.
در این باره ب غاق پاسخ داده شده که در خصوص قصاص هم اصول عقالیی (مثل عد
النّسیان و عد االشتباه) جاری نمی شودزیرا درسیت اسیت کیه حیقّ النّیاس (از جملیه
قصاص) مبنی بر مداقّه و نیازمند دقّت است ،امّا این دقّت نظر مربوط به مسائل حقیوقی
و مالی صرف است ولی در مسللة دماء و نفوس که بسیار مهم است باید تیا جیایی کیه
ام ان دارد احتیاط کرد( .موسوی بجنوردی ،همانجا ،ص)١5١
 .١نیک سهلست زنده بیجان کرد ک ته را باز زنده نتوان کرد
که چو رفت از کمان نیاید باز
شرط عقلست صبر تیرانداز
«گلستان س دی باب ه تم»
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خالصه آن که در مسللة قصاص ،پای جان و نقص عغو در میان است و از این جهیت
حاکم و قاضی باید در اجرای قصاص نهایت دقّت را به کار ببرد و در میوارد بیروز هرگونیه
تردید از اجرای قصاص جلوگیری نماید .بنابراین ،بهتر آن اسیت کیه در موضیوع قصیاص،
اصل احتیاط جاری شود و مفاد قاعده ی درأ هم مؤیّد این و تفسیر به نفع میتّهم اسیت ،لیذا
قاعده ی درأ در باب قصاص هم قابل جریان است و موارد بسیاری هم در فقیه وجیود دارد
که فقهای گرانقدر  -از جمله محقّق حلّی ،صاحب جواهر ،شهید ثانی ،و عالمیه ی حلّیی -
به استناد قاعده ی درأ و حصول شبهه ی دارئه ،در برخی موارد ح یم بیه سیقوط مجیازات
قصاص داده اند .هم چنان که برخی از علمای عامّه هم  -از جمله جالل الدّین سییوطی در
«االشباه و النظایر» -چنین نظری دارد( .به نقل از محقّق داماد ،همانجا ،ص )12ضیمن آن کیه
مسلّماق باید گفت در ارت اب اعمال عمدی مستوجب قصیاص ،هرگیاه در مسیلله ی عنصیر
م نوی جر و قصد مرت ب و مسلله ی عمدی یا بیر عمدی بیودن عمیل ارت یابی شیک و
تردید شود ،در این جا به جهت احتیاط در دماء و احترا به خون و جان مرد  ،دفاع از تلقّیی
بیر عمدی بودن جر (و تفسیر به نفع متّهم و یا تبدیل به دییه) اولیی اسیت .در پاییان ایین
بحث این ن ته به اختصار قابل ذکر است که به اعتقاد اکثر قریب به اتّفاق فقهیاو حقوقیدانان،
واژه ی حدود مندرج در قاعده ی درءالحدود ،حدّاکثر شامل ت زییرات و قصیاص اسیت و
م موالق شامل دیات نمی شود ،زیرا دیه در زمره ی حقوق میالی اشیخاص اسیت و در بیاب
حقوق مالی اصل بر دقّت و مداقّه است و در این عرصیه ،اصیول عقالییی مثیل اصیل عید
اشتباه و اکراه و بفلت و نظایر اینها جاری می شود از ایین رو بیه مجیرّد شیبهه ،حیقّ افیراد
ساقط نمی گردد( .محقّیق دامیاد ،همانجیا ،ص )17در خصیوص مجازاتهیای بازدارنیده (و
اح ا سلطانیّه) که ت زیر شرعی اصطالحی نیستند و ولی امر و حاکم مسلمین به ت یین آنهیا
اقدا می نماید ،این اح ا جزء حقوق اللّه نیست(.بنابراین ،می توان نسیبت بیه آنهیا ح یم
بیابی صادر نمود ،لذا محتمل است قاعده ی درأ در مورد آنها جاری ن یود زییرا اینهیا حیق
ح ومت اسالمی جهت ادارۀامور مرد اسیت( .ر.ک بیه میادّۀ  ١1ق. .ا و نییز رأی وحیدت
رویّة شمارۀ  711صادره در سال )١715

بخش دوم :اصل برائت
مقدّمتاق باید گفت :همان طوری که می دانیم در فقه اسال  ،برای فرد انسان در هنگیا
بالت لیفی و تحیّر و یا سرگردانی ناشی از مواجهه با یک موضوع خاص و برای خیروج
از آن ،راه حل هایی پیش بینی شده ،که از جمله ی آن ها استناد به قواعد فقهیّیه و نییز
اصول عملیّه (یا عقلّیه) است .این اصول عبارتند از اصول برائت ،استصحاب ،احتییاط و
تخییر .این اصول به این جهت مهم هستند که در استنباط اح ا فرعیی و مسیائل مبیتال
به ،نقش اساسی داشته و به همین سبب ،در تما ابواب فقیه (وحقیوق) کیاربرد داشیته،
اصول و قواعد عا نامیده می شوند .در مقابل ،قواعدی وجود دارد که به ابواب خاصّیی
اختصاص دارند ،مثل قاعده ی تلف مبیع در زمان خیار که فقط در م یامالت اجیرا میی
شود.باری موضوع همة اصول عملیّه (از جمله اصل برائت) شبهه و شیک اسیت ،ی نیی
هرگاه ،شخصی نسبت به چیزی قطع و یقین نداشته بل ه در آن مردّد باشد ،بیه ی یی از
آن اصول می تواند تمسّک نماید و به بیان تخصّصی تر این که هرگاه شیخص مجتهید
در مسیر استنباط اح ا  ،در کتاب و سنّت و اجماع و عقل ،دلیل صریح و کافی نیابد تیا
به منظور واق ی شارع و قانونگذار پی ببرد و یا نص و دلیل موجود ظنّی الدّاللیه باشید،
چنین جایی محلّ اجتهاد است و در این صورت می تواند به اقتغای زمان و م ان و با
تمسّک به اصول عملیه ی مذکور ،ح م مسلله را ت یین و بیرای حیلّ مسیائل جدیید و
حوادث مستحدثه و نوظهور ،راه ار و پاسخ شایسته ارائیه نمایید .بنیابراین در اجتهیاد
پویا ،اصول عملیّه به عنوان ابزار کارآمدی مورد استفاده ی مجتهد قرار می گیرد .گفتنیی
است اگر اصول فقه را شامل قواعدی بدانیم که در طریق استنباط اح ا شرعی فرعیی
از ادلّه ی تفصیلی آنها به کا ر می رود و فقها و مجتهدین در هنگیا اسیتنباط اح یا از
آنها بهره می جویند امّا قواعد فقهی را همه می توانند بیه آن هیا توسّیل جوینید؛ مثیل
قواعد صحّت ،الضرر ،بیّنیه ،درأ و برائیت و نظیایر ایین هیا .البتیه در ت ییین جیرایم و
مجازات ها در هنگامی که نص وجود ندارد یا نصّی ظنی الدّالله باشد باید  -و بهتیر آن
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است  -جر انگاری ن ود و اصل برائت جاری گردد .باری در این مقاله ،قصد بیر ایین
است با ارائه ی یک تحقیق نه چندان مفصّل و نه آن چنیان مختصیر ،ضیمن توضییح و
تبیین جایگاه اصل برائت ،شباهت آن با دیگرقاعده ی فقهی (ی نی درأ) آن هم از جهت
دائره ی شمول آنها مورد بررسی قرار گیرد و به ربیم اختصیار ،در هیر میورد اسیتدالل
کافی ارائه گردد .البته نیاز به بیان م رّر ندارد که قاعده ی فقهی در یک ت ریف مختصر،
عبارت است از :قاعده ی کلّی که بر اح ا جزئی تطبیق داده می شیود ،مصیدر و منبیع
این قواعد همانا منابع چهارگانة فقه اسالمی بوده اسیت .بیه طیوری کیه ب غیی از ایین
قواعد مستفاد از قرآن کریم است مثل قواعد الحرج ،نفی سبیل ،احسان و ب غیی دیگیر
از نصوص و ظواهر روایات و سنّت ملخوذاست ،مثیل قواعید الضیرر ،اتیالف و درأ و
باالخره برخی از آنها از ادلّه ی اجماع و عقل (و بناء عقال و سیره ی فقها) برآمده است،
مثل قاعده ی عقلی مالزمه (یا تطابق) .گفتنی است بیان قواعد فقهی در آیات و روایات
به م نای آن نیست که همی ه این قواعد ،قواعدی صرفاق شرعی اند بل ه ت دادی از آنها
م ثل اصل برائت عالوه بر آن که مفاد آن از برخی آیات قرآن و نیز احادییث م صیومین
(ع) مستفاد می گردد 1و قاعده ای شرعی قلمداد می شیود ،بیه اعتقیاد برخیی از علمیا،
ری ه و من ل عقلی دارند و عقل سلیم مبت ر ایجاد آن هاست(.هرچند برخی نسیبت بیه
آنها به دلیل نقلی نیز تمسّک جسته اند ١).بنابراین ،همانطوری که در سرآباز گفتیه شید،
قاعده ی «قبح عقاب بالبیان» از ادلّه ی حجیّت اصل برائت است؛ به دیگر سخن این که
اصل برائت مستنتج از این قاعده است( .محقّیق دامیاد ،همانجیا ،ص )52گفتنیی اسیت:
دلیل عقلی اختصاص به مذهب خاص و یا سرزمین خاص ییا مردمیی خیاص نیدارد و
 .١از جمله آیات  2١سورۀ اسری 1 ،سورۀ طیالق هیم چنیناحادییث رفیع ،اطیالق ،سی ه ومسیتندات «قاعیده ی
درأ»و«ترجیح خطا در عفو».
 .5برخی دیگر از محققّین ،اصل برائت را به برائت عقلی و شرعی تقسیم بندی کرده اند ،به این ترتیب که ،قاعیده
ی برائت عقلی را نتیجة قاعده ی عقلی «قبح عقاب بالبیان » دانسته و برائت شرعی را به «ح م شارع مقیدّس بیه
برائت و عد لزو احتیاط در مورد م وک » ت بیر نموده اند ،( .دکتر عیسی والیی ،اصول فقه ١و ،5چاپ ش یم،
 ،١711ص ١11به ب د )

قاعده ای است کلّی که در هر جا کاربرد دارد ،مثل «قبح ظلم و ستم» و «ممیدوح بیودن
عدل و دادگری» ،بنابراین اصل برائت عالوه بر این ه مستفاد از برخی آییات و رواییات
است نتیجه ی عقل سلیم نیز می باشد که در قوانین عرفی نییز جیاری اسیت( .ر.ک بیه
اصل  71قانون اساسی و مادّه ی  ١91قانون آیین دادرسی مدنی).
به طورخالصه :منظور از اصل برائت این اسیت :در میواردی کیه در ح میی شیک
داریم ،م تقد شویم که در مقا عمل ،موظّف به آن نیستیم .میثالق در میواردی کیه ح یم
حرمت ثابت نیست ،آن عمل مباح و جائز بوده و اصل برائت ی که از اقسا اصیل عید
است١ی جاری می باشد .به عنوان مثال اگر در پرونده ی سیرقت و محاکمیه ی سیارق،
دالیل استنادی ،مثبِت قغیه نباشد ،متّهم هم اقیرار ن یرده باشید (بیا حیدوث شیک در
قغیّه) باید ح م برائت متّهم صادر گردد ،به طوری که در بند الیف میادّه ی ١11قیانون
آ.د.ک مصوّب  ١711آمده« :چنان چه اتّهامی متوجّه متّهم نبوده و یا عمل انتسابی به وی
جر نباشد ،دادگاه اقدا به صدور رأی برائت و یا قرار منع ت قیب می نماید» .5بنابراین،
مطابق آن چه که در متون فقهی و اصولی به ش ل «کُلُ شَئ مُطلَق حَتّی یَرد فییهِ النَهیی.
ی نی :هر چیزی مجاز و آزاد است تا نهیی بیر آن وارد شیود ».بییان میی شیود ،هرگیاه
ت لیف ،مجهول و یا م

وک باشد ،ح م (ظاهری) آن مسلله ،اباحیه ییا برائیت اسیت.

(محقّق داماد ،قواعد فقه مدنی ،5چاپ ،5سال ،١715ص)51
مجرای اصل برائت -:همانطور که قبالق ذکر شد  -در اسال که شیری ت سیمحه ی
سهله و آیین رأفت است ی اصل برائت بیرای اوّلیین بیار از طرییق قاعیده ی درأ و نییز
قاعدۀ قبح عقاب بالبیان (سورۀ اسری ،آخر آیة )١2م رّفی و جیاری شیده اسیت .ایین
 .١اصل عد  ،جامع تر از اصل برائت است ،لذا بهتر آن بود که در قوانین عرفی نیز اصیل عید ذکیر میی شید تیا
منحصر به حق و دین و ت لیف (مذکور در مادّه ی  ١91ق.آ.د ) .نباشد و مثالق امیوری ماننید سیاختن بنیا ،متولّید
شدن فالن شخص و رویداد فالن موضوع را که مورد شک واقع می شود ،شامل بگردد.
 .5قابل ذکر است اصل برائت (همانند دیگر اصول عملیّه ) در جایی جریان میی یابید کیه امیاره ای (کیه موجیب
تقویت ظن نسبت به ارت اب جر توسّط متّهم گردد ) موجود نباشد والّا در چنیین میواردی (کیه از میوارد لیوث
است) متّهم باید برای تبرئة خود بیّنه اقامه کند( .ر.ک به موادّ ....579و  557قانون مجازات اسالمی)
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اصل ،نه تنها در مراف ات و مداف ات م مولی و حقّ النّاس ،بل ه آن جیا کیه عرصیه ی
حقّ اللّه است نیز کاربرد بسیار مؤثّر و عملی یافته ،به حدّی که با تحقّق شیبهه و تردیید
حتّی اجرای اح ا و حدود الهی ت طیل می شود .از پیامبر گرامیی اسیال (ص) منقیول
است که« :إدرئوا الحُدود بال ُبهاتِ» (حدود را به وسییله ی شیبهه هیا (از میتّهم) دفیع
کنید ).همین قاعده ی درأ ،مهم ترین دلیل حجیّت اصل برائت و زمینه سیاز اجیرای آن
بوده است ،و در بیان اهمّیّیت ایین اصیل بایید گفیت :اصیل برائیت در قیانون اساسیی
جمهوری اسالمی ایران به صیورت اصیل سیی و هفیتم بیه رسیمیّت شیناخته و در آن
صراحتاق پیش بینی شده« :اصل ،برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجر شناخته نمی
شود ،مگر آن که جر او در دادگاه صالح ثابت گردد ».و هم چنینیدر اصیل  ١79آن ،در
راستای قاعده ی قبح عقاب بالبیان آمده است« :هیچ ف ل و یا تیرک ف لیی بیه اسیتناد
قانونی که ب د از آن وضع شده جر محسوب نمی شود ».بنابراین ،با توجّه بیه ایین کیه
مجرای اصل برائت در هنگا شک در ح م و ت لیف اسیت؛ (ی نیی شیک و شیبهه در
عنصر قانونی جر ) همین امر ،سبب برداشتن ت لیف از عهده ی م لّیف میی باشید ،آن
هم در زمانی که ح م واق ی مجهول است ،فلذا این اصل در شبهات ح میّیه (و شیبهه
در عنصر قانونی جر ) به طور قطیع جیاری اسیت ،و در بیاب اجیرای آن ،در شیبهات
موضوعیّه ،باید گفت :هرگاه در موضوع ح مِ مجازات (ی نیی در عنصیر میادّی جیر )
شبهه پیش آید ،به این صورت که تردید شود آیا عملی را که شخص مرت ب شده اصالق
جر است یا نیست ؟ به عبارت دیگر تردید شود که نفیس عمیل جیر و دارای کیفیر
است یا نیست ،باز هم جای عمل به اصل برائت اسیت و محلّیی بیرای قییاس و جیر
انگاری باقی نمی ماند.
هم چنین است شک در قصد و عمد متّهم و تردید در عنصر م نوی جیر  ،بیه ایین
صورت که قاضی در این قغیّه دچار تردید گردد آیا مرت ب در انجا عمل بیر قانونی،
قصد و عمد داشته است یا خیر ؟ در این جا نیز به مقتغای اصل برائت و اصل احتییاط
نسبت به حفظ جان و عرض و آزادی مرد  ،باید مرت ب را (بیا شیرایط مقیرّر قیانونی)

تبرئه و مجازات را از او بردارد ١؛ و یا ب غی قا آن را بیه کیفیر سیبک تیری مبیدّل سیازد.
بنابراین هرگاه ،در ی ی از ارکان جر  ،شبهه به وجود آید ،اصل برائت نییز مسیتند رأی
به تبرئة متّهم خواهد بود 5.چنان چه عالوه بر تصریح بر برائت مرد در اصل  71قیانون
اساسی ،در بند الف مادّه ی ١11ق.آ.د.ک آمده است(« :پس از ارجاع پرونیده بیه شی بة
دادگاه) چنان چه اتّهامی متوجّه متّهم نبوده ،یا عمل انتسابی به وی جر نباشید ،دادگیاه
اقدا به صدور رأی برائت می نماید ».بنابراین اصل برائت و نیز اصل احتییاط در دمیاء،
در بسیاری از موارد ،قرابت و حتّی وحدت مجرا می یابند و در چنان مواردی ،مقتغیی
دفع مجازات از متّهم می شوند؛ زیرا شیارع مقیدّس اسیال و بیه تبیع آن ،قانونگیذاران
عرفی ،اهتما زیادی به حفظ دماء و نفوس میرد دارنید و بیه همیین جهیت حیدود و
مجازات های الهی ،عمدتاق مبتنی بر تخفیف و مسامحه بوده ،در نتیجیه در هنگیا بیروز
هرگونه شبهه ای مقتغی درأ و دفع مجازات ها می باشند.
اینک قبل از پرداختن به مطلبِ «مقایسه ی مجرای قاعده ی درأ و اصل برائت» ابتیدا
مجرای جریان قواعد فقهی را مورد بررسی قرار می دهیم.

محل جریان قواعد فقهی:
قبل از ورود به بحث پیرامون مجرای قواعد درأ و برائت ،الز است جرییان قواعید
فقهی را در انواع شبهات بررسی نماییم ،که در این خصوص به جهت احتراز از تطوییل
کال  ،به طور خالصه در مورد شبهات موضوعیّه و ح میّه باید گفت :قواعید فقهیی در
 ١در این خصوص ،حتّی برخی از فقهای اسال از جمله شهید ثانی (در مسالک االفها  ،ج ،5ص ) 779نیه برائیت
متّهم که برائت قاضی را پیش آورده ،ی نی برائت قاضی از وظیفه و ت لیف اجرای حد نسبت به متّهم ،در هنگیاهی
که شبهه ای برای او پیش آید( .به نقل از محقّق داماد ،همانجا ،ص ) 11گفتنی است با پذیرش اصیل برائیت بیوده
که در سیستم های عرفی دادرسی درجهان امروز ،نظا اقناع وجدان قاضی (ییا نظیا دالییل م نیوی ) بیه تیدریج
جایگزین نظا ادلّة قانونی گردیده است.
 .5برخی آثار مهم اصل برائت به این قرار است١ :ی مقا ت قیب و قاضی ،م لّف به اثبات عنصیر میادّی و م نیوی
جر هستند 5ی الز است برای متّهم ام ان ت یین وکیل فراهم شود7 .ی منع اخذ اقیرار اجبیاری از میتّهم و فقیدان
آثار حقوقی آن....
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شبهات موضوعیّه قط اق جاری می شوند ،زیرا حتّی در صورت فقدان قاعیده ی درأ ،بنیا
بر مقتغای اصول و قواعد اوّلیّه تا موضوعی احراز نگردد ،ح می بر آن مترتّب نخواهد
شد ،از این رو ،فقهای اسالمی در مورد شمول قواعد فقهی بر شبهات موضیوعیّه بحثیی
ندارند و مخالفی هم در این مسلله نیست( .سیدمحمد موسوی بجنوردی ،قواعد فقهیّیه،
همان جا ،ص )١77فلذا می توان نتیجه گرفت (مثالق در حقوق جزای اسالمی) از آن جا
که مجازات یک نوع ح م است و م لول تحقّق و انجا یک موضوع می باشد ،با عید
احراز موضوع (ی نی جر ) ،ح م (ی نی مجازات) بر آن مترتّب نمیی شیود( .بنید الیف
مادّه ی ١11ق.آ.د.ک) و این یک مطلب بدیهی است و در ایین میورد مخیالفی در بیین
نیست ،لی ن اختالف در این جاست که آیا قواعد فقهی در شبهات ح میّه هم جرییان
دارند یا خیر ؟ برخی مثل مرحو صدر م تقدنید ایین قواعید در شیبهات ح میّیه هیم
جاری می شوند ولی ب غی دیگر مثل مرحو آیت اللّه خوئی بر این اعتقادند که قواعید
فقهی در شبهات ح میّه جریان ندارند( .لطفی ،دکتر اسداللّه ،قواعد فقه میدنی ،ص)١7
و گروهی دیگراز فقهای عظا  ،قائل به تفصیل شده و بیر ایین نظرنید کیه وقتیی جهیل
مرت ب نسبت به ح م از نوع جهل قصوری ١باشد م مول قواعد فقهی می شود؛ ولیی
اگر جهل او ،جهل تقصیری و ناشی از کوتاهی او در ییادگیری اح یا بیوده ،قاعیدهی
فقهی جاری نمی گردد ،که در مباحث آتی در قسمت م افیّت مرت ب از تحمّل حیدود،
در این خصوص به تفصیل بحث خواهد شد.
مجرای اصل برائت :قبالق بیان شد که موضوع اصول عملیّه (یا عقلیّیه) شیک اسیت.
بنابراین اصل برائت  -به عنوان ی ی از اصول عملیّه  -در هنگا شیک و شیبهه کیاربرد

 .١جهل قصوری (یا همان جاهل قاصر ) به این م ناست که شخص ،هیچگونه ارتباطی با مراکز دینی و منابع
دسترسی به قانون مصوّب ندارد ،امّا در جهل تقصیری ،جاهل مقصّر می توانسته از اح ا شرع و قانون آگاهی
پیدا کند ولی در اثر تقصیر و یا سهل انگاری ،در مسیر است ال و آگاهی یافتن از قوانین قد بر نمی دارد و در
جهل باقی می ماند.

دارد و اصولیون و فقهای اسالمی مجرای اصل برائت را شبهه و شک در ت لیف و (ییا
شک در ح م قغیه) دانسته اند نه م لّفٌ به ،زیرا در هنگا شیک در مت لّیق ت لییف و
م لّفٌ به و در زمان اجرای ت لیف ،بسته به مورد ،محلّ اجرای اصل تخییر و یا احتیاط
است .پس شک در ت لیف گاهی از باب شبهة ح می و گیاهی در شیبهه ی موضیوعی
است .لذا با توجّه به این مسلله ،ضروری است ابتدا این دو قسم عمده از شبهات ،میورد
بررسی قرار گیرد؛ بدین شرح:
الف ـ شبههی حكميّه :شبهه ی ح میّه (یا جهل به ح م) عبارت است از ایین کیه
ح م یک موضوع کلّی مورد تردید بوده و م لو نباشد و نیاز بیه ایین هسیت کیه (بیه
نحوی) از طرف شارع و قانونگذار ،ح م آن موضوع ،م خّص شود ،مثل این که ندانیم
عقد بیمه از نظر شارع ،حالل است یا حرا  ..که این جهل و یا تردید نسیبت بیه ح یم
کلّی یا ناشی از فقدان نصّ م تبر است ،یا اجمال نص یا ت ارض نصوص ،به طوری کیه
مثالق به علّت فقدان نصِ م تبر در ممنوعیّت یک عمل (مانند است مال دخانیّیات) تردیید
می شود که آیا ح م این عمل نزد شارع حرمت است یا جواز و اباحه .لذا در میواردی،
حاکم (قاضی) در جر بودن عمل ارت ابی توسّط متّهم تردید می کنید ماننید شیبهه در
 .١شبهه ی نی چه ؟ شبهه هر آن چیزی هست که به حق شباهت دارد ولی در واقع ،حق نیست ،چنانچه علیی (ع)
در نهج البالبه خطبة( 71در باب ضرورت م رفه ال بهات ) می فرماید ...« :اِنّما سُِمیّت ال ُیبههُ شیبههً الَنّهیا تُ یبِهُ
الحَقَ ی نی :شبهه را به این دلیل شبهه نامیده اند که به حق شباهت دارد » .ولی در مورد اصطالح فقهی آن ،اتّفیاق
نظر وجود ندارد برخی گفته اند :منظور از شبهه در فقه ،همانا عد ال لم و عد القطع به حرمت و ممنوعیّت عمیل
و یا ترک عمل است که شامل ظن و شک و احتمال هم می شود ،مثل آن چه که در فقیه امامیّیه در کتیاب النّ یاح
ذیل عنوان (و طی به شبهه ) مطرح است .البته در حقوق جزای اسالمی ،شبهه اعم از آن اسیت و میوارد شیبهه ی
در سرقت و در قذف و در قصاص و ت زیرات را نیز دربرمی گیرد( .قبله ای خوئی ،همان جا ،ص ) ١27و ب غی
دیگر م تقدند :شبهه ،ی نی قطع به حلیّت و اباحه ی چیزی که در واقع حرا است و یا ظنّ به اباحه ،زیرا در تمیا
این صور ،واقع امر از شخص ،پنهان مانده است .البته در هنگا رسیدگی به موضوع ،حاکم یا قاضی بایید بررسیی
نماید که آیا شبهه در حقّ مدّعی شبهه صادق است یا خیر؟ (محقّق داماد ،قواعد فقه جزاییی ،سیال ،١71١ص) 27
در این باره رجوع کنید به ماده ی  77قانون مجازات اسالمی.
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عنصر قانونی جر و به این صورت است که شبهه ی ح میّه ایجاد می شود ییا این یه
شخص نمی داند نوشیدن آبجو حرا است و در اثر جهل به حرمت ،آن را می نوشید و
یا نمی داند که ازدواج با زن مطلّقه در ایّا عدّه حرا است و با او ازدواج میی کنید (ییا
مورد اشتباه ملمور دولت مذکور در مادّۀ21ق. .ا) که در این موارد مرت ب عمل ،نسیبت
به ح م حرمت و ممنوعیّت جهل دارد ،فلذا شبهه ی ح میّه روی می دهد.
ب ـ شبههی موضوعيّه :عبارت از این است کیه ح یم موضیوعی کلّیی م لیو اسیت
ولی ن موضوع خاصّی از آن (به جهتی) مورد تردید قرار می گیرد .به عبارت دیگر ایین کیه،
شخص مرت ب ،حرمت و ممنوعیّت عمل را می داند ،ولی نسبت به موضوع ح م ،جهیل و
تردید دارد ،مثل این که شخص بداند که آشامیدن م روبات ال لی ،شرعاق (و قانوناق) حیرا و
ممنوع است ،امّا درباره ی میایع موجیود در لییوان تردیید دارد کیه آییا ایین میایع ،مصیداق
م روب ال لی است یا آب است.در این جا نه در اصل ح م کلّی ،بل ه در ح یم جزئیی و
مصداق حاضر و مایع موجود در لیوان تردید دارد .مثالق به علل خارجی ماننید تیاری ی هیوا
متوجّه ن ود که مایع موجود در لیوان شراب است و به گمان این که آب است آن را بنوشید
که در این جا شبهه در موضوع ح م (شبهه ی موضوعیّه) تحقّق یافته است.

بخش سوم :مقایسهی جریان قواعد درأ و برائـت در شـبهات حكميّـه و
موضوعيّه :تطابق یا تفاوت؟!
خالصه ی مطلب و اصل سؤال این است ،آیا گستره و قلمیرو اجیرای قواعید درأ و
برائت در محدوده ی شبهات ح میّه و موضوعیّه (و بیر اینها) ی سان است و یا از این
حیث در برخی موارد مختلفند ؟ به عبارت دیگر آیا حیاکم شیرع و قاضیی مح میه در
هنگا رسیدگی به ش ایات و دعاوی مربوط به موضوعات متفاوت ،در استناد به هر دو
قاعده ی مذکور ،دارای آزادی عمل و اختیار مساوی است و یا این که اهمّیّت و وس ت
قلمرو ی ی بر دیگری می چربد .و باالخره و مختصر این که ،آیا مستند قاضیی در دفیع
اتّها و مجازات از متّهم در هر مورد متفاوت بوده و بسته به مورد می توانید گیاهی بیه

قاعده ی درأ و زمانی به اصل برائت استناد نماید و یا در استناد به هر کدا آزاد است ؟
جریان قاعدهی درأ در شبهات حكميّه و موضوعيّه :بر طبق آنچه که قبالق بییان شید،
جریان قاعده ی درأ در شبهات موضوعیّه مسلّم و مورد اتّفاق فقهاست و اساسیاق مخیالفی
در این مسلله وجود ندارد(.موسوی بجنیوردی ،سییّد محمّید ،همانجیا ،ص ١22ی محقّیق
داماد ،همانجا ،ص )27زیرا تا موضوعی احراز ن ود ،ح می بر آن مترتّیب نخواهید شید،
چرا که ح م به مجازات ،م لول تحقّق یک موضوع (ی نی وقوع جیر ) اسیت و بیا عید
احراز موضوع (ی نی جر ) ،ح م مجیازات ،محیلّ اجیرا نمیی یابید؛ ولیی در خصیوص
شبهات ح میّه ،گروهی از فقها و محقّقین قائل به تفصیل شده ،م تقدنید وقتیی جهیل بیه
ح م ،از باب جهل قصوری باشد ،مسللة م مول قاعده ی درأ می شود .لی ن اگیر جهیل
تقصیری و ناشی از تقصیر و سهل انگاری مرت ب در علم یافتن به اح ا باشد ،قاعیده ی
مزبور جاری نمی شود( .عیوده ،عبیدالقادر ،الت یریع الجنیایی ،ج ا ص ) ،57١امّیا فقهیای
تیزبین امامیّه ،این مرزبندی را با دقّت بی تری دنبال کرده و با شرایطی آن را پذیرفتیه انید.
از جمله این که :در جهل تقصیری ،اگر مرت ب جاهل و مقصّر ،متوجّه جهل خیود نباشید
و خویش را بی جهت عالم به ح م بداند ،در حالی که واق اق جاهل اسیت  -ی نیی ندانید
که نمی داند  -که از آن به جهل مرکّب ت بییر میی شیود .آن یس کیه ندانید و ندانید کیه
نداند .......در جهیل مرکّیب ابدالیدّهر بمانید .در چنیین وضی ی مرت یب ،م یذور اسیت.
(موسوی خمینی ،اما روح اللّه ،تحریرالوسیله ،ج 5ص 527ی و نیز خیوئی( ،آییت اللّیه)،
ابوالقاسم ،مبانی ت مله المنهاج ج ١ص ١79و قبله ای خوئی ،همانجا ،ص).١71
بنابراین (در حقوق جزای اسالمی هم) چنین جهلی نیز موجب سیقوط حیدّ اسیت.
(مادّه ی  77قانون مجازات اسال می) ولی اگر شخص مرت ب در حیین ارت یاب جیر
متوجّه جهل خود باشد و بداند که نمی داند؛ چنین شخصی مجیر اسیت و حید بیر او
جاری می گردد.

١

 .١هرچند برخی از فقهای متلخر ،جهالت مرت ب را در هر حال در م نای عا و شامل همه (چه جاهل قاصر ،چیه جاهیل
مقصّر ) دانسته اند( .مبانی ت مله المنهاج ،ج  ،5ص ،١71به نقل از موسوی بجنوردی ،سیّد محمّد ،همانجا ،ص) .١71
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نتيجه اینكه جهل قصوری به طور مطلق و جهیل تقصییری در صیورتی کیه از نیوع
جهل مرکّب باشد و احتمال صدق مدّعی داده شود باید عذر موجّه شناخته شود و حید
از مرت ب جاهل ،دفع و درأ گردد.
در پایان این قسمت ،به طور خالصه باید گفت :بیا توجّیه بیه حیدیث نبیوی (ص)
مستند قاعده ی درأ (إدرئوا الحُدود بِال ُّبَهاتِ) و کلمة عا «ال ّیبهات» در ایین حیدیث
شریف و از آن جایی که ی ی از ادات عمو  ،همانا جمع محلّای بیه الیف و ال اسیت؛
بنابراین از باب اصاله االطالق و اصاله ال مو  ،کلمهی «ال ّبهات» افاده ی عمو می کند
و شامل هر شبهه ای (چه موضوعیّه ،ح میّه و حتّی مفهومیّه و بیر اینها) و نییز شیامل
هر جهلی اعم از قصوری و یا تقصیری (و حتّی شبهه ی عمد و خطا و اکراه(و از جمله
مادّهی 71ق. .ا) نیز می گردد .عالوه بر این ها ،به همیراه قاعیده ی درأ و مسیتندات آن
(به ویژه صحیحهی عبدالصّمد از اما صادق (ع) «..اَیّ رَجُل رَکِبَ اَمراق بِجَهاله فَال شییء
عَلییهِ» (هییرکس در اثیر جهییل و نیادانی مرت ییب امیری شییود ،چییزی بییر عهییدهی او
نیست).قیدی که حاکی از تخصیص شبهات به شبههی خاصّی باشد وجود نیدارد( 5.بیه
نقل از موسوی بجنوردی ،همانجا ،ص ،١71محقّق داماد ،همانجیا ،ص )21بنیابراین ،در
البته تف یک بین جاهل قاصر و مقصّر (آنهم فیمابین جاهل مرکّب و بیر آن ) با نظم عمومی و اجتماعی و نیز با اقتدار
قانون سازگارتر است و نظم عمومی اقتغا دارد موارد استثنائی رفع مسئولیّت کیفری را به همان جهل قصوری و
اشتباهات قهری محدود کنیم ،تا زمینة بفلت و بی توجّهی مرد به دستیابی و آگاهی از قوانین تقویت نگردد.
 .١شبههی مفهومیّه به این م نا است که :حاکم علی ربم احراز موضوع ،ح م آن را نمی داند( ،چون ،مفهو عنوان بر
وی م تبه 1شده ،مانند مفهو خنثای م ل ،مثالق در باب اقامة حد بر مرتد فطری ،حاکم ،ح م قغیّه را می داند،
ولی وقتی شخص مرت ب ،خنثای م ل باشد چون دَوران امر میان قتل (در مورد مرتد فطری مرد ) و توبه دادن (در
مورد مرتد فطری زن ) است ،قاضی و حاکم در اینجا نمی داند مرت ب را که خنثای م ل است زن بداند و یا مرد؟
و کدا ح م را باید جاری سازد؟ .بنابراین ،با حدوث این شبهه حدّ قتل از خنثای م ل ساقط و دفع میگردد.
 .5مادّهی 75قانون مجازات اسالمی :زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیّه بالغ و عاقل و مختار بوده
و به ح م و موضوع آن نیز آگاه باشد (ی نی جاهل و در شبهه نباشد والّا مطابق مادّۀ77ق. .ا و طی به شبهه اسیت
نه زنا ).البته این ن ته قابل ذکر است که فرض قانونگذار در مورد آگاهی میرد نسیبت بیه اح یا مصیوّب ،ییک
فرض قانونی است و نظم عمومی و رعایت اقتدار قانون ایجاب می کند که اثبات خیالف ایین فیرض بیه آسیانی
میسّر نباشد مگر در موارد استثنائی و اشتباهات و ناآگاهی های قهری.

هنگا بروز هرگونه شبهه ،طبق قاعده ی درأ و به مقتغای رعاییت اصیل برائیت ،بایید
مجازات از متّهم برداشته شود.

١

عروض شبهه نزد چه کسی معتبر است ؟
مسلله ای که در رابطه با جریان قاعده ی درأ مطرح می شود ،ایین اسیت کیه :میالک در
حصول شبهه چیست .آیا باید شبهه برای قاضی پیش آید یا متّهم یا هردو تیا قاعیده ی درأ و
دفع حدود و مجازاتها جریان پیدا کند.در این خصوص سه احتمال متصور است:
الف ـ حصول شبهه نزد قاضی :مم ن است تصوّر شود که مخاطب قاعیده ی درأ،
قغات هستند .بنابراین ،شبهه باید نزد قاضی عارض شیود و عیروض آن در نیزد میتّهم
اعتباری ندارد؛ چون گفته شده «ادرئواالحیدود بال ّیبهات» ی نیی مخاطیب ایین رواییت
شریف ،کسی است که بتواند حد را سیاقط کنید و ایین منحصیراق در اختییار حیاکم (و
قاضی) است.
ب ـ حصول شبهه نزد متّهم :مم ن است گفته شود مالک ،عروض شبهه نزد متّهم
است و مقصود از «بال ّبهات ادرئواالحدود» ی نی ای قغات بیه واسیطه ی شیبهاتی کیه
نزد متّهمان و مرت بان عارض می شود ،حد را از آنان ساقط کنید.
ج ـ حصول شبهه نزد قاضی یا متّهم و یا هردو :احتمال دیگر ایین اسیت کیه بیه
صرف عروض شبهه نزد قاضی و یا متّهم ،حد از مرت ب ساقط می شود.
واقع مسلله آن است که به نظر میی رسید ،در ایین میوارد ،عمومیاتی کیه در مقیا
قانونگذاری ت ریع می گردد ،نظر به مخاطب خاص و یا صنف خاصّی نیدارد .بیه بییان
دیگر ،در مقا قانونگذاری و بیان قانون ،م موالق اشخاص و اصناف خاصیی میورد نظیر
نیستند بل ه قانونگذار ،ح م را بر نفس طبی ت چیزی وضع می کنید کیه در قاعیده ی
 .١چو ح می کنی بر گناه کسی
صوابست پیش از کُ ش بند کرد

تلمّل ب ن در عقوبت بسی
که نتوان سرِ کُ ته پیوند کرد
«بوستان س دی ،باب اوّل»
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درأ ،ح مِ وجوب دفع حدود و مجازات ها بر نفس طبی یت شیبهه بیار شیده اسیت و
صنف خاصّی از شبهه -چه شبهه ی نزد قاضی یا متّهم  -مورد نظر نمی باشد .البتیه در
برخی موارد ،وجود شبهه نزد متّهم منجر به عروض شبهه نزد قاضی هم می شیود و بیا
آن مالزمه دارد .بنابراین ،در جایی کیه قاضیی یقیین بیه کیذب اظهیارات میتّهم نیدارد،
عروض شبهه ی ادّعایی نزد متّهم ،موجب حصول شبهه نزد قاضی و سبب دفیع حیدود
از متّهم می گردد.
چنان چه در مادّه ی 71ق. .ا آمده است« :هرگاه زانی یا زانیّه ادّعیا کنید کیه بیه زنیا
اکراه شده است ،ادّعای او در صورتی که یقین برخالف آن نباشد ،قبول می شیود( ».در
اینجا شبهه در حاکم رخ داده ی نی حاکم احتمال می دهد که میتّهم در ادّعیایش صیادق
است ).بنابراین ،اگر متّهم ادّعای نسیان و خطا و یا اکراه و اضطرار و یا ادّعای جهیل بیه
ح م یا به موضوع و نظایر اینها نماید و قاضیی نسیبت بیه خیالف گیویی میتّهم یقیین
نداشته باشد ،برای وی نیز ایجاد شبهه می شود در نتیجیه ،مجیازات از میتّهم دفیع میی
گرددو هرچند در حقوق النّاس ،اصل بر دقّت و استیفای کامل حقوق میرد اسیت .امّیا
مجازاتها و حدود الهی مبنی بر تخفیف و مسامحه اند که باید در هنگا عیروض شیبهه،
از متّهم دفع گردند.
خالصه :موضوع قابل بحث در قاعده ی درأ ،همانا حصول نفیس شیبهه اسیت ،نیه
شبهه در نزد شخص خاص ،در نتیجه با توجّیه بیه عیا بیودن واژه «ال ّیبهات» درایین
قاعده ،چه شبهه ی ح میّه باشد چه موضوعیّه ،چه در نزد قاضی عارض شیود چیه در
نزد متّهم ،در هر حال حدود و مجازات ها  -با شرایطی که در قسمت های قبل به آنها
اشاره شد - .از متّهم برداشته می شود.

١

 .١سؤالی که مم ن است پیش آید ،این است که:آیا در چنان مواردی ،اصل ،م افیّت از مجازات حد است
یاتحمیل مجازا ت خفیف تر؟ به عبارت دیگر ،پس ازآن ه اجرای حد در مورد متّهم به دلیل حصول شبهه متوقّف
شد ،آیا هیچ مجازاتی برای او منظور نمی شود ؟ و یا این که باید مجازات سب تری را تحمّل نماید ؟ پاسخ به این
سؤاالت بسته به چگونگی شبهه و نوع جر متفاوت است .گاهی مم ن است مجازات به طور کلّی ساقط شود و

نتيجه :هرچند در خصوص وحدت مجرای شمول «قاعده ی درأ» و «اصیل برائیت»
بین فقهای اسالمی اتّفاق نظر وجود ندارد ،و همانگونه که بیان شد ،در فقه اسالمی ،نظر
بالب این است که قاعده ی درأ در شبهات ح میّه و موضوعیّه جیاری اسیت ولیی در
مورد دائره ی شمول اصل برائت ،اکثر فقها اعتقاد به اجیرای آن در شیبهات ح میّیه (و
شبهه در عنصر قانونی جر ) دارند ولی در سایر شبهات ،از قاعده ی درأ مدد میگیرند.
لی ن در هنگا شبهه در عنصر مادّی و تحقّق جر و عنصر م نوی ،در سیایهی تفسییر
به نفع متّهم و حتّی بنا بر یک نظر ،برداشتن ت لیف از عهده ی قاضیی و برائیت وی در
خصوص اجرای مجازات ،ح م به تبرئه ی متّهم با تمسّک بیه اصیل برائیت ،بیا مبنیای
حدود و مجازاتهای الهی  -حتّی عرفی که عمیدت قا مبتنیی بیر تخفییف و مسیامحه انید ی
مناسبت بی تری داشته ،اقتغای درأ و دفع مجازات از متّهم را دارند .زییرا بیا توجّیه بیه
اصول و قواعد مت دّدی در فقه جزائی اسال  ،از جمله قاعده ی درأ ،اصل برائیت و نییز
«اصل ترجیح خطا در عفو بر خطا در کیفر» که من ل آن سخنی از پییامبر گرامیی اسیال
(ص) است که می فرمایند ...« :فانّ االما الن یخطئ فِی ال َفو خَییرٌ مِین اَن یخطیئ فِیی
ال ُقوبه( ».اگر اما (حاکم) در عفو نمودن خطا کند بهتر از آن اسیت کیه شیخص بیی-
گناهی را مجازات نماید ).صدور ح م مبنی بر مجازات متّهم ،تنهیا در صیورتی ام یان
حتّی آثار عمل حالل بر اقدا مرت ب بار شود ،مثل مورد و طی به شبهه که برای متّهم به زنا ،شبهة موضوعیّه
حاصل شده و کسی را که در بسترش خوابیده؛ در تاری ی شب ،امر به او م تبه شده و او را همسر خود پنداشته،
در این صورت ،مرت ب تقصیری نداشته و عمل او زنا نیست« .مادّهی77ق »١. .و مجازاتی بر او تحمیل نمی
شود و حتّی آثار نزدی ی حالل بر اقدامش مترتّب می گردد ،از قبیل اثبات نسب ،وجود عدّه و بیر آن ،که در مادّه
ی  ١١72قانون مدنی آمده است :طفل متولّد از نزدی ی به شبهه ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در
صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود » .البته در همین مورد ،اگر به جای شبهه ی
موضوعیّه ،در کیفیّت اثبات زنا نسبت به مرد و زن نامحرمی که در یک بستر دیده شده اند ،شبهه ایجاد شود،
درست است که به دلیل وجود شبهه ،حدّ زنا از آنان ساقط می شود ،امّا مم ن است به جای حدّ زنا ،تحت
عناوینی مثل مغاج ه و روابط نام روع ت زیر شوند .در این خصوص در مادّه ی771ق. .ا پیش بینی شده است
« هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه ی زوجیّت نباشد مرت ب روابط نام روع یا عمل منافی عفّت بیر از زنا ،از
قبیل مغ اج ه شوند ،به شلّاق تا نود و نه ضربه مح و خواهند شد» ....
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دارد که شرعاق و قانوناق ،ارت اب جر از ناحیه ی وی ثابیت شیود ،بیه طیوری کیه نیصّ
تحریم کننده و مادّه ی قانونی مربوطه ،دقیقاق منطبیق بیا جیر ارت یابی باشید .بنیابراین
هرگاه در ی ی از ارکان سه گانه ی جر و یا در ثبوت و یا اثبات ارت اب جر از ناحیه
ی متّهم و انطباق نصّ تحریم کننده بر ف ل مرت ب ،تردید م قولی وجود داشیته باشید،
ح م برائت متّهم باید صادر گردد ،زیرا در چنین میواردی ،برائیت میتّهم ،از مجیازات
کردن او ،برای جام ه بهتر و از جهت اجیرای عیدالت سیزاوارتر اسیت .بنیابراین بایید
گفت :قاعده ی درأ -که کاربرد بی تری در شرع دارد -و نیز اصل برائیت  -کیه کیاربرد
بی تری در قوانین عرفی دارد  -و اصیل تیرجیح خطیای در عفیو از جهیات فیوق بیا
ی دیگر به نوعی هم پوشانی دارند و منطبق بر همیه ی انیواع جیرائم میی باشیند و بیه
خوبی با جرائم مستلز حدود و قصاص و ت زیرات (و حتّی دییات بیا شیرایطی) قابیل
انطباق هستند .نظر به همین موضوع است که در قوانین عرفی نیز ،اصل برائیت مقتغیی
این است که هر نوع شک و تردید به سود متّهم تفسیر شود؛ به طوری کیه اجیرای ایین
اصل ،گاهی به تخفیف مجازات متّهم و اکثراق به تبرئه ی او منجیر میی شیود .هیر چنید
متلسّفانه ،برخی از قغات ،در عمل مم ن است ،تحت تلثیر برخیی ضیرورت هیا و بیه
خاطر حمایت از مصالح عمومی ،در برخی موارد ،به تفسیر موسّع از قیوانین جزائیی رو
آورند و با هدف حمایت از مرد  ،جر انگاری نمایند ،که این امر می تواند هزینه ها و
آسیب های مادّی و م نوی فراوانی به جام ه تحمیل نماید .از طرف دیگر ،این امیر ،نیه
تنها با مبانی انصاف و عدالت اسالمی مغایرت دارد ،بل ه در سینجش سیود و زییان آن،
زیان چنین تفسیر موسّ ی بر سود آن می چربد .زییرا در بسییاری از میوارد ،ح یم بیه
مجازات و زندان ،بیش از این کیه مجیر را مجیازات کنید ،خیانواده اش را بیه نیوعی
مجازات می کند .بنابراین ،نفع اجتماع و رعایت جانب اصل احتیاط در دماء و نفیوس و
آزادی مرد  ،مقتغی آن است که اگر در ثبوت جیر و ییا رکنیی از ارکیان آن ،بیه هیر
نحوی از انحا تردید و شبهه پیش آید ،ح م به برائت میتّهم (ییا تخفییف مجیازات او)
داده شود ،در این صورت هم جانب عدل اسالمی رعایت شده و هیم حقیوق فیردی و

امنیّت روانی و اجتماعی افراد به خوبی تلمین و تغیمین گردییده اسیت .درنهاییت بیا
توجّه به اصول و ضوابط دادرسی در اسال و رعایت قاعده ی درأ و با ت یه بیر فیرض
برائت متّهمان در فقه جزائی و نیز در حقوق عرفی ،باید گفت اثبات جر بایید بیه دور
از هرگونه شک و شبهه ای صورت پذیرد ،تا ت قیب کیفری و مجازات افراد ،کیامالق بیر
طبق موازین شرع و قانون و انصاف باشد« .ان شاءاللّه»

منابع
الف :منابع فقهی و حقوقی (عربی)
١ی القرآن ال ریم
5ی حلّی ،ج فربن حسین (محقّیق اوّل)؛ شیرایع االسیال ١719 ،ه.ق مطب یه ادداب،
نجف اشرف
7ی خوئی ،آیت اللّه سیّد ابوالقاسیم؛ مبیانی ت ملیه المنهیاج ،مطب یه ادداب ،نجیف
اشرف
5ی دشتی ،محمّد؛ ترجمة نهج البالبه (عربی و فارسی) چاپ اوّل ،١717 ،ناشر :ن ر
ایدون
2ی سلیم رستم بازاللبنانی ،شرح المجله ،چاپ سو  ،دارال تب ال لمیّه ،بیروت
 7ی عوده ،عبدالقادر؛ الت ریع الجنائی االسالمی ،چاپ  ،١512دارال تب ال ربی ،بیروت
1ی موسوی خمینیی( ،امیا ) روح اللّیه؛ تحریرالوسییلة ،چیاپ ،١515مؤسسّیة ن یر
اسالمی قم

ب :منابع فقهی و حقوقی (فارسی)
١ی انصاری ،مس ود؛ دان نامة حقوق خصوصیی ( ،)5چیاپ دو  ،١717 ،انت یارات
محراب ف ر
5ی بالبیی ،صیدرالدّین؛ عیدالت و قغیا در اسیال  ،چیاپ پینجم ،١711 ،مؤسسّیة
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انت ارات امیرکبیر
7ی عوده ،عبدالقادر؛ حقوق جنائی اسال (ترجمة فارسیی) چیاپ اوّل  ،١717ناشیر:
بنیاد پژوه های اسالمی آستان قدس رضوی
5ی قبله ای خوئی ،خلیل؛قواعد فقیه جزائیی ،چیاپ اوّل ،١711 ،سیازمان مطال یه و
تدوین(...سمت)
 -2محقّق داماد ،دکتر سیّد مصطفی؛ قواعد فقه مدنی ،5چاپ دو  ،١717 ،ناشر :سمت
 -7محقّق داماد ،دکتر سیّدمصطفی؛ قواعد فقه جزائی ،چیاپ  ،١71١ ،7مرکیز ن یرعلو
اسالمی.
 -1موسوی بجنوردی ،سیّد محمّد ،؛ قواعد فقهیّه ،چاپ دو  ،١711 ،انت ارات مجد
1ی والئی ،دکتر عیسی ،اصول فقه (١و ،)5چاپ ش م ،١711 ،انت ارات دارالف ر قم.

ج :منابع قانونی (وعالئم اختصاری آنها)
١ی قانون اساسی (ق.ا)
5ی قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک)
7ی قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د) .
5ی قانون مجازات اسالمی (ق. .ا)
2ی قانون مدنی (ق) .

نگاهي بر سيستم عدم تمرکز اداری در ايران
* ١

محسن امامی ق الق

چكيده
به ربم برخورداری از حدود صد سیال سیابقه قانونگیذاری در بیاره شیوراهای محلیی در
راستای تمرکززدایی از امور ک ور و ایجاد و تقویت واحدهای بیرمتمرکز محلی ،هنوز در باره
این موضوعات دچار ض ف ها و م

الت اساسی هستیم .ری ه و علت این م

الت و موانع

را عالوه بر مسائل اجتماعی ،سیاسی ،تاریخی و اقتصادی می تیوان بلحیاا ابهیا جایگیاهی و
صالحیتی آن از ب د قانون اساسی و قوانین عادی نیز دانست.
واژههای کليدی :عد تمرکز اداری – نظارت مرکزی – واحدهای بیر متمرکز -شخصیت حقوقی.

* مدرس دان

ده حقوق دان گاه آزاد اسالمی واحد ارومیه

مقدمه
الز به یادآوری است که مفهو عد تمرکیز ارتبیاط مسیتقیمی بیا سیاختار درونیی
ک ورها و تقسیم قدرت در میان نهادهای ک وری دارد بدین ترتیب که از نظر سیاختار
درونی دولت ها را به دو دسته ی نی دولت های تک ساخت یا بسیط و دولت های چند
پارچه یا مرکب می توان تقسیم نمود .دولت تک ساخت یا بسیط دولتی است که دارای
یک مرکز واحد عمل رد سیاسی است و قدرت سیاسیی و اداری در کلییت و مجمیوع،
توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همان دولت مرکزی است اعمال می شود(.ماننید
ایران و فرانسه) در مقابل ،دولت چندپارچه یا مرکیب دولتیی اسیت کیه دارای چنیدین
واحد سیاسی مختلف بوده که هر یک دارای قدرت اعمال حاکمیت بیر قلمیرو سیاسیی
خود هستند(.مانند ک ورهای فدرال مثل کانیادا و آلمیان) و بیه دلییل همیین اختییارات
نسبتاق وسیع است که نمی توان مفهو عید تمرکیز را در میورد هیر ییک از واحیدهای
سیاسی یک ک ور فدرال ب ار برد .چون بحت تمرکز و عد تمرکیز اداری بیا سیاختار
دولت فدرال در ت ارض بوده بنابراین بحث مزبور تنها در دولت های تیک سیاخت ییا
ی پارچه مصداق پیدا می کند .البته در دولتهای فدرال در داخل هر یک از ایاالت بحیث
تمرکز و عد تمرکز می تواند مطرح باشد .خالصه کیال آن یه مفهیو عید تمرکیز را
نبایستی با مفیاهیمی چیون عید تیراکم ،کفالیت ،وحیدت انغیمامی ،منطقیه گراییی و
فدرالیسم اشتباه گرفت .به جهت حجیم ن دن نوشتار از بررسی مفاهیم مذکور با توجیه
به این ه در زیرمجموعه عد تمرکز میی تواننید میورد مطال یه و بررسیی قیرار بگیرنید
خودداری می نماییم.
این نوشتار از دو گفتیار ت ی یل شیده اسیت ،گفتیار اول بیه گزارشیی از مفهیو و
ویژگیهای عد تمرکز(فنی و محلی) با ذکر رفیرنس از اسیاتید گرانماییه پرداختیه و در
گفتار دو نیز به محاسن و م ایب این نظا  ،و در نهایت به راه حیل و آنچیه بایید کیرد
تحت عنوان نتیجه پرداخته است.
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گفتار اول :تعریف اصل عدم تمرکز اداری و ویژگی های آن
الف :تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری
عد تمرکز اداری نظامی است که در آن صالحیت تصیمیم گییری دربیارۀ امیور بیه
مقاماتی که کم و بیش مستقل از قوّۀ مرکزی هستند سپرده شده و بر دو قسم است:عید
تمرکز محلّی  -عد تمرکز فنّی( .طباطبائی مؤتمنی ،١711 ،ص.)75
 -3عدم تمرکز محلّی:
عد تمرکز محلّی یا سرزمینی عبارت است از اعطای استقالل و خودسیامانی اداری،
ی نی اعطای صالحیت تصمیم گیری به یک ناحیه مانند ده ییا شیهر ییا شهرسیتان و ییا
استان نسبت به ادارۀ پاره ای از امور محلّی ،و هدف از آن ،ایین اسیت کیه اهیالی و ییا
ساکنان هر محل در ادارۀ امور محلّی خود سهیم شوند و کارها بهتر اداره شود.
عد تمرکز محلّی در حقیقت نوعی میرد سیاالری و شیرکت دادن میرد در ادارۀ
امور محلّی است؛ بدین ترتیب که قوّۀ مرکزی به جای آن ه تما امور شهرستان ها را به
عهده بگیرد ،اداره تما یا بخ ی از امور اداری محلّی را به خود ساکنان محوّل می کنید
تا آنها امور مزبور را توسط شوراهایی که انتخاب می کنند اداره کنند(.برای آگاهی بی تر
رجوع شود به :ح ومتهای محلی و عد تمرکز؛تللیف دکتیر ابوالقاسیم طیاهری،١711 ،
ن ر قومس)
در این نظا  ،هر یک از شهرسیتانها ،شخصییّت حقیوقی جیدا از شخصییّت حقیوقی
دولت دارند و بودجه ،سازمان و ملموران خاص خود را دارا میی باشیند و سیازمان هیا و
شوراهای محلّی در تما اموری که مطابق قانون در صالحیت آنها گذاشته شده است حیق
تصمیم گیری دارند ،ولی برای این ه مقامات مزبور از حدود اختیارات خود تجاوز ن ننید،
دولت مرکزی نسبت به اَعمال آنها نظارت می کند(.طباطبائی مؤتمنی ،١711 ،ص.)72
باید خاطر ن ان کرد که عد تمرکز اداری ،وحیدت حقیوقی و شی ل ح ومیت را
تغییر نمی دهد و آن را نباید با فدرالیسم اشتباه گرفت؛ زیرا اموری که به عهیده شیوراها

و مقامات محلّی است تنها امور اجرایی و اداری است و آنها به هیچ وجه حیق مداخلیه
در امور قغایی و یا قانون گذاری ندارند و همه از قوانین واحید تب یّیت میی کننید ،در
صورتی ه در نظا فدرال ،دولت های جزء متّحیده دارای مجیالس مقنّنیه ،قیوّه قغیائیّه،
هیلت وزراء و قوانین مخصوص به خود می باشند( .طباطبائی مؤتمنی ،١711 ،ص.)72
نوعی از عد تمرکز اداری ،منطقه گرایی است با این تفیاوت کیه عید تمرکیز راه
حلی برای تمرکز زدایی و سبک کردن بیار دولیت مرکیزی اسیت در صیورتی ه منطقیه
گرایی نوعی راه حل برای مدیریّت امور مناطق نیاهمگون در ییک ک یور اسیت بیدین
ترتیب که م موالق در ک ورهایی که در آنها اختالفات جغرافییایی ،اقتصیادی ییا قیومی،
مذهبی و زبانی وجود دارد کوشش می شود هر منطقه بیه صیورت خیودگردان ،برطبیق
قوانین ویژه ای که از طرف دولت مرکزی وضع می شود اداره شود و ویژگی هیای هیر
منطقه که خاصّ اهالی آن است حفظ می گردد .منطقیه گراییی مم ین اسیت اداری ییا
سیاسی باشد .در منطقه گرایی اداری ،استقالل منطقیه خیودگردان از امیور اداری فراتیر
نمی رود و وحدت حقوقی ک ور محفوا است ،ی نی تما ک ور تابع قیانون واحیدی
است و دولت مرکزی بر اجرای آن نظارت میی کنید ،ل ین در منطقیه گراییی سیاسیی،
منطقه خودگردان ،ت

یالت قانونگذاری محلّی دارد که در چیار چیوب قیوانین دولیت

مرکزی قابل اجرا است و گاهی نیز مم ین اسیت کیارگزاران اجرائیی وییژه ای داشیته
باشد.به طور کلی اصول خودگردانی در قانون اساسیی ک یور ،م ییّن و تغیمین

میی

گردد( .طاهری ،١711 ،ص.)72
 -1عدم تمرکز فنّی:
عد تمرکز فنّی عبارتست از واگذاری استقالل و صالحیت تصمیم گییری بیه ییک
مؤسّسه برای ادارۀ یک یا چند امر عمومی م یّن.
این قبیل مؤسّسات را که از شخصیّت حقوقی و آزادی عمیل الز برخوردارنید ،در
اصطالح ((مؤسّسة عمومی)) می نامند.
اعطای استقالل به این مؤسّسات ،ناشی از مالحظات فنّی و یا علمی است که گاهی
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ایجاب می کند قوّۀ مرکزی ،اداره یا اداراتی را از ت

یالت خود منتزع سازد و برای آنها

استقالل اداری و شخصیّت حقوقی متمایز و جدا از خود قائل شود .منظور از ایین کیار،
این است که مؤسّسات مزبور در امور و تصمیمات خود آزادی عمل داشیته باشیند و از
جریان سیاسی و یا مداخالت ناروای قوّۀ مرکزی مصون بمانند .امّا برای این ه ایین امیر
به بی نظمی و هرج و مرج منجر ن ود ،دولت نسبت بیه آنهیا نظیارت دارد؛ بیه عنیوان
مثال ،با این که ب غی از مؤسّسات فرهنگیی ماننید دان یگاهها و میدارس عیالی ،دارای
استقالل و شخصیّت حقوقی جداگانیه انید و امیور محیوّل شیده را بوسییله شیوراهای
منتخب خود اداره می کنند ولی دولت باز نسبت به آنها نظارت دارد(.طباطبائی مؤتمنی،
 ،١711ص.)77

ب :ویژگيهای عدم تمرکز اداری
عد تمرکز محلّی و فنّی ،هر دو ویژگی و اصول م ترکی دارند.
به طور کلّی ،عد تمرکز همواره متغمّن یک نوع استقالل اداری وآزادی عمل است
و برای این ه این امر تحقّق پیدا کند الز است که ناحیه یا مؤسسه ای کیه عید تمرکیز
آن مورد نظر است امور محول شده را به طور جداگانه و مستقل اداره کند و نظارت قوّۀ
مرکزی نسبت به آن مؤسّسه یا ناحیه به حدّی نباشد که به آزادی عمیل او لطمیه بزنید.
برای پی بردن به این ویژگیها ،به بررسی شرایط تحقّق عد تمرکیز و قیمومیت اداری و
راههای آن می پردازیم.

ج :شرایط تحقّق عدم تمرکز اداری
 -3داشتن شخصيّت حقوقی:
استقالل و آزادی عمل یک مؤسّسه مستلز آنسیت کیه آن مؤسّسیه دارای حقیوق و
ت الیف م خّص ،بودجه ،امیوال ،سیازمان و میلموران مجیزا از دولیت باشید.ایین نیوع
تسهیالت م مو قال ناشی از عاملی اسیت کیه آنیرا بیه اصیطالح شخصییّت حقیوقی میی
نامند(.طباطبائی مؤتمنی ،١711 ،ص.)71

بنا به آنچه گفته شد نخستین وسیله برای تحقّق عد تمرکز اداری ،شناختن شخصییّت
حقوقی مؤسّسه یا ناحیه ای است که عد تمرکز آن در نظر است و به همین جهیت عید
تمرکز اداری موجب افزایش اشخاص حقوقی میی شیود زییرا در ایین نظیا هیر ییک از
نواحی و مؤسّسات بیر متمرکز اشخاص حقوقی را ت

یل می دهند ،در حالی یه در نظیا

تمرکز فقط یک شخص حقوقی وجود دارد که همان شخصیّت حقوقی دولت است.
باید دانست که اعطای شخصیّت حقوقی به یک واحد جغرافیایی مانند ده ییا شیهر ییا
شهرستان ویا یک سازمان این ام ان را به وجود می آورد کیه آن واحید جغرافییائی و ییا
سازمان ،دارای اموال و دارایی شود و م امالتی انجا دهید و بتوانید ماننید ییک شیخص
حقیقی وارد زندگی حقوقی گردد و ل ن عد تمرکز وقتی به کمال می رسد که واحد بیر
متمرکز از درآمد و منابع مالی کافی برخوردار شود و بتواند به عملیات مورد نظر بپردازد.
 -1نظارت مرکز در سيستم عدم تمرکز اداری(قيمومت اداری)
استقالل نواحی و واحدهای بیر متمرکز مطلق نیست ،بل ه دولت مرکزی نسبت بیه
اختیارات و آزادی آنها نظارت دارد.این نظارت (در واقع احتیاط و مالحظه) به این دلیل
است که آزادی کامل واحدهای بیر متمرکز ابلب موجب هیرج و میرج و ت یتّت میی
شود و چنانچه نظارتی در بین نباشد چه بسا منافع ملّی فدای منافع محلّیی و خصوصیی
شود؛زیرا اعغای شوراها و هیلتهای مدیره مؤسّسات و مقامات بیر متمرکیز ،کیه خیود
بالباق به ترتیب انتخاب ،م یّن می شوند برای حفظ موق یّت خود بیه هیر گونیه اقیدا و
عوا فریبی ولو این ه منافی مصالح عمومی باشد ،دست می زنند.
(طباطبائی مؤتمنی ،١711 ،صص 79و.)11
جلوگیری از افراط و تفریط واحدهای بیر متمرکیز و ایجیاد وحیدت نظیر در اداره
ک ور برای دولت یک امر ضروری و حیاتی است و در حقیقت ،نظارت مزبور به منزله
وثیقه و تلمینی است که دولت مرکزی در مقابل آزادی واحدهای بیر متمرکز در دسیت
دارد و مقصییود از آن تییلمین ،اجییرای قییوانین و مقیرّرات در ک ییور اسییت( .طباطبییائی
مؤتمنی ،١711 ،ص.)11
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نظارتی که از طرف قوّه مرکزی نسبت به واحدهای بیر متمرکز اعمال می گیردد در
اصطالح (قیمومت اداری) نامیده می شود و ی ی از ارکیان سیسیتم عید تمرکیز اداری
است که هیچ گونه عد تمرکز بدون آن قابل اجرا نیست.
البته قیمومت اداری نباید به حدّی باشد که به آزادی واحدهای بییر متمرکیز لطمیه
بزند.ت یین میزان آزادی واحدها و مقامات بیرمتمرکز و نظارت دولیت مرکیزی برآنهیا،
ی ی از مهمترین مسائل عد تمرکز اداری است و این فقط در صالحیت قانون گیذاری
است که حدود و چگونگی آن را کامالق ت یین کند.
به طور کلی در عد تمرکز ،آزادی اختیار ،اصل ،و نظارت قوه مرکزی استثناسیت و
فقط در مواردی که قانون پیش بینی می کند ،اعمال می گردد.
 -1راههای قيمومت یا نظارت اداری
 -3-1نظارت قوه مرکزی نسبت به اعمال شوراهای محلّی و مؤسّسات غير متمرکز(اختيـار
اصالح و یا ابطال آنها):

اعمال مؤسّسات و مقامات بیر متمرکز که مورد نظارت مرکز قرار می گیرد ،عبیارت
است از اعمال حقوقی ی نی اعمالی که آثار حقوقی(حق و ت لیف)بر آنها مترتّب اسیت
نه اعمال مادّی آنها .ب الوه نظارتی که به وسیلة مرکز بر واحدهای بییر متمرکیز اعمیال
می شود از لحاا قانون است نه از لحاا مصالح و مقتغیّات اداری ،و این خود ،ی ی از
موارد افتراق قیمومت اداری و نظارت سیسیتم تمرکیز اسیت.توضییح آن یه در تمرکیز
اداری ،نظارت مطلق است و اعمال حقوقی ادارات هم از لحاا قیانون و هیم از لحیاا
مقتغیّات اداری مورد نظارت مقا مافوق قرار می گییرد در حیالی کیه در عید تمرکیز
اداری ،نظارت مرکز مطلق نیست و هدف نظارت دولیت مرکیزی فقیط ایین اسیت کیه
اعمال واحدهای بیر متمرکز ،مخالف قوانین و مقرّرات نباشد .موارد نظارت بیر اعمیال
حقوقی مقامات مزبور ،از نظر حفظ مصالح و مقتغیّات اداری بسییار محیدود و م یدود
است( .طباطبائی مؤتمنی ،١711 ،ص.)1١
در هر حال ،چنانچیه دولیت مرکیزی ت یخیص دهید کیه عمیل حقیوقی ناشیی از

واحدهای بیر متمرکز ،قانونی نیست(در تما موارد)و یا برخالف مقتغییات اداری(جیز
در موارد م دود)است ،حق دارد نسبت به ابطال آنها اقدا کند.
نظارت قدرت مرکزی نسبت به واحدهای بیر متمرکز اَش ال مختلف دارد و مم ین
است مستقیم یا بیر مسیتقیم باشید .نظیارت بییر مسیتقیم ماننید حغیور اسیتانداران و
فرمانداران قدرت مرکزی در جلسات شورا یا جلسه هیلت مدیره مؤسّسه بییر متمرکیز،
شرکت در مذاکرات آنها ،تقاضای نمایندۀ دولت برای ت ی یل جلسیات فیوق ال یاده و
آگاه ساختن نماینده دولت از تصمیمات شورا یا از تصمیمات واحد بیرمتمرکیز ،و امّیا
نظارت مستقیم مانند موافقت قبلی و ابطال و گرفتن تصمیم به جای مقامات واحیدهای
بیر متمرکز است که در ذیل بیان می شود( :طباطبائی مؤتمنی ،١711 ،ص.)15
 -3-3-1موافقت قبلی:
در برخی موارد ،قانون ،اجرای تصیمیمات و اعمیال واحیدهای بییر متمرکیز را منیوط بیه
موافقت و تصویب قبلی دولت مرکزی قیرار داده اسیت؛به طیوری کیه عید تصیویب دولیت
مرکزی در ح م وتو ،ی نی عد تنفیذ تصمیمات مزبور تلقیی میی شیود و تیا وقتیی کیه ایین
موافقت جلب ن ده است تصمیمات واحدهای بیر متمرکز از حیث قانونی قابل اجرا نیست.
برای این ه ترتیب مزبور به نابودی عد تمرکز نینجامد و سازمان بییر متمرکیز فلیج
ن ود م موالق قانون ،دولت مرکزی را م لف می کند که ظرف مدّت م یّنیی ،میثالق ییک
ماه ،عد موافقت خود را اعال کند ،در صورتی که مرکز در موعید مقیرر نظیر خیود را
اعال ن رد فرض قانون بر این است که مرکز با تصمیم مقامیات بییر متمرکیز موافقیت
دارد .باید خاطر ن ان کرد که موافقت مرکز با تصمیمات مقامات بیر متمرکیز بیه هییچ
وجه دلیل قانونی بودن آنها نیست و رفع مسئولیّت از مقامات مزبور نمی کند.
 -1-3-1ابطال:
در برخی موارد ،قانون به دولت مرکزی حق داده است که چنانچیه اعمیال حقیوقی
واحدهای بیرمتمرکز را بیر قانونی ت خیص دهد ،خود آنهیا را ابطیال کنید .ایین نیوع
نظارت ،مؤثّرتر و شدیدتر از نظارت نوع اول است؛زیرا مرکز ،به عد موافقت با اجیرای
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تصمیمات شوراها ومقامات بیرمتمرکز اکتفانمی کند ،بل ه خود ،آنها را ابطال میی کنید.
م موالق قانونگذار در مواردی این اختیار را به دولت مرکزی می دهد که اعمیال مقامیات
بیر متمرکز ،آش ارا برخالف قانون اساسی و یا بر خالف مصالح ملی باشد( .طباطبیائی
مؤتمنی ،١711 ،ص.)15
 -1-3-1تصميم گيری به جای واحدهای غير متمرکز:
قانون در موارد م ینی به دولت مرکزی اجازه می دهد ،چنانچه مقامات بیر متمرکیز
از انجا اعمالی که مربوط به منافع و مصالح عمومی است ،خودداری ورزنید ،خیود بیه
جای آنها اقدا کند.
مداخله دولت مرکزی ،در صالحیّت مقامات بیر متمرکز ،وسیله نظارت بسیار میؤثّر
و شدیدی است که حتی نظیر آن در سیستم تمرکز اداری وجود ندارد و چیون نظیارت
مزبور ،موجب محدودیّت آزادی واحدهای بیر متمرکز است ،قانون ،میوارد آن را دقیقیاق
ت یین و دولت را م لف می کند که قبل از اقدا  ،مراتب را به صورت کتبی به واحیدها
و مقامات مزبور اعال کند تا چنانچه در ظرف مدّت م ینی مثالق ییک میاه اقیدا ن یود
خود مداخله کند.

گفتار دوم :محاسن و معایب عدم تمرکز اداری
الف :محاسن عدم تمرکز اداری
 )١از نظر روان ناسی ،عد تمرکز اداری موافق با تمایالت ب ری است و همیانطور
که افراد مرد مایلند در امور سیاسی و ح ومتی خود شرکت کننید ،عالقیه دارنید ادارۀ
امور اداری آنها نیز در دست خودشان باشد.افراد از این ه ح ومت مرکزی در تما امور
اداری مربوط به آنها دخالت کند ،سخت بیزارند.
 )5از نظر سیاسی ،ک وری که در آن اختالفیات نیژادی و میذهبی و آداب و رسیو
و جود دارد و یا نواحی مختلف آن از حیث شرایط جغرافیایی و اقتصیادی ،بیا ی یدیگر
متفاوتند ،عد تمرکز اداری بهترین سبک اداره است؛زیرا در این شیوه هر ناحیه بر طبیق

نیازها و مقتغیّات محلّی اداره می شود و ت ابه و ی نواختی امور کیه از نتیایج سیسیتم
تمرکز است از بین می رود.
 )7از نظر اداری و فنّی ،امور و منافع محلّی به وسیله مقامات و ملموران محلّی بهتیر
اداره می شود تا به وسیله ملموران مرکز؛زیرا تجربه و بصیرت مقامات محلّی که آزادانیه
از طرف مرد انتخاب می شوند ،در امور محلّی بی تر از میلمورانی اسیت کیه از مرکیز
ت یین و تحمیل می شوند.ب الوه این سیستم ،بهترین وسیله برای حل سریع امیور اداری
است؛زیرا در این سیستم نیاز زیادی به مراج یه و م اتبیه بیا مرکیز نیسیت(.طباطبیائی
مؤتمنی ،١711 ،ص.)17
 )5به تجربه ثابت شده است که در این سیستم ،حس هم اری افراد نسیبت بیه مقامیات
اداری بی تر است و دستگاه را از آنِ خود می دانند و از کمک به آن دریغ ندارند.
 )2این سیستم سبب می شود که وظایف مرکیز سیب تر گردییده ،کارهیا بهتیر اداره
شود.باال رفتن سطح انتظیارات عمیومی ،موجیب شیده وظیایف و مسیئولیّتهای دولیت
سنگین تر و ادارۀ آنها از مرکز دشوارتر شود.امروزه ادارۀ تما امور از مرکز کار ساده ای
نیست و مقتغیّات زمان ،توزیع کار و تخصّص بی تر را ایجاب میی کنید .عید تمرکیز
اداری سبب می شود امور عمومی به طور متناسب بین مرکز و شهرستانها تقسیم شود و
کارها بهتر و سری تر انجا گیرد(.طباطبائی مؤتمنی ،١711 ،ص.)17
 )7شرکت دادن مرد در اداره امور محلّی سبب می شود که حسّ ابت یار و ف الییت
افراد افزایش یابد و از زیانهای دخالت روز افزون دولت که موجب از بین رفیتن ابت یار
خصوصی است ،کاسته شود.
 )1ادارۀ امور محلّی به وسیله خود اهالی سبب می شود کیه افیراد از راه شیرکت در
مبارزات انتخابات محلّی ،بصیرت و تجربه الز را جهیت شیرکت در زنیدگی عمیومی
ک ور به دست آورند.

ب :معایب عدم تمرکز اداری
با وجود محاسنی که برای عد تمرکز ذکر گردید ،این شیوه م یایبی نییز دارد؛عید
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تمرکز ابلب موجب ت تّت و نفاق و گاه عوا فریبی می شود و در نتیجه برای پی رفت
کارها و مصالح عمومی زیانبار است .ب الوه در این شیوه ،ملمورین محلّیی تحیت نفیوذ
ادعای شوراها قرار می گیرند.
(طباطبائی مؤتمنی ،١711 ،ص.)11
عد تمرکز اداری در ک یورهایی کیه از ثبیات حیاکمیتی برخیوردار نیسیتند باعیث
تقویت اف ار جدایی طلبانه و در نتیجه تزلزل نظا سیاسی خواهد شد.
به طور کلی چون عد تمرکز از مظاهر دموکراسی است ،چنانچه بتوان نارسائیهایی بیرای
دموکراسی برشمرد ،در عد تمرکز نیز همان نارسیائیها وجیود دارد .و بیا توجیه بیه همیین
نارسائی هاست که در ب غی موارد ،قوّۀ مرکزی مجبور می شود برای ادارۀ امیور ،اختییارات
بی تری بدهد که آنرا در اصطالح واگذاری اختیارات فوق ال اده یا تا ّ می نامند.

نتيجه
در بررسی اجمالی سیستم عد تمرکز و محاسن و م اییب آن بیا شیرایط امیروزی،
ضرورت اجرای هر چه سری تر سیستم عد تمرکز هر چه بی تر احساس می شود.
البته طبی ی است که اجرای هر سیسیتمی بیدون مطال یه و در نظیر گیرفتن عوامیل
مختلف از قبیل موق یت جغرافیایی ،مالحظات سیاسی ،اقتصادی ،اجتمیاعی و فرهنگیی
امری بلط بوده و عواقب مهل ی را می تواند به دنبال داشته باشد.
ک ور ما نیز تا کنون از این ناحیه هزینه های مادی و م نوی سنگینی را متحمل شده
است و مسئوالن نظا نیز خود پی به صحت این مسلله برده اند .کیه گیرایش بیه سیوی
سیستم های تک ساخت پیچیده و تفیوی

تیدریجی اختییارات بیه مقامیات محلیی از

طریق احیای نهادهایی چون شوراهای محلی نیز نوید حرکت به سیوی عید تمرکیز را
تقویت می نماید .در ایین راسیتا بیا شناسیایی م ی الت و موانیع موجیود بیر سیر راه
واحدهای بیر متمرکز محلی که نمونه اصیل ان شوراهای محلی می باشد میی تیوان نظیا
عد تمرکز اداری را در نظا حقوقی ایران به صورت کامل به اجرا درآورد .ایین موانیع را

اگر از بُ د حقوقی بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم بایستی در وهله اول به قانون اساسیی
به عنیوان سیند حقیوقی سیاسیی بنگیریم .بیه نظیر میی رسید مطلیوب تیرین راه بیرای
تمرکززدایی از امور ک ور و احییا و تقوییت نظیا عید تمرکیز اداری واق یی در اییران،
تف یک بین امور ملی و محلی در قانون اساسی و سپردن حداقل برخی از امور محلیی بیه
نهادها و مقامات محلی است .برای مثال قانون اساسی می توانست تصمیم گییری در بیاره
امور آب ،برق ،گاز و تلفن منطقه ای ،راه ها و جیاده هیای محلیی و میوارد م یابه آن را
مستقیم یا بیر مستقیم و بوسیله مجلس شورای اسالمی بیه شیوراها واگیذار کنید .امیا بیر
خالف این ،اصل ی صد قانون اساسی ،فقط نظارت بر امور یاد شده را به شوراها سیپرده
است ی نی به شوراها بی تر صالحیت نظارتی قائل شده است تا تصمیم گیری.
از طرفی مجلس شورای اسالمی می توانست و میی توانید بیا اجراییی کیردن اصیل
ی صد قانون اساسی به نحوی که میان امور روزمره ک وری و نهاد شیوراهای اسیالمی
محلی علقه حقوقی ایجاد کند ،به گونه ای که بدون وجود نظیارت شیورا ،انجیا امیور
محلی با موانع حقوقی مواجه بوده طوری که بتوان علیه اقدامات دولت در آن میوارد از
دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی کرد .آنچه بیان شد گزارشی بود از اصلی ترین
مواردی که واحدهای بیرمتمرکز محلی از نظر حقوقی از آن رنج می برند.
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به شكايات شرکتهای وابسته به بنياد جانبازان و مستضعفان
دکتر علی انصاری
سيد محمدهادی راجی

*

**

چكيده
در سال  ١717هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شیماره ی ،١57
شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستغ فان را بیه عنیوان شیرکت دولتیی تلقیی نمیود و
ش ایات آنان را مستنداق به اصل  ١17قانون اساسیی و میادهی  ١١قیانون دییوان عیدالت اداری
( ١771مادهی  ١7قانون دیوان عدالت اداری  ،)١712قابل طرح در دیوان ندانست .این رویه در
طول سالهای گذشته نیز مورد تب یت قرار گرفته است.
این رأی از دو جهت قابل بررسی است :صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شی ایات
واحدهای دولتی ،استدالل دیوان بر شرکت دولتی بودن شرکتهیای وابسیته بیه بنییاد مستغیف ان و
جانبازان .در این مقاله با بررسی مختصر موضیوع نخسیت ،بیه صیورت تفصییلی بیه موضیوع دو
پرداخته و با بررسی ماهیت حقوقی شرکتهای وابسته بیه بنییاد مستغی فان و جانبیازان بیه عنیوان
مؤسسه عمومی بیردولتی ،و با در نظر گرفتن مقررات مختلف ،م خص میشیود کیه شیرکتهیای
وابسته به بنیاد نه شرکت دولتی تلقی میشوند و نه مؤسسه ی عمیومی بیردولتیی؛ لیذا بایید بتواننید

* استادیار دان ده حقوق دان گاه تربیت م لم
** دان جوی دکترای حقوق عمومی دان گاه شهید به تی

همانند سایر اشخاص حقوق خصوصی ،ش ایات خود را علیه واحدهای دولتیی ،در دییوان عیدالت
اداری مطرح نمایند .بنابراین رأی صادره از این جهت که حقوق این شرکتهیا در مراج یه و طیرح
ش ایت در دیوان را نق

نموده است ،بر خالف قوانین موضوعه و اصول و موازین حقوقی است.

واژههای کليدی :مؤسسهی عمومی بیر دولتی ،شرکت دولتی ،دییوان عیدالت اداری ،شی ایت
دولت علیه دولت
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مقدمه
به موجب اصل یک صد و هفتاد و سو قانون اساسی جمهوری اسالمی اییران« ،بیه
منظور رسیدگی به ش ایات ،تظلمات و اعتراضات مرد نسبت به میلمورین ییا واحیدها
یا آییننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ،دیوانی به نا دیوان عدالت اداری زییر نظیر
رئیس قوهی قغاییه تلسیس میگردد ».که قانون عیادی ترتییب ت ی یل آن را م یخص
کرده است .اولین قانون دیوان عدالت اداری در سال  ١771بیه تصیویب رسیید و در آن
ش ب دیوان و هیلت عمومی دیوان پیشبینی شد .وظیفه ی ش ب ،رسیدگی فرجیامی و
ش لی به اعتراضات مرد نسبت به تصمیمات مراجع اداری است .صدور رأی وحیدت
رویه نیز در کنار ابطال مصوبات واحدهای دولتی ،از کارکردهای هیلت عمیومی دییوان
عدالت اداری است.
هرچند در سال  ،١712دومین قیانون دییوان عیدالت اداری بیا تغییراتیی بیه تصیویب
مجلس شورای اسالمی رسید ،ولی باز هم ش ب بدوی (و نه تجدیدنظر) و هیلت عمومی
دیوان با وظایفی م ابه قانون قبلی دیوان دیده میشود .البتیه مقایسیه دقییق مییان سیسیتم
جدید دیوان با نظا سابق آن تفاوتهای مهمی را ن ان میدهد ،ولی در این جا به بررسی
کلیات و اصول دادرسی دیوان که در هر دو قانون ی سان است ،اکتفا میشود.
آرای وحدت رویه دیوان ،در مواردی صیادر مییشیود کیه در میوارد م یابه ،آرای
متناق

از یک یا چند ش به دیوان صادر شود( ،ماده ی  51قانون سیابق دییوان عیدالت

اداری و بند  5ماده ی ١9قانون ف لی دیوان) البته مطابق قانون ف لی دیوان ،صیدور پینج
رأی م ابه از ش ب دیوان ،میتواند از موارد صدور رأی وحدت رویه باشید .ایین آرای
برای ش ب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد م ابه الز االتبیاع اسیت( .میاده ی51
قانون سابق دیوان عدالت اداری و ماده ی 57قانون ف لی دیوان)
در این نوشته س ی شده است تیا بیه اختصیار ی یی از آرای وحیدت روییه هییلت
عمومی دیوان بررسی شده و مبانی حقوقی آن مورد مطال ه و مداقه قرار گیرد .ایین رأی
راجع به صالحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی شرکتهای وابسته به

مؤسسات عمومی بیر دولتی و از جمله بنیاد مستغ فان و جانبازان میباشد.
اگرچه این رأی در سال  ١717و در زمان ح ومت قانون سابق دیوان عیدالت اداری
صادر شده است ،ولی از آن جا که اصول مد نظر در این رأی در قانون ف لی دیوان نییز
وجود دارد ،هم چنان میتواند در دعاوی مطروحه در دیوان مورد استناد قرار گیرد.
برای نقد رأی فوق االش ار و بررسی صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی بیه
دعاوی شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی بیر دولتی ،ابتدا جریان پرونـده و آرای
متناق

صادره از ش ب دیوان بررسی میگردد؛ از آنجا که موضوع مورد بحث در ایین

پرونده بررسی صالحیت دیوان عدالت اداری است الز است کیه اشخاص صالح برای
اقامه شكایت در دیوان با عنایت به قوانین و مقررات مربوطه مورد مطال ه قیرار گییرد.

از سوی دیگر ضروری است ماهيت حقوقی شرکتهای وابسته به بنياد مستضـعفان و
جانبازان بررسی شود .البته قابل ذکر است که موضوع اول (اشخاص صالح بیرای اقامیه
ش ایت در دیوان) در این نوشته به طور مختصر مورد بحث قیرار مییگییرد و موضیوع
دو (ماهیت شرکت های وابسته به بنیاد مستغی فان و جانبیازان) بیه صیورت م یروح
مورد بررسی واقع میشود.
در نهایت نیز رأی صادره از سوی هیئت عمیومی دییوان مطیرح شیده و در بخیش
نتيجه مورد تحلیل و نقد و بررسی حقوقی قرار میگیرد.

 -3جریان پرونده
در تاریخ  ١717/١١/59به دنبال صدور دو رأی متنیاق

در مسیئلهای م یابه از دو

ش به دیوان ،این مسئله در هیلت عمومی دیوان مطرح شید تیا رأی صیحیح از مییان دو
رأی متناق

برگزیده شده و عنوان «رأی وحدت رویه» به خیود گرفتیه و بیرای سیایر

ش ب دیوان و مراجع دیگر الز االتباع گردد.
رأی اول که توسط ش به هفتم دیوان صادر شده به این نحو است که «شرکت اییران
مارکو» علیه تصمیم بانک مرکزی مبنی بر مسدود نمودن حسیاب ارزی شی ایت نمیود.
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تصمیم مذکور توسط اداره ی نظارت ارزی بانک مرکزی صادر شده بود .ش به ی هفیتم
دیوان ابتدا ح م به ورود ش ایت نموده و سپس تصمیم مذکور بانک مرکیزی را ابطیال
کرد .این رأی در دادنامه مورخ  79/7/51قید شده است .تذکر این ن تیه الز اسیت کیه
شرکت ایران مارکو وابسته به بنیاد مستغ فان و جانبازان بوده است.
رأی دیگری که با رأی فیوق مت یارض اسیت ،طیی دادنامیه ی میورخ ١717/7/١9
توسط ش به ش م دیوان عدالت اداری صادر شد .جریان پرونده به این صورت بود کیه
«شرکت بنیاد موتور ایران» علیه تصمیمات وزارت اقتصاد و دارائی اعتراض نمیود .ولیی
ش به ی مذکور رسیدگی به این ش ایت را از شمول قانون دیوان عیدالت اداری خیارج
دانست و قرار رد ش ایت صادر نمود .استدالل ش به ایین بیود کیه سیرمایه ی شیرکت
مزبور ،صد در صد مت لق به بنیاد مستغ فان و جانبازان انقالب اسیالمی بیوده و لیذا از
شمول اصل یک صد و هفتاد و سو قانون اساسی و میاده ی ١١قیانون دییوان عیدالت
اداری خارج است.
در پی صدور رأی اخیر بود که با درخواست رئیس شی به ی ش یم دییوان عیدالت
اداری ،این بحث به هیلت عمومی دیوان راه یافت تا در مورد آن تصیمیم گییری شیود.
پس از بحث و بررسی در هیلت عمومی دیوان ،رأی وحدت رویه در اینبیاره ،بیه ایین
صورت نگارش شد« :مطابق اصل  ١17قانون اساسی جمهیوری اسیالمی اییران و میاده
ی ١١قانون دیوان عیدالت اداری مصیوب  ،١771/١١/5دییوان مرجیع اختصاصیی بیه

١

رسیدگی به ش ایات و تظلمات و اعتراضیات میرد نسیبت بیه تصیمیمات و اقیدامات
واحدهای دولتی اعم از وزارتخانههیا و سیازمانهیا و شیرکتهیای دولتیی و نهادهیای
انقالبی و ت

یالت و مؤسسات وابسته و تابع آنها میباشید و بیه موجیب رأی شیماره

ی 79-71-71مورخ  71/1/١1هیلت عمومی دییوان عیدالت اداری کیه در مقیا ایجیاد
وحدت رویه ان اء شده است ،ش ایات و اعتراضات واحدهای دولتی میذکور در هییچ
 .١کلمه «به» در متن رأی دیوان زائد به نظر میرسد.

مورد قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست .نظر به این که بنیاد مستغ فان و جانبیازان
در زمره نهادهای انقالبی (واحیدهای دولتیی) قیرار دارد ،شی ایت شیرکتهیایی نظییر
شرکت ایران مارکو  -بنیاد موتور که تما یا بیش از  %21سها و سرمایه آنها مت لیق بیه
بنیاد مزبور است و در نتیجه شرکت دولتی محسوب میشوند ،قابل رسیدگی در دییوان
نمی باشد .بنابراین دادنامه شماره  571مورخ  17/7/١9ش به ش م دیوان که متغمن این
م نی می باشد موافق اصول و موازین قانونی ت خیص داده میشود .این رأی بیه اسیتناد
قسمت آخر ماده  51قانون دیوان عدالت اداری برای ش ب دیوان و سایر مراجع مربوط
در موارد م ابه الز االتباع است».
محتوای این رأی چنین است که شرکتهای تاب یه بنییاد مستغی فان و جانبیازان از
واحدهای دولتی (شرکت دولتی) بوده و لذا نمییتواننید در دییوان از تصیمیمات سیایر
واحدهای دولتی ش ایت نماینید چراکیه تنهیا «میرد »  -میذکور در اصیل  ١17قیانون
اساسی -چنین حقی را دارند و عنوان «مرد » شامل این شرکتها نمیشود.
برای بررسی این رأی ،باید در مورد اشخاصی که میتوانند به دیوان شی ایت کننید،
ماهیت حقوقی بنیاد مستغ فان و جانبازان ،ماهیت شرکتهیای تاب یه ی ایین بنییاد ،و
شرکتهای دولتی _ ازآن جا که در رأی دیوان ،شرکتهای تاب ه بنیاد میذکور ،شیرکت
دولتی محسوب شده اند_ بررسی گردد و در نهایت باید به سؤال اساسی پاسیخ داد کیه
آیا اساساق شرکت های تاب ه یا وابسته به مؤسسات عمومی بیردولتی میتوانند در دییوان
در مقا شاکی قرار گیرند یا خیر؟

 -1اشخاص صالح برای اقامه شكایت در دیوان
بر اساس اصیل  ١17قیانون اساسیی «بیه منظیور رسییدگی بیه شی ایات ،تظلمیات و
اعتراضات مرد نسبت به ملمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنهیا،
دیوانی به نا دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قیوه قغیاییه تلسییس مییگیردد» .طبیق
تفسیر شورای نگهبان از این اصل ،واحدهای دولتی نمیتوانند به تظلم خواهی نیزد دییوان
بپردازند .رأی هیلت عمومی دیوان مورخ  71/1/١1که در متن رأی موضوع این نوشته نییز
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به آن اشاره شده است ،هم به همین م نا اشاره دارد .لذا تنها «مرد » حق دارنید بیه دییوان
مراج ه نموده و نزد او تظلم خواهی نمایند .منظور از «مرد » ،اشخاص حقیقی و حقیوقی
حقوق خصوصی است و اشخاص حقوقی حقوق عمومی از شمول آن خارجند.
البته اصل این امر که تنها اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی بتواننید بیه دییوان
عدالت ش ایت برند ،خود امر قابل ایرادی به نظر میرسد .چراکه اگر یک شیخص حقیوقی
حقوق عمومی از اقدا و تصمیم شخص حقوقی حقوق عمومی دیگیری متغیرر شید و ییا
بیر قانونی بودن آن را دریافت ،نتواند به دیوان عدالت اداری مراج ه نماید ،در نتیجه باید بیه
دادگاههای عمومی مراج ه نماید ،در حالی که فرض بر این اسیت کیه دییوان عیدالت اداری
به طور تخصصی وارد حوزه اختیارات و صالحیتهای اشیخاص حقیوقی حقیوق عمیومی
شده و به قوانین و مقررات حاکم بر آن ،آشناست.

١

در صورت پذیرش تفسییر میذکور از اصیول  ١11و  ١17قیانون اساسیی مبنیی بیر
 .١قابل ذکر است که خود دیوان عدالت اداری در مواردی پس از رأی وحدت رویه مورد بحث ،بر خالف آن،
ش ایات سازمانهای دولتی را علیه آئیننامهها و تصمیمات دولتی پذیرفته است که از جمله میتوان به موارد زیر
اشاره نمود :ش ایت سازمان ثبت اسناد و امالک ک ور به خواسته ابطال یک بند از آئیننامه اجرایی ردیف ( )١بند
(د) تبصره  71قانون بودجه سال  ١717در دادنامه شماره  55مورخ 11/5/57؛ ش ایت شرکت سهامی آب
منطقهای یزد به خواسته ابطال دستورال مل شماره  5975مورخ 11/5/1اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت
کارطیدادنامه شماره ١95مورخ 19/7/51؛ ش ایت دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری به خواسته ابطال بخ نامههای
سازمان تلمین اجتماعی و وزارت کار و اموراجتماعی در خصوصت لیف کارفرما به پرداخت مابه التفاوت کمک
هزینه در دادنامه شماره  775مورخ 11/١1/١9؛ ش ایت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملی ی به خواسته
ابطال بخ نامه دفتر تنظیم و تظارت روابط کار در خصوص صالحیت مرجع حلاختالف وزارت کار طی دادنامه
شماره  719مورخ  11/1/١7و ش ایت سازمان صدا و سیما به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی اداری در دادنامه
شماره  55مورخ  ( .11/5/١١به نقل از امامی ،دکتر محمد و استوار سنگری ،کورش ،حقوق اداری ،ن ر میزان،
چاپ اول ،تهران  ١717جلد اول ص  )١21البته الز به ذکر است که ش ایات یاد شده ناظر به مغایرت
آئیننامهها و دستورال ملهای سازمانها و نهادهای دولتی با قانون است که با عنایت به اصل  ١11قانون اساسی
که این نوع ش ایات را در دیوان از «هر کس» قابل پذیرش دانسته ،قابل توجیه میباشد .ولی در خصوص
ش ایات ناظر به ابطال مصوبات و اقدامات دولت ،با توجه به تلکید اصل  ١17قانون اساسی به «مرد » به عنوان
کسانی که حق طرح ش ایت در دیوان دارند ،هیئت عمومی دیوان همچنان عقیده دارد که دستگاههای دولتی مجاز
به طرح این نوع ش ایات نمیباشند.

صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ش ایات «مرد » و نه «واحیدهای دولتیی»
علیه دولت ،بدواق باید به این سؤال پاسخ داد که آیا میتوان آنچه را که قانون اساسیی در
مورد صالحیت دیوان عدالت اداری ذکر کرده ،انحصاری دانست یا خیر؟ اصوالق آییا در
صورتی که قانون اساسی برای نهادی ،صالحیتی را مقیرر نمیود ،آییا قانونگیذار عیادی
میتواند صالحیت دیگری را نیز به صالحیتهای آن نهاد اضافه نمایید ییا ایین کیه آن
نهاد تنها و تنها باید دارای همان صالحیت باشد و یا این که صالحیتهایی را مییتیوان
به آن افزود که همسان با صالحیت مذکور در قانون اساسی است؟ نمونه ی دیگری کیه
می توان بیر از دیوان عیدالت اداری در ایین میورد ذکیر نمیود ،صیالحیتهیای وزییر
دادگستری است .در اصل  ١71قانون اساسی ،وزیر دادگسیتری مسیئولیت کلییه مسیائل
مربوط به روابط قوه قغائیه با قوه مجریه و قوه مقننیه را عهیدهدار شیده اسیت و البتیه
ام ان تفوی

اختیارات مالی و اداری قوه قغائیه و نیز استخدامی بیر قغات از سیوی

رئیس قوه قغائیه به وی نیز در این اصل پیش بینی شده است .شورای نگهبان الاقیل در
دو مورد افزودن به اختیارات وزیر دادگستری را خیالف اصیل  ١71دانسیته ١و در ییک
مورد ،آن را پذیرفته و خالف اصل مذکور قلمداد ننموده است.

5

به نظر میرسد افزودن اختیارات در صورتی خالف قانون اساسی است که اوالق اختییار
و صالحیت افزوده شده در قانون اساسی بر عهده ی نهاد دیگیری گذاشیته شیده باشید و
بخواهیم آن را از نهاد مزبور گرفته و به نهاد دیگری واگیذار نمیاییم .ولیی اگیر اختییار و
صالحیتی در قانون عادی به عهده نهاددیگری گذاشته شیده اسیت و ییا امیری اسیت کیه
سابقهای ندارد ،میتوان آن را به نهادی که بر اساس قانون اساسیی ت ی یل شیده ،واگیذار
نمود ،هرچند جزء اختیارات و صالحیتهای آن در قانون اساسی ذکر ن یده باشید .ثانییاق
 .١ر.ک .به نظر شورای نگهبان در مورد مغایرت طرح اداره سازمان ثبت اسناد و امالک ک ور سال  ١71١و الیحه
نظا مهندسی و کنترل ساختمان سال  ١715با اصل  ١71قانون اساسی.
 .5ر.ک .محمد رضا مؤذنیان (گردآورنده) ،مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و م ورتی در خصوص
اصول قانون اساسی به انغما استفساریهها و تذکرات  ،)١711-١729مرکز تحقیقات شورای نگهبان ،چاپ اول،
 ١71١صص 511-515
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نتوان از اصل قانون اساسی ،حصر را برداشت نمود .از این رو به نظیر نگارنیدگان تنهیا در
صورتی میتوان افزایش اختیارات مقرر در قیانون اساسیی توسیط قیانون عیادی را مغیایر
قانون اساسی دانست که آن اختیار در خود قانون اساسی به نهاد دیگری سپرده شده باشید
و یا از اصل قانون اساسی حصر برداشت شود .مثالق اگر اختییارات سیازمان بازرسیی کیل
ک ور به دیوان عدالت اداری یا وزارت دادگستری سپرده شود ،مطمئنیاق بیا قیانون اساسیی
مغایر است؛ برای سپردن این اختیار به نهیاد دیگیری جیز سیازمان بازرسیی ،بایید قیانون
اساسی را اصالح نمود و نمیتوان از طریق قانون عادی وارد شد.
با توجه به این مطلب به نظر میرسد اگر تفسیر شورای نگهبان از اصیل  ١17و نییز
رأی وحدت رویه هیلت عمومی دیوان از لفظ «مرد » در مقا انحصار اختییارات دییوان
باشد ،به این م نا که مجلس شورای اسالمی نیز نتواند امر دیگیری را در ایین راسیتا بیه
دیوان محول نماید ،قابل پذیرش نیست.
به هر حال آن چه در حال حاضر اجرا مییشیود ،مقیررات قیانون دییوان عیدالت اداری
است و باید بر اساس آن عمل نمود .طبق بنید اول میاده ی  ١١قیانون دییوان عیدالت اداری
مصوب ( ١77١مادهی  ١7قانون جدید دیوان) دیوان به «شی ایات و تظلمیات و اعتراضیات
اشخاص حقیقی یا حقوقی» رسیدگی مییکنید .البتیه در ایین قیانون «اشیخاص حقیقیی ییا
حقوقی» به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی محدود ن ده بل ه بیه طیور مطلیق
ذکر شده است .تفسیر شورای نگهبان از اصل  ١17قیانون اساسیی و رأی وحیدت روییه ی
هیلت عمومی دیوان است که منظور از این اشخاص را اشخاص حقیقی ییا حقیوقی حقیوق
خصوصی اعال نموده است .با این وجود ،صالحیت شورای نگهبان و هیلت عمومی دییوان
عدالت اداری در تفسیر قانون عادی و مقید نمودن اطالق آن محل تردید است.
در مجموع می توان گفت که حصر اختیارات و صالحیتهای دییوان عیدالت اداری
به رسیدگی به ش ایت مرد علیه دولت ،الاقل در موارد م مول بند  5ماده ی  ١7قانون

دیوان (بند  5مادهی  ١١قانون سابق) صحیح به نظر نمیرسد.

١

حال باید دید که با فرض پذیرش نظر شورای نگهبان و دییوان عیدالت اداری مبنیی
بر عد صالحیت واحدهای دولتی برای ش ایت در دیوان ،آییا اصیوالق اسیتدالل هیئیت
عمومی دیوان مبنی بر شرکت دولتی بودن شرکتهیای وابسیته بیه مؤسسیات عمیومی
بیردولتی موجه است.

 -1ماهيت حقوقی شرکتهای وابسته به بنياد مستضعفان و جانبازان
برای نقد و تحلیل رأی صادره و ارزیابی اسیتداللهیای شی ب ش یم و هفیتم دییوان
عدالت اداری ،الز است ماهیت حقوقی شرکتهای وابسته به بنیاد بررسیی گیردد .بیدین
منظور ضروری است ،در ابتدا ماهيت حقوقی بنياد مستضعفان و جانبازان بیان شده و در
ادامه به این موضوع پرداخته شود که آیا میتوان همانند نظر هیئت عمومی دییوان عیدالت
اداری در این رأی ،این شرکتها را شرکت دولتی دانست .پس از بررسی این دو مطلیب،
در جمع بندی این بخش ،ماهیت حقوقی شرکتهای وابسته به بنیاد بررسی خواهد شد.
 -3-1ماهيت حقوقی بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی
بنیاد مستغ فان و جانبازان انقالب اسالمی از نهادهیایی اسیت کیه پیس از انقیالب
اسالمی و با فرمان اما خمینی (ره) در تاریخ  21/١5/9ت

یل شد و از زمره «نهادهیای

انقالبی» محسوب میشود .طبق قانون فهرست نهادهیا و مؤسسیات عمیومی بیردولتیی
مصوب سال  ،١717بنیاد مذکور نیز از زمره ی نهادهیا و مؤسسیات عمیومی بیردولتیی
محسوب میشود 5.در ماده ی  2قانون محاسبات عمومی مصوب سیال  ،١777نهادهیای
 .١در کتاب زیر م روحاق به این مطلب پرداخته شده و نظرات مختلف بررسی شده است :امامی ،دکتر محمد و
استوار سنگری ،کوروش ،همان ،صص ١72-١25
 .5قابل ذکر است که بنیاد مست غ فان و جانبازان انقالب اسالمی از نهادهای زیر نظر رهبر است و بر اساس
تبصره  5قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی بیردولتی «اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی
که تحت نظر مقا والیت فقیه هستند با اذن م ظمله خواهد بود».
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عمومی بیردولتی این گونه ت ریف شدهاند «مؤسسات و نهادهای عمیومی بیردولتیی از
نظر این قانون واحدهای سازمانی م خصی هستند که با اجازه ی قانون به منظور انجیا
وظایف و خدماتی که جنبه ی عمومی داد ،ت

یل شده و یا میشود ».در ادامیه ی ایین

ماده ،ت یین مصادیق این مؤسسات به قانون مصیوب مجلیس محیول شیده کیه «قیانون
فهرست نهادها و مؤسسات عمومی بیردولتی» چنین امری را انجا داده است .لذا بنییاد
مستغ فان و جانبازان انقالب اسالمی ،مطابق نص قیانون ،مؤسسیه عمیومی بیردولتیی
است .قابل ذکر است که در ماده ی  7قانون مدیریت خدمات ک یوری مصیوب ،١717
ت ریف مؤسسات و نهادهای عمومی بییر دولتیی چنیین آمیده اسیت «واحید سیازمانی
م خصی است که دارای استقالل حقوقی است و با تصویب مجلیس شیورای اسیالمی
ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از محل منیابع بیردولتیی
تلمین گردد و عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد».
اصوالق نهادهایی از این دست ،وظایفی عمومی را بر عهده دارند ولی در همیه اب یاد،
از قدرت عمومی برخوردار نیستند .در مواردی که این مؤسسات دارای قیدرت عمیومی
باشند ،م مول نظارتهایی میشوند که بر دولت صورت میگیرد و البته نظیارت خیود
دولت نیز شامل آنها میشود .به بیان دیگر ،این مؤسسیات در ایین میوارد ،تیابع قواعید
حقوق عمومی می باشند .نظارت سازمان بازرسی کل ک یور ،١دییوان عیدالت اداری 5و
دیوان محاسبات ک ور 7از آن جمله است .ولیی در میواردی کیه مؤسسیات میذکور از
قدرت عمومی بهرهمند نیستند ،تابع قواعد حقوق خصوصی خواهند بود.
به موجیب «قیانون فهرسیت نهادهیا و مؤسسیات عمیومی بیردولتیی»« ،واحیدهای
سازمانی م روحه زییر و مؤسسیات وابسیته بیه آنهیا» مؤسسیه ی عمیومی بیردولتیی
محسوب میشوند .در تبصره ی ١نیز مؤسسات وابسیته را واحیدهای سیازمانی دانسیته
 .١ماده ی  5قانون ت یل سازمان بازرسی کل ک ور
 .5ماده ی  ١7قانون دیوان عدالت اداری (ماده ی  ١١قانون قدیم دیوان عدالت اداری)
 .7اصل  22قانون اساسی

است که برای مقاصد بیرتجیاری و بیرانتفیاعی و بیه صیورتی بییر از شیرکت توسیط
مؤسسات عمومی بیردولتی تلسیس شده باشد .با توجه به این امر ،مییتیوان گفیت کیه
شالوده ی مؤسسه عمومی بیردولتی ،بر بیرانتفاعی بودن و اهیداف بیرتجیاری اسیتوار
بوده و در چنین میواردی اسیت کیه ایین مؤسسیات دارای قیدرت عمیومی بیوده و از
امتیازات آن بهرهمند میشوند.
 -1-1شرکت دولتی
شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی مصوب سال  ١777ت رییف شیده اسیت.
طبق ماده ی  5این قانون «شرکت دولتی واحد سازمانی م خصی است که بیا اجیازه ی
قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به ح م قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و ییا
مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از  21درصید سیرمایه
آن مت لق به دولت باشد .هر شرکت تجاری که از طرییق سیرمایهگیذاری شیرکتهیای
دولتی ایجاد شود ،مادا که بیش از پنجاه درصد سها آن مت لق به شیرکتهیای دولتیی
است ،شرکت دولتی تلقی میشیود ».تبصیره ی میاده ی فیوق نییز مقیرر داشیته اسیت
«شرکت هایی که از طریق مغاربه و مزارعه و امثیال اینهیا بیه منظیور بیه کیار انیداختن
سپردههای اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجیاد شیده ییا
می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمییشیوند ».بیا توجیه بیه ایین میاده
میتوان گفت که شرکت دولتی دارای چند م خصه است :اجازه ی تلسییس قیانونی ییا
ملی شدن یا مصادره شدن قانونی ،و ت لق بیش از  %21سیرمایه آن بیه دولیت .البتیه در
مورد این ماده میتوان تفسیر دیگری را نیز ارائه نمیود و آن ایین کیه شیرط الز بیرای
دولتی بودن شرکت ،ت لق بیش از  %21سرمایه آن به دولت است .و لذا اگر شیرکتی بیا
حداقل  %2١سها مت لق به دولت تلسیس شده و فاقد اجازه ی قیانونی بیرای تلسییس
باشد و مصادره یا ملی شده نیز نباشد ،میتوان آن را شرکت دولتی قلمداد نمود .تفسییر
دیگر در مورد این ماده ،این است که هریک از شرایط مقرر در میاده کیه وجیود داشیته
باشد ،موجب میشود که بتوان شرکت را دولتی دانست .البتیه بیه نظیر مییرسید عمیالق
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تصور شرکتی که مصادره یا ملی شده ولی سرمایه آن مت لیق بیه دولیت ن یود ،م ی ل
باشد .به هر حال ،ت لق بیش از  %21سرمایه شرکت به دولت ،برای این ه بتوان شیرکتی
را شرکت دولتی نامید ،ضروری است ،هرچند شرط دیگر (مجوز قانونی یا مصیادره ییا
ملی شدن قانونی) را الز ندانیم .به عبارت دیگر میتیوان گفیت ،ایین شیرایط بیه نفیع
اجتماع برای دولتی دانستن شرکت الز است.
ن ته ای که در این جا باید به آن تذکر نمود این است که منظور از «دولیت» در ایین
ت ریف چیست .آیا صرفاق وزارتخانه ،مؤسسه ی دولتی و شرکت دولتی مراد اسیت و ییا
عالوه بر آن «نهادها و مؤسسات عمومی بیردولتی» را هم شیامل مییشیود؟ ی نیی اگیر
بیش از  %21سرمایه ی شرکتی مت لق به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ییا شیرکت دولتیی
باشد ،مطمئناق شرکت دولتی قلمداد میشود .ولی اگر  %2١سرمایه ی شرکتی به ییک ییا
چند مؤسسه ی عمومی بیردولتی ت لق داشته باشد ،محل تردید اسیت کیه بتیوان آن را
شرکت دولتی دانست .زیرا این گونه مؤسسیات را م ی ل بتیوان «دولیت» تلقیی کیرد.
هرچند این مؤسسات و نهادها ،دارای قیدرتی عمیومی بیوده و خیدمات عمیومی ارائیه
میدهند ،ولی «دولت» نیستند.
البته مم ن است گفته شود که این مؤسسیات و نهادهیا« ،دولیت» هسیتند ،بیا ایین
استدالل که قانون اساسی در اصل  ،١17ش ایت از «واحدهای دولتی» نزد دیوان عدالت
اداری را مطییرح نمییوده و در قییانون دیییوان عییدالت اداری نیییز واحییدهای دولتییی بییه
وزارتخانه ،مؤسسه دولتی و شرکت دولتی تفسیر شده و قانونگذار در «قانون تفسیر ماده
ی  ١١قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمیومی
بیردولتی» مصوب  15/1/١١مؤسسات عمومی بیردولتی را نییز م یمول قیانون دییوان
دانسته است .لذا میتوان مؤسسه ی عمیومی بیردولتیی را نییز در زمیره ی «واحیدهای
دولتی» قلمداد نموده و آن را م مول عنوان «دولت» در ماده  5قانون محاسبات عمیومی
(در ت ریف شرکت دولتی) دانست.
به نظر میرسد که استدالل مذکور ناقص است و نمیتواند مثبت این م نا باشید .زییرا

اوالق در نا خود این مؤسسات ،عبارت «بیردولتی» ذکر شده است لذا نمییتواننید تؤامیان
متصف به وصف «بیردولتی» و «دولتی» باشد .ثانیاق به نظر میرسد در قیانون تفسییر میاده
ی ١ ١قانون دیوان عدالت اداری ،همان مسئلهای که در ذیل عنوان «اشخاص صیالح بیرای
اقامه ش ایت در دیوان» درباره ی ام ان افزودن اختیارات به نهادها ذکر شد ،در این قانون
نیز اتفاق افتاده است .ی نی قانونگذار عادی ،طیرح شی ایت علییه تصیمیمات و اقیدامات
نهادها و مؤسسات عمومی بیردولتی را در دیوان عدالت اداری به رسمیت شیناخته اسیت
و به این نحو ،اختیار و صالحیتی عالوه بر آنچه در اصل  ١17قانون اساسی بیرای دییوان
عدالت اداری بیان شده ،به آن دیوان اعطا کرده است .لذا کماکان این مؤسسیات و نهادهیا
«بیردولتی» اند و در زمره ی«واحدهای دولتی» میذکور در اصیل  ١17قیانون اساسیی نییز
نمیباشند .به عبارتی با افیزا یش صیالحیت دییوان نسیبت بیه طیرح شی ایت علییه ایین
مؤسسات ،ماهیت آنها کماکان «عمومی بیردولتی» است .البته الز به ذکر است که اصیوالق
کارکرد نهادهایی همچون دیوان عدالت اداری باید رسیدگی به ش ایات علییه «واحیدهای
عمومی» باشد و نه «واحدهای دولتی» ١.چراکه صرفاق «واحدهای دولتی» از قدرت عمیومی
بهره نمیبرند بل ه «واحدهای عمومی» نیز چنیناند .لذا لزو نظارت قغائی بر تصیمیمات
و اقدامات اداری آنان نیز وجود دارد .حال کیه در اصیل  ١17قیانون اساسیی« ،واحیدهای
دولتی» م مول صالحیت دیوان شدهانید ،قیانون عیادی ،ایین صیالحیت را بیه برخیی از
«واحدهای عمومی» دیگر نیز تسری داده اسیت کیه همیان «نهادهیا و مؤسسیات عمیومی
بیردولتی» میباشند .از این رو ،مؤسسات عمومی بیردولتی -همانگونیه کیه از نیا آنهیا
پیداست -هم «عمومی» اند و هم «بیردولتی».
قابل ذکر است که در ماده ی  5قانون مدیریت خدمات ک وری نییز ت ریفیی بیرای
شرکت دولتی ذکر شده که از این قرار است «بنگاه اقتصادی است که به موجیب قیانون
برای انجا قسمتی از تصدیهای دولت به موجیب سیاسیتهیای کلیی اصیل چهیل و
 .١نسبت میان «واحدهای عمومی» و «واحدهای دولتی» عمو و خصوص مطلق است :تما واحدهای دولتی،
واحد عمومیاند ولی هر واحد عمومی ،واحد دولتی نیست.
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چهار قانون اساسی ،ابالبی از سوی مقا م ظم رهبری جزء وظایف دولیت محسیوب
میگردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سها آن مت لق به دولت مییباشید .هیر
شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و شیرکتهیای
دولتی منفرداق یا م ترکاق ایجاد شده مادا که بییش از پنجیاه درصید سیها آن منفیرداق ییا
م ترکاق مت لق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی اسیت ».بنیابراین بیر
اساس این ماده نیز شرکتهای وابسته بیه مؤسسیات و نهادهیای عمیومی بیردولتیی را
نمیتوان شرکت دولتی دانست .زییرا در ایین میاده شیرکتی شیرکت دولتیی محسیوب
میشود که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانه ،مؤسسه دولتی یا شرکتهای دولتی ایجاد
شده و بیش از  %21سها آن مت لق به آنها باشد .همان طیور کیه مالحظیه مییشیود در
مادهی مذکور از نهادها و مؤسسات عمومی بیردولتی نامی به میان نیامده است.
 -1-1تعيين ماهيت حقوقی شرکتهای وابسته به بنياد
همان طور که گذشت ،بنیاد مستغ فان ،طبیق قیانون فهرسیت نهادهیا و مؤسسیات
عمومی بیردولتی ،در زمره ی این نهادها محسیوب مییشیود و لیذا م یمول مقیررات
مربوط به این نهادها است .ولی آیا شرکت های تاب ه چنین نهادهایی نییز هماننید خیود
آنها تلقی میشوند یا وض یت دیگری بر آنها حاکم است؟
بر اساس قانون مذکور« ،واحدهای سازمانی م روحه زیر (از جمله بنیاد مستغی فان
و جانبازان) و مؤسسات وابسته به آنها» مؤسسه عمومی بیردولتی محسیوب مییشیوند.
تبصرهی یک این ماده واحده ،منظور از مؤسسات وابسته را توضییح مییدهید .بیر ایین
اساس «مؤسسه وابسته از نظر این قانون ،واحد سازمانی م خصی است که بیه صیورتی
بیر از شرکت و برای مقاصد بیر تجارتی و بیر انتفاعی توسط یک ییا چنید مؤسسیه و
نهاد عمومی بیردولتی تلسیس و اداره می شود و به نحوی مال یت آن مت لق به ییک ییا
چند مؤسسه یا نهاد عمومی بیردولتی باشد ».در نتیجه میتوان گفیت کیه اگیر مؤسسیه
وابسته به نهاد عمومی بیردولتی ،شیرکت بیوده و هیدف از تلسییس آن نییز تجیاری و
انتفاعی باشد ،نمیتوان آنرا م مول مقررات نهادها و مؤسسات عمومی بیردولتیی قلمیداد

نمود و طبی ت قا به عنوان ییک شیرکت تجیاری م یمول مقیررات قیانون تجیارت و سیایر
مقررات ناظر به بخش خصوصی میباشد .تنها مؤسساتی را که در قالب شرکت و انتفیاعی
نبوده و وابسته به نهاد و مؤسسه عمومی بیردولتی باشند ،میتوان ملحق به این مؤسسیات
و نهاد نمود و اح ا «مؤسسه ی عمومی بیردولتی» را بر آنها بار کیرد .البتیه بایید خیاطر
ن ان نمود که طبق بند ( )١قانون مذکور ،شرکتهای وابسته به شیهرداریهیا در صیورتی
که بیش از  %21سها و سرمایه آنها مت لیق بیه شیهرداریهیا باشید مؤسسیه ی عمیومی
بیردولتی محسوب میشود و لذا این ح م تنها در مورد شهرداریها جاری است.
حال پس از شناختن کسانی که صالحیت ش ایت به دیوان را دارند ،ماهیت حقوقی
بنیاد مستغ فان و جانبازان انقالب اسالمی و مؤسسیات وابسیته بیه آن ،و نییز ماهییت
شرکتهای دولتی ،میتوان به تحلیل رأی هیلت عمومی دیوان پرداخت.

نتيجه
هیلت عمومی دیوان در رأی وحدت رویه ی شیماره ی ١57میورخ ،١717/١١/59

١

شرکت های تاب ه بنیاد مستغ فان و جانبازان را شرکت دولتی قلمداد نموده و در نتیجیه
آنها را دارای صالحیت طرح ش ایت در دیوان عدالت اداری ندانسته است .دلیل هییلت
عمومی بر این امر آن است که تما یا بیش از  %21سها و سرمایه این قبیل شیرکتهیا
مت لق به بنیاد مزبور است و در نتیجه شرکت دولتی محسوب میشوند.
صرف نظر از این ه چه کسانی صالحیت طرح ش ایت در دیوان را دارند و آیا عید
پذیرش ش ایات واحدهای دولتی در دیوان با اصول حقوقی موافیق اسیت ییا خییر ،در
مورد محتوای رأی هیئت عمومی دیوان در باب ماهیت شرکتهای وابسته به مؤسسیات
عمومی بیردولتی ،با توجه به مطالبی که بیان شد ،میتوان گفت که:
اوالً :برای این که شرکت های تاب یه بنییاد مستغی فان در زمیره اشیخاص حقیوقی
 .١متن رأی در ابتدای نوشتار ذکر شد.
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حقوق عمومی تلقی شوند ،یا باید وزارتخانه باشند ،یا مؤسسه دولتی ،یا شرکت دولتیی
یا مؤسسه عمومی بیردولتی و مطمئناق شرکتهای تاب ه بنییاد مستغی فان ،وزارتخانیه و
مؤسسه دولتی نیستند .حال باید بررسی شود که آیا این شیرکتهیا ،شیرکت دولتیی ییا
مؤسسه عمومی بیردولتی هستند یا خیر.
ثانياً :بر اساس «قیانون فهرسیت نهادهیا و مؤسسیات عمیومی بیردولتیی» مصیوب
 17/5/١9مؤسسات و نهادهای مذکور در این قانون و مؤسسات وابسته به آنها ،مصادیق
مؤسسات عمومی بیردولتی مذکور در ماده ( )2قانون محاسبات عمومی هستند .در ایین
فهرست ،نامی از شرکت های وابسته به بنیاد مستغ فان به میان نیامده هرچند خود ایین
بنیاد در بند  5این قانون نا برده شده اسیت .در تبصیره ( )١میاده واحیده ی ایین قیانون،
منظور از مؤسسات وابسته به این نهادها و مؤسسات بیه ایین نحیو بییان شیده اسیت کیه
«مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی م خصی اسیت کیه بیه صیورتی بییر از
شرکت و برای مقاصد بیر تجارتی و بیر انتفیاعی توسیط ییک ییا چنید مؤسسیه و نهیاد
عمومی بیردولتی تلسیس و اداره میشود و به نحوی مال یت آن مت لق بیه ییک ییا چنید
مؤسسه یا نهاد عمومی بیردولتی باشد» .لذا به راحتی میتوان گفت که شرکتهای وابسته
به بنیاد مستغ فان ،مؤسسه وابسته به این نهیاد و در نتیجیه ،مؤسسیه عمیومی بیردولتیی
نیستند .زیرا اوالق دارای مقاصد تجاریاند و ثانیاق به صورت شرکت اداره میشوند.
ثالثاً :به نظر میرسد با توجه به مطالبی که در ت ریف شرکتهای دولتیی ذکیر شید،
نمیتوان شرکتهای وابسته به بنیاد مستغ فان را شرکت دولتی محسیوب نمیود .دلییل
هیلت عمومی دیوان برای دولتی دانستن این شرکتها ،ت لق بیش از  %21سها آنها بیه
بنیاد مذکور است .با توجه به مطالب مذکور در ت ریف شرکتهیای دولتیی ،نمییتیوان
بنیاد را م مول عنوان «دولت» مذکور در ماده ی ( )5قانون محاسبات عمومی دانست و
لذا نمیتوان به صرف ت لق بیش از  %21سها شرکتی به این بنیاد ،آن را شرکت دولتیی
قلمداد نمود .البته شاید بتوان راه دیگری را برای وصول به این هدف یافت و آن این یه
اثبات نماییم شرکتی ،مصادره یا ملی شده و به بنیاد مستغ فان واگذار شده است و ایین

شرکت ،به عنوان شرکت دولتی شناخته شده است .این راه حل بیا تفسییری از میاده ی
( )5قانون محاسبات عمومی همخوانی دارد که هریک از شروط مذکور در میاده ی ()5
را برای دولتی شدن شرکت کافی میداند .لذا صرف مصادره یا ملی شدن شیرکت و بیه
عنوان شرکت دولتی شناخته شدنش را برای دولتی بودن شرکت کافی قلمداد مینمایید.
به هرحال اگر این تفسیر پذیرفته شود ،اوالق مبنای آن ،ت لیق بییش از  %21سیها آن بیه
بنیاد مستغ فان (مذکور در رأی هیلت عمومی دیوان عیدالت اداری) نیسیت.ثانییاق بایید
اثبات شود که شرکت وابسته به بنیاد ،مصادره یا ملی شده است.
در نتیجه میتوان گفت که در هر صورت ،رأی هیلت عمیومی دییوان ،را نمییتیوان
صحیح دانست .زیرا اوالق صرف ت لق بیش از  %21سیها شیرکتی بیه بنییاد مستغی فان
باعث دولتی قلمداد شدن آن نمیشود .ثانیاق در صورت پذیرش این تفسیر از میاده ی()5
قانون محاسبات عمومی که وجود هریک از شرایط میذکور در ایین میاده بیرای دولتیی
بودن شرکت کافی است ،باید اثبات شود که شرکت وابسته به بنیاد ،مصادره یا ملی شده
است .با این وجود باید اثبات نمود که واگذاری آن شرکت به بنییاد نییز ایین خصیلت
(دولتی بودن) را از شرکت سلب ننموده است.
بنابراین تردیدی در مؤسسه عمومی بیردولتیی بیودن بنییاد مستغی فان و جانبیازان
انقالب اسالمی وجود ندارد ،اما به هیچ وجه شرکتهای وابسته به این مؤسسیات تیابع
اح ا این مؤسسات نمیباشد .عالوه بر این شرکتهای وابسته بیه ایین مؤسسیات بیه
هیچ نحو شرکت دولتی هم قلمداد نمیشود ،زیرا با ت رییف شیرکت دولتیی در قیانون
مدیریت خدمات ک وری و قانون محاسبات عمومی انطباق ندارند .هرچند مم ن است
با ت اریف آکادمیک که از شرکت دولتی ارائه میشود ،منطبق باشد ولیی از آنجیا کیه در
این بحث ،مبنا قانون بوده و این قانون نیز صریح و بیرمبهم میباشید ،نمییتیوان از آن
عدول نمود .از این رو ،استدالل هیئت عمومی دیوان مبنی بر شرکت دولتی بیودن آنهیا،
قابل پذیرش نیست .لذا چنیان چیه ایین شیرکتهیا نسیبت بیه اقیدامات و تصیمیمات
واحدهای دولتی و نهادهای انقالبی م ترض باشند ،میتوانند همانند سایر شیرکتهیای

نقد و بررسی رای شماره  3111/33/11-311هيئت عمومی دیوان عدالت اداری در 11 ........... ...

حقوق خصوصی و قانون تجارت به دیوان عدالت اداری مراج ه و دادخواهی نمایند .از
این رو ،رأی وحدت رویه ی شماره  ١57مورخ  17/١١/59بیا نقی

ایین حیق ،اییراد

جدی داشته و شایستهی اصالح است.
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سازمان همكاری منطقهای آسيای جنوبي (سارک) 3و نقش آن در
توسعه همكاريهای منطقهای

دکتر مصطفی تقی زاده انصاری

*

چكيده
سازمان هم اری منطقه ای جنوب آسیا (سارک) بزرگترین سازمان منطقه ای بیا جم یتیی
نزدیک به یک میلیارد و پانصد میلیون نفر می باشد که با هدف ایجیاد هم اریهیای ا قتصیادی
میان ک ورهای عغو به وجود آمده و ایران نیز در سال  5111به عنوان عغو ناظر به عغیویت
آن پذیرفته شده است.
واژههای کليدی :سازمان ،سارک ،منطقهای ،اقتصادی ،اجتمیاعی ،سیاسیی ،اجتمیاعی ،روابیط،
آسیای جنوبی

1. South Asian Association for Regional Cooperation, L,Association pour la
Cooperation Rgionalede l,Asie du Sud
* استادیار دان ده حقوق دان گاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

مقدمه
سارک یک سازمان منطقهای است که ب د از پذیرش اساسنامه آن در اجیالس سیران
ک ورهای بنگالدش ،بوتان ،هند ،مالدیو ،نپال ،پاکستان و سریالن ا رسیماٌ در  1دسیامبر
 ١912با هدف تسریع توس ه اجتماعی و اقتصادی در ک ورهای عغو تاسیس گردیید.
امروزه این سازمان با تحت پوشش داشتن بیش از یک میلییارد و پانصید میلییون نفیر
جم یت بزرگترین سازمان اقتصادی و اجتماعی منطقه ای به شمارمی رود .اگر چه ایین
سازمان یک سازمان اقتصادی است ولیی ایجیاد و توسی ه هم اریهیای اقتصیادی مییان
ک ورهای عغوکمک بزرگی به توس ه ی صیلح و امنییت منطقیه ای و در نتیجیه بیین
ا لمللی است زیرا ی ی از دالئیل گسیترش اخیتالف مییان ک یورها افیزایش فاصیله ی
اقتصادی و فقر میان آن ها می باشد .لذا هر چه در این خصوص فاصیله مییان ک یورها
کاهش یابد این امر به افزایش امنیت بین المللی کمک خواهدکرد .با توجیه بیه این یه
ایران نیز به عغویت ناظر سازمان سارک در آمده ،آشنائی با آن ضروری به نظیر

میی-

رسد .سؤالی که مطرح می شود این است که ایین سیازمان تیا چیه حید توانسیته نقیش
موثری در هم اری های منطقه ای و همگرائی ک ورها ایفا نماید .برای پاسیخ بیه ایین
سؤال ابتدا به بررسی چگونگی ش ل گییری ،اهیداف و اصیول سیازمان و نییز سیاختار
ت

یالتی و نحوهی اتخاذ تصمیم در آن می پیردازیم .سیپس ف الییت هیای سیازمان و

روابط آن با سایر سازمان های بینالمللی را مورد بررسی قرار می دهیم.
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فصل  3ـ کليات
در این فصل به تاریخچیه ،بررسیی اهیداف و اصیول سیازمان و نییز ت ی یالت آن
خواهیم پرداخت.

الف -تاریخچه ،اهداف و اصول و اعضای سازمان
 -3تاریخچه شكل گيری سازمان
برای نخستین بیار در  ١911رئییس جمهیور بینگالدش ضییاء رحمیان بیه ارائیهی
پی نهادی در خصوص ایجاد یک اتحادیهی تجاری از ک ورهای جنوب آسیا پرداخیت.
این پی نهاد در اجالسی کیه در  ١91١در کلمبیو پایتخیت سیریالن ا بیر پیا شید میورد
پذیرش شرکت کنندگان هند و پاکستان و سریالن ا قرار گرفت .بیدنبال آن در اجیالس
سران ماه اوت  ١917در دهلی نو ،ک ورهای میذکور بیه همیراه نپیال ،مالیدیو و بوتیان
"بیانیهی هم اری منطقه ای آسیای جنوبی ،را تصویب نمودند .در این بیانیه پنج حوزه-
ی هم اری پیشبینی شده بود .این حوزهها عبارت بودند از:
 هم اری در زمینه ک اورزی و توس ه ی روستائی، هم اری در زمینهی ارتباطات ،علو  ،ت نولوژی و هواشناسی، هم اری در زمینهی بهداشت و ف الیتهای مردمی، هم اری در زمینهی حمل و نقل، هم اری در زمینهی توس ه منابع انسانی .١

سازمان سارک به طور رسمی در  ١912به عنوان انجمنی از ک ورهای مایل به " ارتقیای
وض یت رفاهی مردمان آسیای جنوبی و بهبود استاندارد زندگی آنها ،افزایش رشد اقتصیادی،
توس ه اجتماعی و فرهنگی ،تقویت روابط میان ک یورهای ایین منطقیه و سیرانجا ارتقیای
هم اری و کمک اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و علمی" به وجود آمد.5

1. http//en.wikipedia.org/wiki/south_Asian_Association_for_Regional_Cooperation
2. http//ec.europa.eu/comm./external_relations/saarc/intro/index.htm

 -1اهداف سازمان
به موجب ماده  ١اساسنامهی سارک ،١سازمان دارای اهداف مت ددی به شیرح ذییل
میباشد:
 ارتقای وض یت رفاهی مردمان آسیای جنوبی و بهبود کیفیت زندگی آنها، افزایش رشد اقتصادی ،توس ه ی اجتماعی و فرهنگی در منطقه، ایجاد فرصت زندگی محترمانه برای همه و ام ان برخورداری کامل از آنها تقویت روابط جم ی میان ک ورهای جنوب آسیا، -کمک به ایجاد اطمینان متقابل ،تفاهم و درک م

الت،

 ارتقای هم اری ف ال و کمک متقابل اقتصادی ،اجتمیاعی ،فرهنگیی ،ت نی یی وحوزههای علمی،
 تقویت هم اری با ک ورهای توس ه یافته، تقویت هم یاری مییان اعغیای در موضیوعهیای میرتبط بیا منیافع م یترک دراجالسهای بینالمللی ،و
 هم اری با سازمانهای بینالمللی و منطقهای که دارای اهداف م ابه میباشند. -1اصول سازمان
به موجب ماده ی  5اساسنامه ی اصول حاکم بر روابط سازمان عبارتند از:
احترا به تساوی حاکمیت ،تمامیت ارضی ،استقالل سیاسی ،عید دخالیت در امیور
داخلی دولتهای دیگر و منافع متقابل .ی ی دیگر از اصیول ایین اسیت کیه هم یاری در
سازمان و با سازمان باید به عنوان م مل هم اری دوجانبه و چند جانبه محسوب شده
و نباید جان ین آنها شود .هم چنین این هم اری نباید تناقغی با ت هیدات دو جانبیه و
چند جانبه اعغای داشته باشد.

1. http://www.saarctourism.org/charter-of-the-saarc.html
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 -3-1اعضای سازمان

اعغای سازمان عبارتند از :اعغای دائم و اعغای ناظر
الف -اعضای دائم
منظور از اعغای دائم ک ورهائی هستند که به صورت کامل به عغویت سیازمان در
آمده اند و می توانند در کلیه جلسات حغور یافته ،در تصمیمگیریهیا شیرکت نماینید.
این ک ورها به دو گروه تقسیم میشوند اعغای موسس و اعغای بیر موسس .اعغیای
موسس هفت ک ور بنگالدش ،بوتان ،هند ،مالدیو ،نپال ،پاکستان و سریالن ا هستند کیه
در  1دسامبر  ١912با تصویب اساسنامهی سازمان ،آن را ایجاد نمودند .فقط یک ک یور
ب دا به سازمان به عنوان ییک عغیو کامیل و بییر موسیس پذیرفتیه شید و آن ک یور
افغانستان است که در  ١7نوامبر  5112خواهان الحاق به سازمان شد که در خواست آن
به عنوان یک عغو کامل در  7آوریل  5111مورد تصویب قرار گرفت .بدین ترتییب بیا
عغویت افغانستان ت داد اعغای سازمان به  1ک ور افزایش یافت.
 -1-1اعضای ناظر

ایران ،چین ،کره جنوبی ،ژاپن ،ایاالت متحده آمری یا ،و اتحادییه ی اروپیا اعغیای
ناظر سازمان هستند.١
در آوریل  5117ک ورهای اییاالت متحیده ی آمری یا و کیره ی جنیوبی و در میاه
ژوئیه ی 5117سازمان اتحادیه ی اروپا خواهان عغویت در سازمان به عنوان عغو ناظر
شدند که این تقاضا در اجالس وزرای امیور خارجیه ی سیازمان در  5میاه اوت 5117
مورد موافقت قرار گرفت .در  5مارس  5111ایران نیز از سازمان تقاضای عغیویت بیه
عنوان عغو ناظر نمود.
جمهوری اسالمی ایران تنها ک ور در جنوب آسیا می باشد کیه هنیوز بیه عغیویت
کامل سازمان در نیامده است .ایران به طور سنتی دارای فرهنگ ،اقتصاد و روابط سیاسی
1. http//en.wikipedia.org/wiki/south_Asian_Association_for_Regional_Cooperation

نزدیک با هر دو ک ور هند و پاکستان است .در  55فوریه ی 5112وزیر امور خارجیهی
ایران آقای کمال خرازی تمایل ایران را برای پیوستن به سارک ابراز نمود بیا ایین بییان
که ک ورش می تواند برب را بیه شیرق متصیل نمایید .اگیر چیه پیذیرش تقاضیای
عغویت ایران به عنوان عغو کامل به دلیل مالحظات سیاسی به جهت اقدامات هسته-
ای ایران ب ید به نظر می رسد .در  7مارس  5111ایران خواهان عغویت به عنوان عغو
ناظر شد .دبیر کل سارک اعال داشت که تقاضای ایران در اجالس وزرای امور خارجیه
سازمان در  7آوریل  5111مورد بررسی قرار خواهد گرفت .سرانجا تقاضای عغیویت
ایران به عنوان ناظر در چهاردهمین اجالس سران سازمان در  7-5آوریل در دهلیی نیو
مورد موافقت قرار گرفت.

١

جمهوری خلق چین نیز تمایل خود را به الحاق به سیازمان ابیراز نمیود .پاکسیتان و
بنگالدش با این تقاضا موافق بودند .دولت هند در ابتدا راضی به نظرنمی رسید .و بوتان
نیز به دلیل عد روابط سیاسی با چین تمایل چندانی بیه آن نداشیت علیی ربیم آن در
اجالس سران  5112در شهر داکا در ک ور بنگالدش هند با تقاضای عغویت چین بیه
عنوان عغو ناظر موافقت نمود و این ک یور در  5میاه اوت  5117بیه همیراه پیذیرش
عغویت ناظر ک ورهای ژاپن ،کرهی جنوبی ،ایاالت متحدهی آمری ا به عغیویت نیاظر
سازمان در آمد.
الز به توضیح است که فدراسیون روسیه نیز تمایل دارد به عنوان ناظر وارد سازمان
شودو دولت هند از این تقاضا حمایت می نماید.5

ب -تشكيالت سازمان
به موجیب میادهی 7اساسینامه ی سیازمان دارای ییک اجیالس سیالیانه از روسیای
ک ورهای عغو می باشد و می تواند در صورت ضرورت دارای اجالس های بی یتری
باشد .هم چنین سازمان دارای ت

یالت ذیل است:

1. www.irna.com/fa/news/view/line 20/0704051040012634.html
2. http//en.wikipedia.org/wiki/south_Asian_Association_for_Regional_Cooperation
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شورای وزراء ،کمیته ی دائمی ،کمیته های تخصصیی ،کمیتیه ی اقیدا و دبیرخانیه،
صندوق توس ه و شورای ح میت.
 -3شورای وزرا
به موجب ماده ی 5اساسنامه ،شورای وزراء سازمان مت

ل از وزرای امور خارجیه

ک ورهای عغو بوده ،ساالنه دارای دو اجالس عیادی اسیت و میی توانید در صیورت
توافق اعغای اجالس فوق ال اده هم ت

یل دهند.شورا در این اجیالس هیا دربیاره ی

این مسائل بررسی و تصمیم گیری می نماید:
 تدوین سیاستهای سازمان، بررسی پی رفت هم اری در سازمان، اتخاذ تصمیم در حوزههای جدید هم اری، ایجاد م انیسم م مل اتخاذ تصمیم در موضوع های مربوط به منافع عمومی در سازمان. -1کميتهی دائمی
به موجب ماده ی 2اساسنامه ،سازمان دارای یک کمیته ی دائمی می باشد .این کمیتیه
از م اونین وزارت خارجه ی ک ورهای عغو ت

یل شده و در موارد ضیروری ت ی یل

می شود .کمیته گزارش های خود را تقدیم شیورای وزراء میی نمایید .شیورای وزراء در
صورت لزو برای اتخاذ تصمیمات در رابطه با سیاست هیای سیازمان بیه ایین گزارشیها
استناد می کند .به موجب ماده ی  ١1اساسنامه تما تصمیمات سازمان در هر سیطحی بیر
اساس شیوه ی اتفاق آرای اتخاذ می شود .سازمان در رابطیه بیا اختالفیات دو جانبیه بیه
اتخاذ تصمیم نمی پردازد .به طور کلی کمیته دائمی این وظایف رابرعهده دارد:
 انجا نظارت و هماهنگی در برنامه هم اری، تائید طرحها و برنامه ها و شیوه های تامین مخارج آنها، -ت یین اولویتهای بین بخ ی،

 بسیج منابع مالی داخل و خارج از منطقه، م خص نمودن حوزه های جدید هم اری بر مبنای مطال ات الزمه، -1کميتههای تخصصی
به موجب ماده ی 7اساسنامه این کمیته ها با حغور اعغای هیات نمایندگی دولیت
های عغو ت

یل می شود و هر کمیته در حوزه ی کاری خود مسئول اجرا ،همیاهنگی

و نظارت بر برنامه ها است .وظایف این کمیته ها عبارتند:
ت یین ظرفیت و چهارچوب هم اری منطقه ای در حوزه های مورد توافق،
تدوین برنامه ها و تهیه ی طرح ها،
ت یین منابع مالی در برنامه های بخ ی،
ارائه پی نهادهائی برای تقسیم و تسهیم هزینه ها،
انجا و هماهنگ نمودن برنامه های بخ ی،
نظارت بر پی رفت اجرا.
کمیته های تخصصی به ارائه ی گزارش های دوره ای خیود بیه کمیتیه دائمیی میی
پردازند .رئیس کمیته های تخصصی به صورت گردشی و بر مبنای حروف الفبیا هیر دو
سال ی بار ت یین می شود .کمیته های تخصصی میی تواننید در صیورتی کیه ضیروری
ت خیص دهند اقدا به ت
اقدا به ت

یل جلسه با روسای آژانسهای تخصصی ملی ک یورها و ییا

یل جلسه با کارشناسان در حوزه های خاص نماینید و ییا بیا عیالی تیرین

مراکز شناخته شده در منطقه ارتباط یابند.
به تیازگی گیروه هیای کیاری دیگیری نییز در حیوزه هیای اطالعیات و ارتباطیات
ت نولوژی ،بیولوژی ،حق مال یت م نوی ،توریسم و انرژی ایجاد شده است.
با تاکید بر موارد وضع شده در اجالس های متوالی در خصوص نییاز بیه گسیترش
حوزههای هم اری و تقویت هم اری های منطقه ای ،حوزه های دیگر کاری در تقویم
سارک آمده است .چندمورد ازاجالس وزرا به منظور ارائه نظر در موضوع های مختلیف
ت

یل گردیده و جزئیات برنامهی کاری که حوزه های هم اری میی توانید تحیت آن
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شروع شود م خص شده است.
 -1کميتههای اقدام
به موجب مادهی 1اساسنامه ،کمیته ی دائمی مم ن است به ایجاد کمیته هیای اقیدا
مت

ل از دولتهای عغو برای انجا طرح های مرتبط با بیش از دو عغیو و نیه همیه

ی اعغا بپردازد.
 -1دبيرخانه
به موجب ماده ی 1اساسنامه ،سازمان دارای یک دبیر خانیه بیوده کیه مقیرآن در شیهر
کاتماندو در ک ور نپال است .ف الیت سازمان از در  ١7ژانوییه  ١911آبیاز شید .وظیفیه آن
هماهنگی و نظارت بر اجرای ف الیتها ،بر قراری جلسات و ایجاد روابط بین سیارک و دیگیر
سازمانهای بین المللی می باشد .دبیر خانه از یک دبیر کل و ییک میدیر (نماینیده) از جانیب
هر یک از دولتهای عغو و ت دادی ازکارکنان خدمات عمومی ت

یل شده است.١

دبیر کل از طرف شورای وزراء بر اساس م رفی ک ورهای عغو انتخاب می شیود.
انتخاب دبیر کل به صورت گردشی بر اساس حروف الفبای نا ک ورهای عغیو بیرای
مدت دوسال به عمل می آید.
مدیران دبیر خانه توسط دبیر کل با م رفی ک ورهای عغو برای یک مدت سه ساله
منصوب می شوند .در شرایط خاص مدت ماموریت هر مدیر می تواند توسط دبیر کیل
ب د از م ورت با ک ور عغو مربوطه تمدید شود .در اینصورت میدت تمدییدی نبایید
بیش از سه سال باشد.

5

دبیر خانه سازمان دارای هفت دفتر و  9مرکز منطقه ای می باشد.
 -3-1دفاتر دبير خانه عبارتند از:

دفتر توس ه ک اورزی و روستائی
1. http://www.saarc-sec.org/main.php?t=13
2 .http://www.sdc.gov.in/AboutSAARC/sec.htm

دفتر اقتصادی ،تجارت و مالی
دفتر امور اجتماعی
دفتر اطالعات و انت ارات
دفتر اداری ،انرژی و گردشگری
دفتر توس ه منابع انسانی ،حمل و نقل
دبیر خانه ی سارک دارای مجموعه انت اراتی است که به صورت منظم منت یر میی
شود و در آن ف الیت های سازمان به طور رایگان توزیع می شود.

هم چنین جزواتی

که اطالعات عمومی در مورد سیارک را در اختییار همگیان قیرار میی دهید .ن یریات
دیگری نیز منت ر می شوند که در آن اسناد و آمار قید شده اند و با م اتبه بیا دبیرخانیه
سازمان می توان آنها را در یافت نمود.
 -1-1مراکز منطقهای

دبیر خانه سازمان از جانب  9مرکز منطقه ای یاری می شود.این مراکز در ک ورهای
عغو ایجاد شده اند و نقش مهمی در ارتقای هم اری منطقیه ای مییان اعغیای دارنید.
مدیریت این مراکز با ح ومت ک ور محیل اسیتقرار میی باشید و در ان نماینیدگانی از
جانب همه ک ورهای عغو ،دبیرکل سیازمان و وزارت امیور خارجیه ک یور میزبیان
حغور دارند .مدیر مرکز به عنوان نماینده دبیرخانه نیزد ک یور محیل اسیتقرار بیوده و
گزارشات خود را به کمیته دائمی ارائه می دهد .مراکز منطقه ای عبارتند از:
مرکز اطالعات ک اورزی سارک در داکا
مرکز تحقیقات هواشناسی سارک در داکا
مرکز مقابله با بیماری سل سازمان در کاتماندو
مرکز اسناد سارک در دهلی نو
مرکز مدیریت بالیا سارک در دهلی نو
مرکز توس ه منابع انسانی سارک در اسال آباد
مرکز مدیریت مناطق ساحلی سارک در مالدیو

سازمان همكاری منطقهای آسيای جنوبی (سارک) و نقش آن در توسعه 13 .............................. ...

مرکز اطالعات سارک در نپال
مرکز انرژی سارک در پاکستان
در ضمن مراکز ذیل نیز در خال ایجاد می باشند:
مرکز فرهنگی سارک در سریالن ا
مرکز امور جنگل سارک در بوتان
 -1صندوق توسعه سارک )SDF(3و صندوق توسعه آسيای جنوبی)SADF(1
در طول سالهای اخیر طرح هائی برای ایجاد چند صندوق شیامل صیندوق کیاهش
فقر ،صندوق انجا امور زیر بنائی ،صندوق توس ه رسانه ای ،صندوق کمیک داوطلبانیه
به افراد کم توان و بانک توس ه آسیای جنوبی در سارک مطیرح گردیید .بیدین منظیور
نخستین جلسه کارشناسان مالی سارک به منظور بررسی و بازبینی پیروژه هیا و برنامیه
های سارک در سپتامبر  5112برگزار شد.نتیجه این جلسه ایجاد م انیسم های میالی در
سارک برای حل م

الت عمل ردی و سرمایه گذاری و بررسیی وضی یت میدیریت و

انتقال امور مالی سازمان بود .صندوق توس ه سارک یک موسسه مالی با ییک دبیرخانیه
دائمی است که وظیفه پوشش دادن تمامی برنامه های سازمان سارک شامل برنامه هیای
اجتماعی ،اقتصادی و زیربنائی را برعهده دارد.
در همین راستا پی نهاد شد که صندوق آسیائی توس ه سارک که در سال  ١997هیم
زمان با صندوق سارک ایجاد شده بود با ایحاد دبیرخانه ای دائمی در صندوق توسی ه
سارک برای تحقق اهداف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی م ارکت نماید .اهداف صندوق
آسیائی توس ه سارک حمایت از توس ه صن تی ،کاهش فقر ،حفاظت از محییط ،توسی ه
منابع انسانی-اجتماعی و توس ه پروژه های بنیادی در حوزه سیارک میی باشید .وظیفیه
صندوق کمک به انجا پروژه های ک ورهای عغو بوده و منابع اقتصادی حاصیل از آن
در ک ور های عغو مصرف می شود .صندوق آسییائی توسی ه سیارک بیه شناسیائی و
1. SAARC Development Fund (SDF),
2. South Asian Development Fund (SADF),

توس ه منابع فرهنگی و منابع انسانی ،توس ه اجتماعی و زیر سیاختها میی پیردازد .دبییر
خانه این صندوق پس از دریافت پروژه های پی نهادی بخش های خصوصی ،عمیومی
و دولتی و بررسی نظرات اعغای صندوق به ت یین وض یت اعغای سارک می پیردازد.
تا کنون صندوق آسیائی توس ه سارک در  ١7پروژه بزرگ سرمایه گذاری نموده است.
 -1شورای حكميت
اعغای سازمان سارک با احساس نیاز به ایجاد شرایط مناسب برای ت یویق سیرمایه
گذاران هر یک از اعغای به سرمایه گذاری در ک ورهای دیگر عغیو ،بیه ف یر ایجیاد
یک مرکز حل و فصل اختالفات تجاری از طریق سازش و داوری افتادند .بدین ترتییب
توافقنامه ایجاد شورای ح میت میان اعغای سازمان به امغا رسید.
شورای ح میت سارک یک نهاد حل و فصل اختالفات می باشد که باید در رابطیه بیا
اختالفات میان اعغای سیازمان ت ی یل و بیه اتخیاذ تصیمیم بپیردازد .بنیابراین شیورای
ح میت سارک یک نهاد قانونی منطقه ای جهت حل اختالفات سیرمایهگیذاری از طرییق
سازش و داوری می باشد که مم ن است با توافق طرف های اختالف بیه شیورا ارجیاع
شود .عالوه بر آن به موجب ماده  IIتوافقنامه ،شورای ح میت دارای اهداف ذیل است:
ت ویق و ارتقای عمل رد موسسات ح میت ملی در منطقه
ارائه داوری منصفانه ،کم هزینه و سریع در منطقه
ارتقای سازش و داوری بین المللی در منطقه
ایجاد ام انات برای سازش و داوری
انجا وظیفه به عنوان نماینده در سیستم حل و فصل اختالفات سارک
تنظیم ف الیتهای موسسات مرتبط با ح میت در منطقه
کمک و مساعدت در هدایت تصمیمات داوری موقت
کمک به اجرای اح ا داوری
شورای ح میت در موارد ذیل دارای اختیارات حقوقی است:
صالحیت ان قاد قرارداد
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ش ایت نمودن و یا طرف ش ایت قرار گرفتن
تحصیل ،نگهداری و یا اعراض نمودن از اموال
 -3-1تشكيالت شورای حكميت

شورای ح میت دارای یک مدیر کل و یک شورای ح یا میی باشید .میدیر کیل بیه
صورت دوره ای از میان نمایندگان ک ورهای عغیو بیر اسیاس حیروف الفبیائی اسیامی
ک ورهای عغو سازمان برای مدت سه سال بیر قابل تمدید بوسیله دبییر کیل سیارک بیا
تائید شورای وزراء انتخاب می شود .البته مدت ماموریت اولین مدیر کل چهیار سیال میی
باشد .مدیر کل به عنوان رئیس اجرائیی شیورای ح مییت مسیئول اداره شیورا بیوده و
تحت نظارت شورای ح ا مت

ل از نمایندگانی از هر یک از دولت هیای عغیو انجیا

وظیفه می نماید .حقوق و پاداشهای مدیر کل بوسیله شورای وزراء ت یین می شیود .تمیا
مقررات سازمان سارک شامل مقررات خدمات ،مقررات مالی و اداری ،مقررات ت یریفاتی
و مقررات هیات ح ا قابل اعمال در شورای ح میت می باشد .شورای ح مییت ،میدیر
کل و کارمندان شورای ح میت از مصونیتها و امتیازاتی که بیرای اجیرای وظایف یان الز
است و در توافقنامه سران میان شورا و دولت میزبان آمده برخوردار می باشند.
 -1-1مقررات شورای حكميت

شورای ح میت دارای دو نوع ت ریفات و قواعد رسیدگی خواهید بیود .ت یریفات
سازش و ت ریفات داوری.
به موجب ماده  IVتوافقنامه شورای ح میت ،قواعد مربوط به سازش و هم چنیین
قواعد مربوط به داوری ب د از تصویب اعغای ضمیمه این توافقنامه میی شیود .هییات
ح ا مم ن است قواعد م مل دیگری را برای سازش و برای داوری از جمله هزینیه
رسیدگی در نظر بگیرد.

فصل  -1نقش سارک در توسعه همكاریهای منطقهای
سازمان سارک بر اساس اساسنامه خود دارای ف الیتهای گسیترده ای میی باشید کیه
حوزه های مختلف را در بر می گیرد از قبیل موضوعات اقتصادی ،اجتماعی ،مبارزه بیا
فقر ،ک اورزی ،ت نولوژی و علمی ،محیط زیست .ف الیتهای سازمان از دو جهت قابیل
بررسی و مطال ه می باشند .ی ی ت ویق ک ورهای عغیو بیه توسی ه هم یاری هیا و
کمک به این ک ورها و دیگر از طریق ایجاد ارتباط بیا سیایر سیازمانها بیین المللیی در
قالب توافقنامه های هم اری بر اساس احترا بیه اصیول تسیاوی حاکمییت ،تمامییت
ارضی ،استقالل سیاسی ،عد دخالت در امور داخلی دولتهای دیگر و منافع متقابیل ..بیه
موجب ماده  5اساسنامه ،این هم اری باید به عنوان م مل هم یاری دوجانبیه و چنید
جانبه محسوب شده و نباید جان ین آنهیا شیود ،و هیم چنیین ایین هم اریهیا نبایید
تناقغی با ت هدات دو جانبه و چند جانبه داشته باشد

١

الف-تشویق همكاری ميان کشورهای عضو
 -3فعاليتهای اقتصادی و تجاری
از جمله اهیداف سیارک کیه در اساسینامه آن آمیده تسیریع رونید رشید اقتصیادی
ک ورهای عغو است .بدین منظور مطال یاتی در ژوئین  ١99١بیرای بررسیی وضی یت
تجارت ،ایجاد تجهیزات و خدمات در سازمان به عمل آمد .هدف این مطال ات بررسیی
چگونگی هم اری اقتصادی میان ک ورهای عغو و ارتقا و توس ه این هم اریهیا بیود.
نتیجه نهائی این بررسی اتخاذ تصیمیم در خصیوص ایجیاد کمیتیه هم یاری اقتصیادی
( )CECاز طرف شورای وزرای تجارت و بازرگانی سازمان در ژوئین  ١99١و هیم
چنین ایجاد بازار آزاد تجاری بود.
در رابطه با ایجاد تجارت ازاد میان اعغای سارک الز به ذکر است که ایجاد چنیین
1. http://www.sdc.gov.in/AboutSAARC/aboutsaarc.htm
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بازاری به دلیل عد تمایل ک ورهای عغو طی سالها عمیال تحقیق نیافیت و ایین در
حالی بود که برخی از اعغا دارای توافقات تجاری مت ددی بیه صیورت دو جانبیه بیا
ی دیگر بودند مثال هند با مالدیو ،بوتان و سریالن ا ،پاکستان و بنگاالدش .برای نخستین
بار در  ١992اعغای سازمان سارک موافقتنامیه کیاهش تیدریجی ت رفهیا در منطقیه را
تحت عنوان "موافقتنامه ترجیحات تجاری آسیای جنوبی" ١در شهر داکا امغا نمودنید.
به مدت ده سال اعغای در گیر گفتگوهای بی نتیجه کاهش ت رفیه بودنید .پیس از آن
در دوازدهمین اجالس سازمان در شهر اسال آباد ک ورهای عغو سارک "توافقنامیه
تجارت آزاد آسیای جنوبی" 5را امغا نمودند .در این توافقنامیه چهیار چیوب تاسییس
حوزه تجارت آزاد در بر گیرنده یک میلیاردو نیم از جم یت جهان پیش بینی شده بود.
این توافقنامه در اول ژوئیه  5117به اجیرا در آمید .بیه موجیب ایین توافقنامیه اعغیای
سازمان حقوق بازرگانی خود را تا  5111به  %51کاهش می دهنید .هیدف دسیتیابی بیه
کاهش ت رفه تجاری بین صفر تا  %2در مدت زمیان بسییار طیوالنی بیین سیالهای -١7
 51١7بود .ولی در این رابطه هیچ ت هدی برای ک ورهای مت اهید بیه برطیرف نمیودن
موانع بیر ت رفه ای به وجود نیامده است .هیم چنیین هییچ مفیادی در رابطیه بیا اتخیاذ
تدابیری برای ادبا بی تر از قبیل تغمین تسیهیالت ترانزیتیی ،هم یاری بیرای توسی ه
حمل و نقل و اش ال دیگر زیر ساختها ،آزادسازی سرمایه گذاری و تجارت ،هم یاری
در زمینه مالی و پولی ،و هماهنگی در سیاستهای کالن اقتصادی در توافقنامه پیش بینیی
ن ده است.
 -1فعاليتهای اجتماعی
بهبود کیفیت زندگی افراد و ارتقیای وضی یت اقتصیادی و اجتمیاعی آنهیا ی یی از
موضوعات مورد توجه سازمان می باشد .بر این اساس سازمان س ی دارد تیا بیا تیدوین
سیاستهائی ک ورهای عغو را تربیب و ت ویق به اتخاذ روشهائی برای ارتقای وض یت
)1. South A sian Preferential Trading Agrrangement (SAPTA
)2. South Asian Free Trade Agreement (SAFTA

اجتماعی اتباع ان نماید .مسائل اجتماعی مورد توجیه سیازمان در پینج حیوزه اصیلی
تقسیم شده اند:
مسائل مرتبط با جنسیت
مسائل مربوط به کودکان و جوانانمسائل بهداشت و جم یت
من ور اجتماعی سارک
توس ه منابع انسانی
در اولین اجالس سران در  ١912سارک ،توجیه خاصیی بیه توسی ه منیابع انسیانی،
اجتماعی و اقتصادی منطقه از طریق ب ارگیری منابع مادی صورت گرفت.
 -1مبارزه با فقر
با توجه به گسترش فقر و محرومییت در منطقیه ،ی یی از اقیدامات اولییه از طیرف
سازمان تصمیم به ایجاد کمیسیون مبارزه با فقر در آسیای جنیوبی ١در  ١99١در کلمبیو
بود .این کمیسیون به ارائه راه اری برای مقابله با فقر از طریق توانمند سیازی و ایجیاد
ثبات در آسیای جنوبی در اجالس هفتم پرداخت .که در نهایت منجر به اتخاذ برنامه ای
در این زمینه گردید .این برنامه -عمل مسائلی از قبیل اعمال استراتژی از طرییق ایجیاد
ثبات اجتماعی ،سیاسیت توسی ه ک یاورزی ،تقوییت امیور روسیتائی ،توسی ه صینایع
تولیدی ،و توس ه منابع انسانی ،و ارائه آموزش را تحت پوشش قرار می دهد.
ن ات کلیدی این برنامه -عمل عبارتند از:
اعمال میدیریت عیالی از طرییق بهینیه سیازی بخیش عمیومی و سیسیتم توزییع،
بخصوص در نقاطی که تحت تاثیر فقر می باشد
اعمال سیاست های مدیریتی اقتصادی کالن از طریق تمرکز بر کیفییت و الگوهیای
رشد
)1. Independent South Asian Commission on Poverty Alleviation (ISACPA
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تقویت و توس ه منابع انسانی از طریق توس ه اقتصادی-اجتماعی ک ورها
مبارزه با فقر از طریق بهبیود وضی یت اشیتغال در شیرکتهای کوچیک و بیزرگ و
توس ه بخش توریسم و موسسات اقتصادی کوچک
ارتقای فرهنگ و آموزش از طریق ایجاد توازن بین زن و مرد
آموزشهای ت نی ی و ارتقای مهارتها
توس ه شب ه های تامین اجتماعی از طرییق کمیک بیه فقییر تیرین افیراد و ارائیه
خدمات به افراد کهنسال و ناتوان
سرمایه گذاری در بخش های اجتماعی و انسانی از طریق ت ویق بخش خصوصیی
و آموزش و بهداشت ،توجه به منابع عمومی و تقویت منابع داخلی از طریق افزایش در
آمدهای داخلی و کاهش وابستگی به سازمان توس ه آسیا
تقویییت جوامییع و دولتهییای محلییی از طریییق حییذف تمرکییز گرائییی ،و م ییارکت
اجتماعی و مالی
پی برد برنامه های تقلیل فقر از طریق ایجاد و ارتقای دارائی ها و کمک به فقرا
توس ه تجارت فرا منطقه ای و سوق دادن وض یت رشد به سوی صیندوق توافیق
تجاری آسیای جنوبی
ایحاد زمینه برای مبادله تجربیات جهت عمل رد بهینه
هم اری باک ورهای توس ه یافته جهت مبادله تجربیات و افزایش قیدرت سیازمان
توس ه آسیا تا  %1تولید ناخالص ملی GNP
جستجو جهت یافتن بازارهای موجود در ک ورهای توس ه یافته از طریق م ارکت
در امور و جلب کمک های مرتبط با ک ورهای عغو سازمان تجارت جهانی ()WTO
نهایتا در اجالس بیستم سران در اسال آباد در ژوئن  5115شیرکت کننیدگان ییک
برنامه عمل ده ساله ای ()5117-51١2را برای کاهش فقر امغیا نمودنید .اولیین جلسیه
وزراء در باره کاهش فقر در  7-1اوت  5117در کلمبو ت

یل گردید .در ایین اجیالس

شرکت کنندگان در خصوص تخصص منابع بودجه برای این منظور گفتگو نموده و بیه

نتایج ذیل رسیدند:
تسریع روند فقر زدائی به ش ل عمیق
انجا سرمایه گذاری بی تر در بخش منابع انسانی
انجا سرمایه گذاری در بخش زیر ساخت های اصلی
بهینه سازی توزیع خدمات
سرمایه گذاری بی تر در بخش عمومی
توس ه آموزش ،بهداشت ،ک اورزی و منابع روستائی با توجه بیه تولیید ناخیالص
ملی ،GNP
کارگاههائی در سطح ک ورهای عغو برای کاهش فقیر و اجیرای سیاسیت توسی ه
پروژه ها ت

یل کردید که در آن تاکید بسیار بر شب ه عمل کرد ملیی در طیول سیال

 5111میان ک ورهای عغو بود .عمل رد کمیسیون تقلییل فقیر در آسییای جنیو.بیی در
ن ست چهاردهم سران در  7-5آوریل  5111در دهلی نو مورد تقدیر قرار گرفت.
 -1توسعه کشاورزی و روستائی
ی ی از ف الیتهای سازمان سارک کمک به توس ه ک اورزی و روسیتائی ک یورهای
عغو است .در چهارچوب برنامه عمل سارک به منظور توس ه ک یاورزی و روسیتائی
ک ورهای عغو در سال  5111نهادی تحت عنوان کمیته فنی ک اورزی و روسیتائی در
نپال ت

یل گردید .محل برپائی نخستین اجالس این کمیتیه در هنید در 55و 57ژوئین

 5115بود .در این اجالس موضوع "مدیریت منابع آبی جهت ک اورزی در ک یورهای
سارک" مورد بررسی قرار گرفت .در ضمن موضوع ایجاد شب ه توزیع شییر در سیارک
و هم چنین تاسیس بانک بذائی منطقه بررسی گردید.
 -1فعاليت علمی
ی ی از موضوعات بسیار مورد توجه روسای دولتهای عغو سارک مسیاله پی یرفت
در بخش تحقیقات می باشد .هدف ایین اسیت تیا از طرییق کیاربردی نمیودن علیم و
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ت نولوژی گامی برای بهبود وض یت مرد آسیای جنوبی برداشته شود .بدین منظور در
ن ست ش م سارک در کلمبو در  ١99١موضوع م ارکت اعغیای در مسیائل علمیی و
ت نولوژی مورد بحث قرار گرفت و توافقاتی به عمیل آمید .در ایین زمینیه در جلسیه
ه تم در دهلی نو در  ١992پی رفتهای صیورت گرفتیه میورد بررسیی قیرار گرفیت و
قواعد اعمال شده در حوزه بیوت نولوژی ،مهندسی ژنتیک ،ت نی های میدلینگ انیرژی و
ت نولوژی های ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت .در اجالس دهم در ژوئن  ١991در
کلمبو سران شرکت کننده تاکید نمو دند که توسی ه منیاطق آسییای جنیوبی در زمینیه
تحقیق و پی رفت یک اصل مهم می باشد و الز است کیه ایین هم یاری بیا حماییت
سارک گسترش یافته و موانع آن بر طرف شود.
برای توس ه هم یاری منطقیه ای در ایین خصیوص مییان اعغیای ،سیازمان از طرییق
م ارکت در انتقیال اطالعیات ،برگیزاری سیمینارها و ارائیه گیزارش هیا بیه تیدوین ییک
چهارچوب خاص بیرای پی یرفت ت نولیوژی ی و علمیی منطقیه پرداخیت .و ییک سیری
اولویتهائی را در نظر گرفت .تمر کز این اولویتهای بر انجا پروژه های منطقیه ای در نیواحی
روستائی می باشد تا از این طریق زندگی مرد این مناطق بهبود یابد .اولویتهیا در ایین زمینیه
شامل ایجاد ارتباطات روستائی ،تهیه آب شرب و بهبود استاندارد های زندگی می باشد.
هم چنین در راستای توصیه های کمیته فنی علم و ت نولوژی چهار گزارش مربوط
به صنایع از جانب ک ورهای عغو ارائه گردید .بر اساس این گزارشها موضوع پی یبرد
استراتژیهای منطقیه ای و طیرح هیای مربیوط بیه دانیش صین ت بیتن سیازی تهییه و
گزارشهای ذیل به ش ل ت میلی یا نهائی ارائه گردید:
گزارش علو و فنون مربوط به مواد ساختمانی و ت نولوژی های ساخت و ساز
گزارش علو و فنون مربوط به تولیدات ال ترونی ی در منطقه سارک
کمیتییه علییو و ت نولییوژی سییارک هییم چنییین در بخییش هواشناسییی بییه ایجییاد
هم اریهائی میان اعغای پرداخته است .عمده ف الیت کمیته در ایین خصیوص مربیوط
می شود به پیش بینی وض یت هوا و امور محیطی .با توجه به پدیده های هواشناسی و

جغرافیائی منطقه ،هم اری ک ورهای عغو سارک در این زمینیه بسییار حیائز اهمییت
است .اولویت این حوزه متمرکز بر هم اریهای منطقه ای میی باشید تیا از ایین طرییق
کمک شود تا مسائل هواشناسی و علیو جیوی پی یرفت شیایانی داشیته باشید .هیم
چنینبرهم اریهای مربوط به مانیتورینگ و پیش بینی هوا تاکید خیاص شیده تیا از ایین
طریق تاثیرات م وس آن بر توس ه اقتصادی-اجتماعی به حد اقل برسد.
در سال  ١992مرکز تحقیقاتی هواشناسی سارک بیا اهیداف خیاص و م یارکت در
هواشناسی منطقه ای به وجود آمد .اخیرا اهیداف ایین مرکیز بیا توجیه بیه پی یرفتهای
ت نولوژی ی در زمینه هواشناسی مورد بازبینی قرار گرفته است.
در رابطییه بییا مسییائل محیییط ،ن سییتهائی بییرای اصییالح و محافظییت از آن و هییم
چنینمدیریت م

الت محیطی و هم اری منطقه ای در سازمان صورت گرفت .ب ید از

تاسیس سارک ،یک کمیته فنی در امور محیطی در سال  ١995تاسیس شید تیا در زمینیه
موضوعات محیطی به م ارکت منطقه ای بپردازد .هم چنینجلسیات سیالیانه ای در ایین
زمینه به طور مرتب بر گزار می شود .در این جلسات س ی می شود تا ضیمن حفاظیت
از محیییط ،تمهیییدات الز بییرای مقابلییه بییا بالیییای زیسییت محیطییی اندی یییده شییود.
کارشناسانی از ک ورهای عغو سارک در ارائه تحقیقات با ی دیگر هم اری می نمایند.
نتایج این تحقیقات در اجالس سران سازمان مورد بحث و بررسی قرار می گییرد .میثال
در اجالس ش م سران در  ١99١توصیه های ذیل به عمل آمد:
اعمال مقررات برای حفاظت محیطی و مدیریت آن
-

برنامه ریزی جهت ایجاد توانائی در مقابل بالیای طبی ی

-

م انیسم های ت میلی جهت اجرائی نمودن مقررات ارائه شده در این بررسیها

در همین رابطه بررسی هائی هم در مورد گازهای گلخانیه ای و تیاثیرات آن بیر محییط
صورت گرفته است .در اجالس چهار در اسال آبیاد در  ١911مسیائلی از قبییل خسیارات
ناشی از سیل ،زلزله و گردباد مطرح شد و نحوه مدیریت این بالیا و کاهش خسارات ناشیی
از آنها مورد بررسی قرار گرفت .هم چنیناز ک ورهای عغو خواسته شد تا تمهییدات الز را
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برای محافظت محیط در برابر آثار مخرب گازهای گلخانه ای به عمل آورند.
برنامه عمل سازمان برای حفاظت از محیط زیست در اجالس سو مطرح شید .در ایین
طرح ضمن فراخوان هم اری ک ورهای عغیو سیارک ،وضی یت ایین ک یورها در سیطح
منطقه ای و جهانی مورد بررسی قرار گرفته و مدل ها و م یارهائی جهت افیزایش م یارکت
آنها ارائه گردید .هم چنیناز ک ورهای عغو خواسته شده تا به ارائه ییک برنامیه عمیل بیین
المللی برای جریان کار خود بپردازند و گزارش های مربوط به حفاظت از محییط زیسیت را
جهت بررسی به سارک ارسال دارند .نتیجه این گزارشها در نهایت منتهی به توافیق م یترک
می گردد که به صورت م اهده به امغا ک ورهای عغو می رسد.
 -1فعاليت سياسی
ف الیت سازمان سارک بی تر بر مسائل محوری آمده در فیوق تاکیید دارد تیا اتخیاذ
تصمیمات سیاسی ت یین کننده در موضوعاتی از قبیل اختالف مییان هنید و پاکسیتان و
جنگ داخلی در سریالن ا .با این وجود ،در حاشیه اجالسهای سارک بالبیا گفتگوهیای
سیاسی نیز مطرح می شوند .ولی سازمان خود س ی بسیار دارد تیا از دخالیت در امیور
داخلی اعغای اجتناب نماید .در خالل اجالسهای  ١5و  ١7سیارک تاکیید بسییاری بیر
هم اری بی تر میان اعغای سارک برای مقابله با تروریسم صورت گرفت.

ب -روابط سارک با سازمانهای بين المللی
 -3روابط سازمان با اتحادیه اروپا
در  ١997کمیسیون اروپا و دبیر خانه سارک تفیاهم نامیه ای در زمینیه هم یاری را
امغا نمودند که در آن به ویژه به ت هد کمک ت نی ی در موضوعات تجارتی بیا جام یه
اروپا اشاره شده بود .در  ١999اتحادیه اروپا و سارک توافیق نمودنید کیه در خصیوص
بهبود واردات تولیدات سارک به اتحادیه اروپا هم چنیندر رابطه با تدوین مقرراتی بیرای
تولیدات سارک برای صادر نمودن بیه اتحادییه اروپیا ،حماییت ت نی یی بیرای ایجیاد
توافقنامه تجارت آزاد آسیای جنوبی و حمایت از همیاهنگی اسیتانداردهای سیارک ،بیا

ی دیگر هم اری نمایند.
کمیسیون اروپا به تدوین برنامه جدید هم اری با سارک پرداخته که در آن به وییژه
مساله ارتقای استانداردها ،تسهیل تجیارت ،آگیاه نمیودن منیافع هم یاری منطقیه ای و
ارتقای شب ه تجارت در قلمرو سارک پیش بینی شده است.
 -1روابط سازمان با انكتاد
تفاهم نامه سیستم اطالعاتی و تجزیه و تحلیل تجاری ١در فوریه  ١997میان سیارک
و ان تاد 5به امغا رسید .اهداف اصلی این تفاهم نامه افزایش شیفافیت در تجیارت بیین
المللی و نیز تسهیل تجارت می باشد .این تفاهم نامه نخستین توافق هم یاری بیود کیه
میان سازمان با یک سازمان بین المللی من قد می شد .بیه موجیب آن ان تیاد بیه طیور
مرتب یک نسخه از تفاهم نامه حاوی اخرین اطالعات در مورد تدابیر کنتیرل تجیارت
در ک ورهای در حال توس ه و توس ه یافته را در اختیار سارک میی گیذارد .دبیرخانیه
سارک نیز به نوبه خود و به طور مرتب تدابیر کنترل در ک یورهای عغیو سیازمان را
به روز نموده و آن را در اختیار دبیر خانه آن تاد قرار می دهد.
دبیرخانه سارک هم اکنون اطالعات مربوط به تدابیر کنترل تجارت در  21ک یور از
جمله بی تر اعغای سارک را در اختیار دارد .هدف ان تاد این است که آخیرین تیدابیر
کنترل تجارت در  ١11ک ور جهان را در اطالعات رایانه ای( (CDوارد نمایید .ایین
اطالعات در دسترس اعغای سازمان به مح

تقاضا می باشد.

 -1رابطه با اسكاپ
در چهارچوب توافق هم اری میان سارک و اس اپ که در فوریه  ١995من قد شد،
هم اری از طریق توس ه مطال ات م ترک ،برپائی کارگاههای آموزشی و همای های و
مبادله اطالعات و توس ه منابع انسانی ،ت ویق تجارت ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،
1. Memorandum of Understanding on the Trade Analysis and Information
)System(TRAINS
2. United Nations Conference on Trade and Development
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حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ،توس ه ریر ساختها و بییره
پیش بینی شده است.
دبیر کل سارک اقدا به ت

یل دو اجالس م یورتی بیا حغیور روسیای اجرائیی

سازمانهای زیر منطقه ای در آسیا و پاسفیک و اس اپ (بان وک در  ١995و جاکارتیا در
 )١992نمود .هم چنیندبیر کل سارک در کنفرانسی با حغور شخصیت های برجسته در
توس ه منابع انسانی که توسط دبیر خانه اس اپ در نوامبر  ١995در بان وک بر پیا شیده
بود شرکت نمود.
 -1رابطه با یونيسف
در  ١1دسامبر  ١997یک توافق هم اری میان سارک و یونیسف من قد شد .در ایین
توافقنامه هم اری در رابطه با اجرای تصیمیمات سیارک در خصیوص کودکیان ،تبیادل
اسناد و نظارت بر اجرای آنها پیش بینی شده بود.
بر اساس توافق هم اری ،دبیرخانه سارک و دفاتر منطقه جنوب آسیای سارک بیه انجیا
م ورتهای مرتب پرداختند کیه در آن پی یرفت اجیرای دسیتور ال ملهیای سیران در میورد
کودکان و توصیه های شورای وزراء ،کمیته دائمی و کمیته های تخصصیی میورد بررسیی
قرار می گیرد .م ورتها در رابطه با کودکان در مجله سالیانه وض یت کودکیان در ک یورهای
عغو سارک ،اجرای قط نامه کلمبو در رابطه با کودک ،برنامه عمل  . ،١99١-5111بیره میی
شود .روابط مرتب میان سارک با یونیسف به درک بهتر مسائلی که کودکان در جنوب آسییا
با آن روبرو می باشند و سیاستهای و استراتژیهای مقابله با این چال ها می پردازد.
 -1رابطه با جامعه ارتباطاتی آسيا پاسيفيک
میان سارک و دبیر خانه جام ه ارتباطیاتی آسییا –پاسییفیک ( (ATPدر  5فورییه
 ١995تفاهم نامه ای من قد شد .به موجب آن هم اری میان طرفین برای ارتقای توسی ه
ارتباطات به منظور توس ه اقتصادی و اجتماعی در منطقه پیش بینی شده است .سارک و
جام ه ارتباطاتی آسیا پاسیفیک به مبادلیه اطالعیات ،انت یارات و اسیناد در چهیارچوب

ف الیتهای خود می پردازند .هم چنینمم ن است به مبادله تفصیلی طرحهای مربیوط بیه
شب ه ارتباطاتی از نظر فنی و عملیاتی در سطح ملی ،منطقه ای و بین المللی برای تائیید
و ایجاد هم اری در زمینه تیدوین طیرح و توسی ه شیب ه ،انتقیال ت نولیوژی ،ارتقیای
استانداردهای بین المللی ،توس ه منابع انسانی و اجرای برنامه مخابراتی در بخ یهائی از
قبیل بخش بهداشت ،آموزش ،محیط زیست ،حمل و نقل ،توریسم بپردازند.
 -1رابطه با برنامه توسعه ملل متحد
در زوئیه  ١992تفاهم نامه ای میان سارک و برنامه توس ه ملل متحد بیه امغیا رسیید.
این تفاهم نامه شامل یک توافقنامه جامع هم یاری بیرای ارتقیای توسی ه انسیانی جهیت
برطرف نمودن فقر ،حفاظت و حمایت از محیط زیست ،بازسیازی منیابع طبی یی ،ایجیاد
اشتغال ،و نقش زنان در توس ه ،انجا م ورتهای دوره ای برای ف الیتهای م ترک ،انت ار
مطال ات در موضوعات در اولویت و مبادله گزارشات مربوطه می باشد.
 -1رابطه با برنامه بين المللی کنترل قاچاق ملل متحد
در  ١1اوت  ١992تفاهم نامه ای میان دبیر کل سارک و میدیر اجرائیی برنامیه بیین
المللی کنترل قاچاق ملل متحد )UNDCP( ١به منظور هماهنگ نمودن کوشش آنهیا
برای مقابله با قاچیاق میواد مخیدر در منطقیه من قید شید .در ایین تفیاهم نامیه انجیا
م ورتهای متقابل و مبادله اطالعات میان دو طرف پیش بینیی شیده بیود .هیم چنینیدو
سازمان یاد شده توافق نموده اند که در راستای پیگیری ف الیتهیای کنتیرل میواد مخیدر
خود در خصوص کاستن از عرضه و تقاضیای میواد مخیدر ،بیا ی یدیگرهم اری فنیی
-United Nations International Drug Control Programme(UNDCP) .١برنامیه بیین المللیی
کنترل قاچاق مواد مخدر و مرکز بین المللی پی گیری از جر سازمان ملل بخ ی از دفتر مواد مخدر و جیر بیین
المللی سازمان ملل متحد می باشند که مجموعا تحت عنوان دفتر کنترل مواد مخدر و پی یگیری از جیر سیازمان
ملل نامیده می شوند .برنامه بین المللی کنترل قاچاق مواد مخدر ملل متحد با چندین سازمان دولتی و بییر دولتیی
از جمله سازمان سارک هم اری دارد.
http//en wikipedia.org/.../United_Nations_International_Drug_Control_Programme
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نموده و از این طریق به تدوین و انجا ف الیتهای مذبور به عنیوان بخ یی از عملییات
توس ه منابع انسانی کمک نمایند .ایین توافیق حیوزه هیای مختلفیی از جملیه تقوییت
هم اری منطقه ای در زمینه تبادل اطالعیات مربیوط بیه میواد مخیدر از طرییق کمیتیه
نظارت بر جرائم قاچاق مواد مخدر سارک ،قانونگذاری ،تحقیقات و بررسی های مالی،
پول وئی ،و پایه گذاری یک هم اری منظم شب ه ای میان نهادهای موجود و ف یال در
زمینه پی گیری از است مال مواد مخدر و بیره در برمی گیرد.
 -1رابطه با پالن کلمبو
سارک هم چنین هم اری با دفتر پالن کلمبو برای ارتقای نقش سیازمانهای بییر دولتیی
سارک در ف الیتهای ضد مواد مخدرپرداخت .در این رابطه ،نمایندگی سازمانهای بییر دولتیی
از هفت ک ور همای ی در خصوص نقش سازمانهای بیر دولتی در کیاهش تقاضیای میواد
مخدر در  ١1-١7آوریل بر گذار نمودند.به عالوه کوش هایی با هیدف ایجیاد روابیط کیاری
میان سارک و دفتر پالن کلمبو در زمینه آموزش ام انات در منطقه به عمل آمد.
 -1رابطه بااتحادیه بين المللی مخابرات
تفاهم نامه ای میان سارک و اتحادیه بین المللی مخابرات به عمل آمیده و در دسیت
نهائی شدن به منظور امغا و تصویب می باشد.

نتيجه
هم اکنون بیش از بیست سال از ایجاد سازمان هم اری منطقیه ای آسییای جنیوبی
(سارک) می گذرد .ترازنامه عمل رد سازمان در این مدت حاکی از آن است که سازمان
با وجود برداشتن گامهای مهمی در همگرائی منطقه ای و س ی در ایجاد هم اریهیا در
موضوعات مختلف ،به دالئل اختالفات سیاسی میان اعغای ،ترجیح اعغای به داشتن
روابط دوجانبه ،عد پذیرش مسئولیت دولتهای قوی عغو سازمان در کمک به اعغیای
ض یف نتوانسته به اهداف خود جامع عمل بپوشاند.

در رابطه با اختالفات سیاسی ،می توان به مسئله ک میر میان هند و پاکستان اشیاره
نمود .سازمان سارک بالبا به دلیل وجود رقابت شیدید سیاسیی و نظیامی مییان هنید و
پاکستان ناتوان از ایفای نقش مهمی در رابطه با ایجاد ادبا اقتصادی در جنوب آسیا می
باشد .عد تمایل پاکستان برای اجرای توافقنامه تجارت آزاد آسیای جنوبی بیا هنید در
رابطه با کاهش ت رفه که در ١ول ژانوییه  5117شیروع شید ،موجیب م ی التی بیرای
سازمان شده است .زیرا وجود توافقنامه مذکور اگر نتواند عمیال پوشیش دهنیده بخیش
بزرگی از تجارت در منطقه میان دو دولت هند و پاکستان باشد ،مفهو چندانی نخواهد
داشت .بنابراین پاکستان از این اختالف به عنوان وسیله ای بیرای عید م یارکت ف یال
خود در سازمان استفاده می نماید .در نتیجه فاصله گرفتن از هنید را بیه عنیوان راهیی
برای حل مساله ک میر به نفع خود می داند .در حالی یه چنیین سیاسیتی در طیول ایین
مدت هرگز نتیجه دلخواه را برای آن به وجود نیاورده است.
وجود اختالفات سیاسی و سرزمینی ،باعث شده تیا ملیل آسییای جنیوبی نتواننید از
منافع یک اقتصاد متحد بر خوردار شوند .ایین مسیاله موجیب کیاهش تیدریجی نقیش
سازمان در جنوب آسیا طی سیالها گردییده بنحیوی کیه امیروزه سیازمان دارای نقیش
ض یفی در حد ت

یل اجالس و مذاکرات ساالنه میان اعغا می باشد.

از طرف دیگر ک ورهای عغو بجای این ه مت هد به ایجیاد روابیط چنید جانبیه در
چارچوب سازمان شوند ترجیح می دهند روابط دو جانبه با ی دیگر را توسی ه دهنید.
لذا تردد آزادنه میان مرد این ک ورها از مرز ها وجود نیدارد همچنان یه چنیین آزادی
برای ایده ها و اخبار وجود ندارد.
دلیل دیگر ض ف سازمان در حرکت بسوی ادبا منطقه ای خیود داری ک یورهای
قوی و بزرگ عغو به ویژه هند از پذیرش مسئولیت خود در تامین اهداف سازمان میی
باشد .تجربه ن ان می دهد که موفقیت سازمانهای منطقه ای اقتصادی وابسیته بیه اتخیاذ
تدابیر اعغای قوی سازمان برای توانمند سازی اعغای ض یف می باشد تا آنهیا بتواننید
از ادبا منطقه ای منافع منصفانه ای بدست آورند .اتخیاذ چنیین تیدابیری در سیازمان
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فاکتور مهمی برای موفقیت سازمان در ادبا منطقه ای می باشد .مثال در اتحادیه اروپیا،
صندوقی ایجادشده است که به ک ورهای ض یف عغو مانند اسیپانیا ،پرتغیال و ایرلنید
کمک می نماید تا به سطح ک ورهای توس ه یافته عغو برسند.
در سازمان سارک ک ورهای کمتر توس ه یافته عغیو هنیوز نمیی تواننید بیه بیازار
ک ورهای توس ه یافته به راحتی وارد شوند .به این دلیل پی نهاد ایجیاد ییک صیندوقی
به منظور تقویت توانائی صادراتی ک ورهای عغو کمتر توس ه یافته منطقه داده شیده
است .البته این موضوع در موافقتنامه ت رفه تجاری سارک پییش بینیی ن یده اسیت .بیه
همین دلیل هند به دالئل اقتصادی و سیاسی مایل به افزایش ی جانبه عوارض گمرکی و
میزان سهمیه واردات ک ورهای ض یف عغو به بازار خود می باشد.
هم اری در زمینه حمل و نقل و ترانزیت کاال میان ک ورهای عغیو نییز ی یی از
موارد مهم در هر نوع ادبا منطقه ای است .در این زمینه نیز سازمان سارک با م

التی

روبرو می باشد .مزایای رقابت از طریق کاهش موانع ت رفیه ای و بییر ت رفیه ای فقیط
زمانی تحقق می یابد که تولیدات بتوانند بسهولت به ک ورهای دیگر وارد شیوند .بیرای
دستیابی به این هدف نیز نیاز به ارائه تسهیالت از جانب ک ورهای عغیو میی باشید.
عد وجود ارائه چنین تسهیالتی از جانب ک ورهای عغو مان ی جدی بر امیر تجیارت
و جدی تر از موانع ت رفه ای و بیر ت رفه ای می باشد .ولی هنوز ب د از بیش از بیست
سال از حیات سازمان سارک ،ک ورهای عغو به توافقی در خصیوص ارائیه تسیهیالت
ترانزیتی برای کاالهای وارده از ک ورهای همسایه به قلمرو یگدیگر ،دست نیافته انید.
هم چنینبه هیچ توافقی در خصوص بازسازی زیرساختهای حمیل و نقیل م یترک دسیت
نیافته اند .مثال بنگاالدش نمی پذیرد که کاالهای هند از قلمرو آن برای رسییدن بیه بخیش
دیگر هند عبور نمایند .برای ک وری مانند افغانستان نیز اگیر نتوانید از ام انیات ترانزیتیی
پاکستان برای کاالهای خود برای رسیدن بیه بازارهیای هنید و بنگالیدش اسیتفاده نمایید،
هم اری در چهارچوب سازمان سارک چندان مفهومی نخواهد داشت.
برای حل این م

الت پی نهاداتی از طرف کارشناسان و متف ران و حتی دولتهیای

عغو ارائه گردیده است و بر اساس آنها تصیمیماتی اتخیاذ شیده اسیت از جملیه ایین

تصمیمات می توان به ایجاد ذخیره امنیت بذائی سارک ،تقویم اقیدا بیرای محیو فقیر،
برنامه مدیریت بالیا ،کنوانسیونهای محو تروریسم ،مواد مخدر و قاچاق زنان و کودکان،
بیانیه در رابطه با کودکان دختر و ،توافقنامه تجارت ترجیحی آسیای جنوبی و توافقنامیه
تجارت آزاد آسیای جنوبی اشاره نمود .البته به دلیل عد اراده واق ی ک یورهای عغیو
بخصوص ک ورهای قدرتمند سازمان در اجرای برخی از این تصمیمات کیه میرتبط بیا
موضوعات اقتصادی می باشند ،اجرای آنها با م

ل روبرو شده و یا به کنیدی صیورت

می گیرد .ولی در رابطه با سایر تصمیمات به نظر می رسید کیه اراده جدییدی تیری در
اجرای آنها وجود داشته باشد.
در رابطه با عغویت ایران در این سازمان باید به چند ن ته اشاره نمائیم.
حغور ایران در این سازمان می تواند با توجه به اوضاع جهانی و تحیوالت منطقیهای
از جهات مختلف دارای مزایائی باشد .از نظر اقتصادی حغور در سازمان سیارک فرصیت
جدیدی برای ایرا ن به وجیود میی آورد تیا بتوانید بیا م یارکت ف یال درهم یاریهیای
منطقهای ام ان ورود کاالهای خود را به بازار گسترده منطقه سارک با نزدیک یک میلییارد
و پانصد میلیون نفر جم یت و هیم چنیین اسیتفاده از فین آوریهیای پی یرفته برخیی از
اعغای باالخص هند و جذب سرمایه گذاری ک ورهای منطقه سارک فراهم آورد.
از طرف دیگر احداث خط لوله گاز ایران به هند از طریق پاکستان موسیو بیه خیط
لوله صلح نیز عامل مهمیی بیرای افیزایش انگییزه اییران بیه عغیویت در ایین سیازمان
محسوب می شود به ویژه این ه دولت چین نیز تمایل خود را به پیوسیتن بیه آن اعیال
نموده است .بنابراین گسترش روابط اقتصیادی و دسیتیابی بیه بیازار منطقیه سیارک بیا
عغویت در این سازمان تقویت می شود .از ب د سیاسی نیز با توجه به داشیتن روابیط
خوب سیاسی با تمامی ک ورهای عغو سارک ،سازمان تریبون خیوبی بیرای ت یریح و
تبیین نظرات سیاسی ایران در اب اد بین المللی و برخوردار ی از حماییت اعغیای ایین
سازمان می باشد .هم جنین به دلیل داشیتن مرزهیای گسیترده در شیرق بیا ک یورهای
پاکستان و افغانستان هم اری با این ک ورها در چیارچوب سیازمان سیارک کمیک بیه
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تقویت هم اریهای منطقه ای برای مبارزه با تروریسم و مبارزه با اشیرار و قاچیاق میواد
.مخدر و در نتیجه گسترش امنیت برای ک ورمان می نماید
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بررسي اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معامالت در حقوق انگلستان و
مقايسه آن با حقوق ايران
3

دکتر حيدر حسن زاده

*

چكيده
اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و بیه سیه نیوع تقسییم
میشود :اعمال نفوذ ناروای واق ی ،اعمال نفوذ ناروای فرضیی نیوع اول (روابیط خیاص مثیل
والدین و فرزند) ،اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دو (روابط مبتنی بر اعتماد واق ی مثیل زن و
شوهر) در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول و دو آش ارا زیان بار بودن م امله شرط تحقیق
آن است .اثر اعمال نفوذ ناروا بر م امله در حقوق انگلستان ،قابل ابطال بودن قیرارداد اسیت .از
آنجاکه مقررات اکراه ما سنتی است و جوابگوی نیازهای امروزی نمی باشید و از سیوی دیگیر
اضطرار نیز موجب بی اعتباری عقد نیست؛ لذا پی نهاد می شود که مقررات اکراه و اضطرار میا
اصالح گردد و از تجربیات ک ورهای دیگر من جمله حقوق انگلسیتان اسیتفاده شیود ولیی از
آنجا که تا کنون این اصالحات انجا ن ده است ما در این مقاله در صدد برآمدیم تحت عنیوان
م امالت اضطراری اکراهی ،دایره اکراه را گسترش داده و دایره اضطرار را محدود نمیاییم .فیی
ما بین م امالت اضطراری اکراهی در حقوق ایران و اعمیال نفیوذ نیاروا در انگلسیتان علییربم
وجودتفاوتهای ماهوی ،ت ابهاتی نیز وجود دارد.
واژههای کليدی :اکراه ،اعمال نفوذ ناروای واق ی ،اعمال نفوذ ناروای فرضی نیوع اول ،اعمیال نفیوذ
ناروای فرضی نوع دو  ،قابل ابطال بودن ،اضطرار ،انصاف ،م امالت نام قول ،حقوق شخص ثالث.
* استادیاردان

ده حقوق دان گاه آزاداسالمی واحدتهران مرکزی

مقدمه
«اعمال نفوذ ناروا» ١تلسیس و نهادی است که در حقوق ایران یافت نمییشیود و در
هیچ یک از متون قانونی و فقهی و آرای دادگاهها به چ م نمیخیورد .ولیی در حقیوق
انگلستان مورد بررسی دادگاهها و حقوقدانان انگلیسی قرار گرفتیه اسیت .میا در جهیت
پرکردن خالء مذکور در حقوق ایران ،اضطرار را نیز مورد بررسی قرارداده و از آنجا کیه
اضطرار در حقوق ایران موجب عد نفوذ یا بطالن م امالت نیست ،م امالت اضطراری
اکراهی را مورد بحث قرار دادهایم و م امالتی را که در قالب اکیراه قیانون میدنی اییران
نمیگنجد و از سوی دیگر قرار دادن آن در قالب اضیطرار موجیب بییاعتبیاری م املیه
نمیشود ،در قالب اضطرار اکراهی قرار دادهایم تا بتیوان آنیرا بیه اکیراه ملحیق نمیود و
همچنین با م رفی نهاد اضطرار اکراهی و گسترش دایره اکیراه و محیدود نمیودن داییره
اضطرار در صددیم که نقص قانون مدنی در باب اکراه و اضطرار را برطیرف نمیاییم .در
حقوق انگلستان اضطرار در باب قراردادها بهعنوان ی ی از طرق بی اعتبیاری م یامالت
محسوب نمیشود و نهاد اضطرار در باب مسئولیت مدنی بحث شده است؛ لیذا در ایین
مقاله نیاز به بررسی اضطرار در م امالت در حقوق انگلستان نیست.
در حقوق انگلستان از آنجاکه اکراه سنتی در واقع کمتر اتفاق می افتد لذا نفوذ نیاروا
را در جهت اعطای جبران خسارت به زیاندیدگان ایجاد نموده و گسترش دادهانید؛ لیذا
بررسی نهاد اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلسیتان مییتوانید راهگ یای قانونگیذاران و
محاکم و حقوقدانان ما در جهت رفع نواقص حقوقی خودمان باشد.
نهاد اعمال نفوذ ناروا توسط دادگاههای انصیاف در حقیوق انگلسیتان ایجیاد شیده
است و در کتب حقوقی انگلستان و آرای دادگاههای این ک ور به تفصیل در مورد ایین
نهاد حقوقی بحث و بررسی صورت گرفته است .ولیی چنیین نهیادی در حقیوق اییران
1. Undue Influence
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وجود نداشته و ندارد؛ لذا بررسی همزمان این دو نهاد در این مقاله محال و بیر مم ین
است؛ لذا ما در فصل اول ،م امله ناشیی از اعمیال نفیوذ نیاروا در حقیوق انگلسیتان را
بررسی خواهیم نمود و در فصل دو س ی خواهیم نمود تا آنجا کیه قیوانین میا اجیازه
میدهد ،ارتباطی بین اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با اکراه و اضطرار اکراهیی در
حقوق ایران پیدا نماییم.
١

هم چنین درفصل اول در صددیم که م امالت نا م قول در حقوق انگلسیتان را کیه
ابلب در کتب حقوقدانان انگلیسی به علت ت یابه فیراوان آن بیا اعمیال نفیوذ نیاروا در
مبحث اعمال نفوذ ناروا مورد بررسی قرار گرفته است ،مورد تحلیل حقوقی قیرار دهییم
و رابطه آنرا با اضطرار و اضطرار اکراهی در حقیوق اییران روشین سیازیم.دادگیاههیای
انگلستان در جهت پرکردن خالء مذکور نهاد اعمال

فصل اول :اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معامله در حقوق انگلستان
دراین فصل اعمیال نفیوذ نیاروا درحقیوق انگلسیتان واثیرآن برم یامالت درحقیوق
مزبوردرچهارمبحث موردبررسی قرارخواهدگرفت که درمبحیث اول مفیاهیم وت یاریف
اعمال نفوذ ناروا ،در مبحث دو موارداعمال نفوذناروا ،درمبحث سو م امالت نام قول
درحقوق انگلستان ودرمبحث چهار این فصل اثراعمال نفوذناروابرم امالت وموانیع آن
درحقوق انگلستان موردبررسی قرارمی گیرد.

مبحث اول :مفاهيم و تعاریف
این مبحث شامل دوگفتاربوده که درگفتاراول مفهیو اعمیال نفیوذ نیاروا اعیم از لغیوی
واصطالحی ودرگفتاردو جایگاه انصاف درحقوق انگلستان موردبررسی قرارگرفته است

1. Unconscionable Bargains.

گفتار اول :مفهوم اعمال نفوذ ناروا:
بند اول ـ مفهوم لغوی:

عبارت « »Undue Influenceدر لغت از دو کلمه ت

یل شیده اسیت کیه م نیی

لغوی « »Undueبه م نی زاید و بیجهت ،بیر ضروری ،ناروا ،نام روع ،نیاحق ،موعید
نرسیده و زیادی مییباشید،Hornby AS & Ruse Christina,.1988. p 684.( .
حییم سلیمان ،فرهنیگ انگلیسیی ،فارسیی ،١717 ،ص  ،127رمغیانی نیوری محمیود،
فرهنگ حقیوقی میدین ،انگلیسیی ،فارسیی ،١711 ،ص  ،175فرهنیگ حقیوقی مجید،
انگلیسی ،فارسی ،١711 ،ص  ).252و م نی لغوی « ،»Influenceنفیوذ ،اعتبیار ،تیلثیر،
تفوق ،تحت نفوذ خود قرار دادن ،تحت تلثیر خود قرار دادن میباشدHornby AS ( .
 ،& Ruse Christina, op.cit.P328حیییم سیلیمان ،فرهنیگ انگلیسیی ،فارسیی،
همان منبع ،ص  7١5و رمغانی نوری محمود ،فرهنگ حقوقی مدین ،همیان منبیع ،ص
 717و فرهنگ حقوق مجد ،انگلیسی ،فارسی ،همان منبع ،ص ).51١
لذا م نی لغوی عبارت  ،Undue Influenceاعمال نفیوذ نیاروا ،سیوء اسیتفاده از
نفوذ خود ،اختالس از راه اعمال نفیوذ مییباشید( .حیییم سیلیمان ،فرهنیگ انگلیسیی،
فارسی ،همان منبع ،ص  ،7١5فرهنگ حقوقی مدین ،انگلیسی ،فارسی ،همان منبع ،ص
 ،717فرهنگ حقوقی مجد ،انگلیسی ،فارسی ،همان منبع ،ص ).51١
بند دوم – مفهوم اصطالحی:

مفهو اصطالحی اعمال نفوذ ناروا از مفهو لغوی آن دور نیفتاده اسیت و عبیارت اسیت
از« :نفوذی که شخصی را از اعمیال نمیودن اراده و نظیر مسیتقل در خصیوص هیر م املیه
جلوگیری میکند .یک قرارداد یا هبه ناشی از اعمال نفیوذ نیاروا در م یرض ابطیال بوسییله
دادگاههاست .ب ار بردن اعمال نفوذ ناروا بایستی م موالق بهطور قاطع و مح م اثبیات شیود.
باید اثبات شود که م امله یا قراردادی هست که در آن یک امتیاز ناعادالنه از شیخص دیگیر
گرفته شده است در مورد روابط خاص (برای مثال بین والدین و فرزنید – شیوهر و همسیر
– دکتر و مری

 -وکیل و موکل) در فقدان دلیل مخالف اعمال نفوذ ناروا فرض میشیود
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که اعمال شده است و بان ها باید به همسران برای کسب م اوره مستقل و شایسیته پییش از
رهن گذاشتن خانه خانواده به دستور شوهر دیگیر بیرای وامهیای تجیاری م یاوره دهنید».
()Martin. ELLIZABETH., 1997, p 481.
اصطالح اعمال نفوذ ناروا بوسیله دادگاه هیا بیرای توصییف نظرییه انصیافی اجبیار ب یار
میرود که این نظریه شامل انواع ف اری است که نسبت به اکراه بیر مستقیم تر و بییر مهیم
تر میباشد و اعمال نفوذ ناروا هنگامی ت

یل میشود که ی یی از طیرفین بیه طیرف دیگیر

اعتماد یا وابستگی دارد و شخص مقابل بر اثر این اعتماد و وابستگی ،بر روی طیرف مقابیل
نفوذ خود را اعمال مینماید که این نفوذ کامالق بخیودی خیود طبی یی و صیحیح اسیت امیا
بهطور نا عادالنهایی اعمال میشود)Beatson. J, 1998 , p 278.(.
تئوری اعمال نفوذ ناروا که بوسیله دادگاههای انصاف توس ه یافته ،م مول میواردی
است که اکراه تلقی نمی شود اما ی ی از طرفین نفوذ قوی بر روی طرف دیگر دارد و از
موق یت برتر خود برای وادار نمودن طرف دیگیر بیرای ان قیاد قیرارداد زیانبیار ،سیوء
استفاده میکند .بنابراین درحالیکه اکراه بیه شخصیی کیه رضیایت ظیاهریاش بوسییله
تهدید نا م روع حاصل شده ،جبران خسارت میدهد .در اعمال نفوذ ناروا سوء استفاده
از اعتمیاد مطیرح اسیتBlum Brian A, Contracts - Examples And ( .
Explanations , Second Edition, Aspen Law & Buisiness,
)London, 2001, p 364.
با مالحظه موارد فوق م لو می گردد که در اعمال نفوذ ناروا همانند اکراه رضایت و
اراده شخص آسیب می بیند ولی بیر از مورد باال در دیگر میوارد اعمیال نفیوذ نیاروا بیا
اکراه متفاوت است که عبارتند از:
١ی اکراه توسط کامن ال ایجاد شده است درحالیکه اعمال نفیوذ نیاروا توسیط نهیاد
انصاف ت

یل و ت امل یافته است.

5ی در اعمال نفوذ ناروا تهدید وجود ندارد درحالیکه در اکراه همی ه تهدید هست.
7ی در اعمال نفوذ ناروا بین طرفین در ب غی موارد روابط خاصی مثل رابطیه فرزنید
و والدین ،پزشک و مری

و بیره هست.

5ی در اعمال نفوذ ناروا طرف قوی از موق یت برتر خود برای ان قیاد قیرارداد سیوء
استفاده میکند.
2ی در اکثر موارد در اعمال نفوذ ناروا شخص اعمیال نفیوذ کننیده در صیدد کسیب
امتیازی است.
گفتار دوم :جایگاه حقوق انصاف در حقوق انگلستان
بند اول – مفهوم لغوی:

کلمه « »Equityدر لغت به م نای انصاف ،عدالت ،دادگستری ،عدل ،احقاق حیق
بر مبنای انصاف ،دارایی خالص ،مایملک شرکاء ،سرمایه ،بیطرفی ،بیبرضیی ،تسیاوی
حقوق ،سهم مت ارفی ،یک سلسله قواعد حقوقی انگلیسی که عیالوه بیر قیوانین عیادی
برای اجرای عدالت به ح م انصاف و وجدان تنظییم شیده اسیتHornby AS & ( .
 Ruse Christina, op.cit. p 213.حییم سلیمان ،فرهنگ انگلیسی ،فارسیی ،همیان
منبع ص  ١19فرهنگ حقوقی مدین ،انگلیسی ،فارسی ص  575فرهنگ حقیوقی مجید،
انگلیسی ،فارسی همان منبع ص )١11
بند دوم – مفهوم اصطالحی:

کامن ال که در رابطه نزدیک با آیینهای دادرسی ت ریفاتی به وجیود آمیده اسیت ،در
م رض دو خطر قرار داشت :ی یی نیاتوانی در گسیترش ،بیا آزادی کیافی ،بیرای رفیع
نیازهای زمان .دومی تحجر و رکود ناشی از محافظه کیاری و کهنیهگراییی حقوقیدانان.
کامنال از هیچیک از این دو خطر برکنار نمانید و از ایین رو بیا م ی ل بسییار بزرگیی
مواجه شد که عبارت بود از ش ل گرفتن نظامی رقیب که بیه تیدریج جیای کیامنال را
می گرفت و آن را کنار میزد .این رقیب که اکنون بایید از آن سیخن بگیوییم انصـاف
است( .رنه داوید ،نظامهای بزرگ حقوقی م اصر ،ترجمه صفائی ،سیدحسن،
انصاف مجموعه راه حل هایی است که اصوالق در قرنهیای پیانزدهم و شیانزدهم ،بیه
وسیله دادگاه مهرداری سلطنتی برای ت میل واحیاناق اصالح نظا کامنال که در آن زمان
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ناقص و نارسا بود ارائه شد .و علت ایجاد انصاف ایین بیود کیه نظیا کیامنال بید کیار
میکرد ی نی دادگاهای شاهی نمی توانستند به دعوی رسیدگی کنند یا نمیتوانسیتند راه
حل مناسبی را که خواهان درخواست میکرد ،ارائه دهند ،یا ام ان هدایت دادرسیی بیه
گونه ایی مناسب را نداشتند یا به ح می که خالف انصاف بیود مییرسییدند ،افیراد بیه
موجب اف ار قرون وسطی ،میتوانستند مداخله شاه را درخواست کنند و با اسیتناد بیه
دستورهای وجدان از او بخواهند که برای تسهیل جرییان عیدالت تصیمیمی بگییرد ،ییا
راه حلی را که مقتغای عدالت است تحمیل کنند و دخالت او در میواردی کیه ت نییک
حقوقی عیب داشت م روع بود(.همان منبع ،ص ).771

مبحث دوم :موارد اعمال نفوذ ناروا
در طبقهبندی مقولههای متفاوت اعمال نفوذ ناروا بایستی ذکر شود کیه اعمیال نفیوذ
ناروا میتواند یا واق یی ییا فرضیی باشید .در پرونیده (1990) (BccI V. Aboody
 ), p 212.١9991QB923, Cited In: Richards. Paul H,دادگیاه پیژوهش
طبقهبندی زیرین را پذیرفته است.
طبقه اول :اعمال نفوذ ناروای واق ی
طبقه دو  :اعمال نفوذ ناروای فرضی که این طبقه به دو نوع تقسیم میشود.
از آنجا که این طبقهبندی در پرونیدههیای مهیم

١

(ایجیاد سیابقه قغیایی مییکنید)

 O'breinو  Pittنیز پذیرفته شده است؛ لذا مفید است اگر این موضوع بوسیله ارجیاع
به طبقهبندی « »Aboodyبحث شود)Richards. Paul H, op.cit, p 212.(.
گفتار اول :اعمال نفوذ ناروای واقعی:
دراعمال نفوذ ناروای واق ی بایستی به طیور قیاطع اثبیات شیود کیه ییک طیرف در
حقیقت بر روی طرف دیگر اعمال نفوذ را اعمال کرده است و بنیابراین قیرارداد من قید

1- Leading cases.

شده واال قرارداد من قد نمیشد .دادگاهها هرگز تالش ن ردهاند تا با دقت ،اعمیال نفیوذ
ناروا را ت ریف نمایند.که
به عنوان عمل نادرست و بیر منصفانه– اعمال ف ار از خیارج بیا حیلیه پی دسیتی
کردن بر ،ش لی از فریب دادن و م موالق اگر چه نه همی ه امتییاز شخصیی کیه بوسییله
طرف خطا کار بدست آورده میشود ،توصیف شده است .مثالهایی وجود دارنید :اجبیار
اراده یک شخص دارای عقل ض یف بوسیله ادعای داشتن نیروهای خارقال اده ،گیرفتن
امتیاز از خانمی که از وابستگی شدید مذهبی رنج می برد یا شخصی که به راست بیودن
پیغامها از طرف مرده که به وسیله ارواح منتقیل مییشیود ،ایمیان دارد – سیوء اسیتفاده
نمودن از ترس یک پسری که از وض یت سالمتی پدرش نگیران اسیتFurmston. (.
). p 316.١99١MP,
بنابراین در اعمال نفوذ ناروای واق ی ،شخص بایستی چنان تسلط و کنترلی بر روی
ذهن و اراده طرف دیگر داشته باشد که استقالل در تصمیم گیری بهطور اساسی آسییب
ببیند و این تسلط برای ان قاد م امله باشد .در این صورت م امله بهعلیت اعمیال نفیوذ
ناروای قابل ابطال خواهد بود)Beatson. J, op.cit, p 279.(.
بنابراین برای استناد به اعمال نفوذ ناروای واق ی موارد زیر بایستی توسیط خواهیان
اثبات شود.
١ی طرف قرارداد بایستی قابلیت اعمال نفوذ بر روی طرف دیگر را داشته باشد.
5ی اعمال نفوذ فوق بایستی اعمال شود.
7ی اعمال نفوذ بایستی ناروا باشد.
5ی اعمال نفوذ بایستی متوجه آن قرارداد خاص باشد.
پس از اثبات موارد فوق ،قرارداد بهعلت اعمال نفوذ ناروا واق ی قابل ابطال اسیت و
نیازی به اثبات روابط خاص بین طرفین و سوء استفاده از آن روابط نیست.
اعمال نفیوذ نیاروای واق یی در پرونیده هیایی ماننید  Williams V. Bayleyو
 Norton V. Reillyو  Smith V. Kayمطرح شده است.
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اعمال نفوذ ناروای واق ی بخودی خود جبران خسارت اعطا میینمایید و ضیروری
نیست که م امله مورد نظر بهطور آش ار برای شخص اعمال نفیوذ شیده زیانبیار باشید.
درحالیکه هم چنان که ب داق خواهیم دید در اعمال نفیوذ نیاروای فرضیی اثبیات چنیین
زیانی برای ابطیال م املیه الز و ضیروری اسیتBeatson. J, op.cit, p 279 , ( .
),p 181.511١Elliott Catherine And Quinn Frances
با مالحظه نظرات و آرای دادگاهها م لو میشود که در اعمال نفوذ ناروای واق ی هیر
چند مم ن است م امله ناشی از اعمال نفوذ ناروا بیرای شیخص خواهیان ابطیال م املیه
زیانبار نیز باشد ولی اثبات زیانبار بودن م امله برای ابطال م امله الز و ضروری نیست.
در واقع اعمال نفوذ ناروای واق ی تا حدودی شبیه اکراه است ولیی بیهعلیت این یه
شرایط اکراه را ندارد ،اکراه نیست مثال برای این ت ابه این است کیه شیخص در مقابیل
شخص دیگر به علت تهدید به ت قیب کیفری ت هد پرداخت مبلغی پول میینمایید .ایین
مثال اکراه نیست چون ما نمی توانیم بگوییم که م ره هیچ جایگزین عملی ندارد یا ف ار
اعمال شده نا م روع است .اما آن ت هد بیر منصیفانه اسیت و نمییتوانید تاییید شیود.
()Elliott Catherine And Quinn Franccs , op.cit , p 181.
این نوع از اعمال نفوذ ناروا (واق ی) امروز خیلی خیلی نادر اتفاق میافتد چیون کیه
یک نزدی ی (اختالط) مداو این قسمت با اکراه وجود دارد .یک مثال از ایین میورد در
پرونده (1882) 1D Q BD 572, Cited In: Richards. ( Flower V. sadle
 )Pual H, op.cit, p 213.دیده میشود جایی کیه ت هید بیه پیرداختن مبلغیی پیول
بوسیله تهدید به ت قیب جزائیی بدسیت آورده شیده بیود .رأی داده شید کیه آن ت هید
بهخاطر اعمال نفوذ ناروا باطل باشد امروزه چنین عملی در قلمرو اکراه قیرار مییگییرد.
()Richards. Paul H, op.cit, p 213.
بنابراین با مالحظه نظرات و آرای فوق میتوان گفت که امروزه اکثیر میوارد اعمیال
نفوذ ناروای واق ی ،موضوعی اکراهی تلقی میشوند و بیهعلیت گسیترش داییره اکیراه،
حوزه اعمال نفوذ ناروای واق ی کاهش یافته است؛ لذا ایین نیوع از اعمیال نفیوذ نیاروا

کمتر اتفاق میافتد.
گفتار دوم :اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص)
درحالیکه مقولههای روابط خاص منحصر نیستند ،انواع خاصیی از روابیط بیهطیور
خودکار مستلز وجود اعمال نفوذ ناروا است .برای مثال رابطه بین امین و ذینفع ،وکییل
و موکل ،والدین و بچه ،رهبر و ناصح مذهبی و مرید و عغو کلیسای بخیش ( op.cit,
)pp. 213. 214.
اگر طرفین در زمان م امله در رابطه خاص امانی با طرف دیگر هستند ،اعمیال نفیوذ
ناروا فرض میشود.بار اثبات دعوی بر عهده طرفی است که منف ت را کسب نمیوده تیا
متقاعد کند که دعوا فارغ از اعمیال نفیوذ نیاروا بیوده اسیت .در پرونیده «V. powell
)[1900] 1 Ch. 243, Cited In: Guest. A.G,1968, p 173.( »powell
یک مصالحه ارادی به وسیله دختر در اثیر اعمیال نفیوذ نامیادریاش بیه نفیع فرزنیدان
نامادری من قد شد .قاضی فارول ١گفت« :بر طبق منابع م تبر برای من بنظر میرسد کیه
مسلله ف ار واق ی یا حیله  -امتیاز ناروا یا فقدان اطیالع از اثیر سیند وجیود نیدارد .و
صرف وجود رابطه امانی فرض را ایجاد مینماید .و باید این فیرض بوسییله متهیب رد
شود حتی اگر طرفی که خواهان ابطال نمودن م امله است نتواند اثبات کند کیه ارادهاش
صرفاق «یک وسیله (کانال) یی بوده که از طریق آن اراده خوانده اعمیال شیده اسیت ».او
تنها با ات اء به فرض مستحقق ابطال و فسخ م امله خواهید گردییدGuest. A.G, , (.
»)op.cit, pp. 173 , 174.
در این نوع اعمال نفوذ ناروا روابط خاص بهعنوان یک امر ح می به فیرض اعمیال
نفوذ ناروا منجر میشود.برای طرف درخواست کننده ابطال م امله ضروری نیسیت کیه
ثابت کند که او در واقع به طرف دیگر امید واعتماد داشیته اسیت .در چهیارچوب ایین
گروه از پروندهها ،نظر داده شده که فرض اعمال نفوذ ناروا بین والیدین و بچیه ،قییم و
1. Farwell.
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مولی علیه ،روحانی و مرید – دکتر و مری

 ،وکییل و موکیل – امیین ومالیک واق یی

اعمال میشود .این فرض به ت دادی از م امالت البته نیه همیه م یامالت بیین نامزدهیا
اعمال میشود .بنابراین آن به مصالحه یی که پیش از ازدواج ایجاد میشود که بوسیله آن
همسر موافقت میکند که در ازای پرداخت فوری و کم از مبالغ بزرگی کیه بایید بیه او
بهعنوان یک بیوه ت لق گیرد ،دست ب

د ،اعمال میشود و این فرض به بخ ش حلقیه

نامزدی گزاف قابل اعمال نخواهد بود .قاعده نمیتوانید بیین شیوهر و همسیر و میابین
کارفرما و کارگر اعمال شود .این قاعده نمیتواند به همه روابطی کیه امیانی هسیتند در
مفهومی که آنها به وظیفه اف اء منتهی میشوند ،اعمال شود .بنابراین آن نمیتوانید بیین
نماینده و اصیل اعمال شود .قاعده مم ن است حتی ب داز این یه رابطیه متوقیف شیده
است نیز اعمال شود اگر اعمال نفوذ ادامه پیدا کند برای مثال بین وکیل و موکل سابق و
بین والدین و بچه برای زمانی کوتاه ب د از این که بچه به سن قانونی مییرسید امیا نیه
به مح

این که بچه از کنترل خانوادگی آزاد میگردد .حتی ازدواج فرزنید نمیی توانید

مطلقاق این اثر را داشته باشد), pp. 378 , 379.١992Treitel. G.H , ( .
فرض اعمال نفوذ ناروا نمی 1تواند اعمال شود حتی اگر ییک رابطیه خیاص نتوانید
م امله مورد نظر را تحت تلثیر قرار دهد .بنابراین پی نهاد شیده اسیت کیه فیرض قابیل
اعمال نخواهد بود ،اگر وکیل اسبی را از موکلی که او را برای اقامه دعیوای افتیرا وکییل
گرفته بود ،بخرد)Treitel. G.H, op.cit , p 381.( .
پس صرف وجود رابطه خاص بین طرفین م امله موجیب ابطیال قیرار داد نخواهید
شد ،اگر آن رابطه تلثیری در م امله مورد نظر نداشته باشد.
گفتار سوم :اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی)
جایی که فرض به عنوان امر ح می قابیل اعمیال نیسیت م یذالک ی یی از طیرفین
میتواند بر اساس واق یات خاص هر پرونده (اوضاع و احوال خاص هر پرونده) اثبیات
نماید که او به طرف دیگر اعتماد نموده است که در اثر این اعتماد فیرض اعمیال نفیوذ
ناروا مطرح میشود)Beatson. J, op.cit, p 280.( .

بنابراین زیان دیده قادر خواهد بود م امله را صیرفاق بیا اثبیات این یه او بیه شیخص
متخلف اعتماد کرده است ،ابطال نماید .بدون این ه به اثبات اعمال نفوذ نیاروای واق یی
نیاز باشد)Richards. Paul H, op.cit. p 214.(.
رابطه شوهر و همسر یک مثال خوب از مقوله روابطیی اسیت کیه د رچهیار چیوب
قسمت دو نوع اول قرار میگیرد که بخودی خود اعمال نفوذ ناروا وجود نیدارد .بل یه
بایستی بهعنوان یک موضوع اثبات شود.این امر در پروندههای
(V. )(1911) AC 120, Cited In: Richards. Paul H, op.cit, p 214.
 Bank Of Montreal Stuartو

 Howes V. Bishopثابیییت شیییده

اسیت()(1909) 2 KB 390, Cited In: Richards. Paul H, op.cit, p 214.
و دوباره در پرونیده Midland Bank Plc V. Spephard

( (1988) 3 ALL

 )ER 17, Cited In: Richards. Paul H, op.cit, p 214.تلیید شده اسیت .در
پرونده  Kingsnorth Trust Ltd V. Bellهمسر قادر به اثبات اعمال نفوذ ناروا بیه
این صورت بود ی که شوهر بهعنوان نماینده بانک در ایجاد توافق همسر بیرای م املیه
خاص تلقی شد .م ابهتاق در پرونیده  BCCI V. Aboodyییک همسیر بیرای ابطیال
مسؤولیت در برابر بانک در مورد م امله ضمانت که همسر برای ان قیاد م املیه بوسییله
شوهر ابوا شده بیود ،قیادر شید بیر ایین مبنیا کیه بانیک واق ی قا ییا ضیمن قا از اقیدامات
شوهردراعمال نفوذ ناروا بر روی همسرش یا تدلیس درمورد میزان مدیوینت همسر بیه
بانک آگیاهی داشیته اسیت(1986) 1 ALL ER 423, Cited In: Richards. ( .
)Paul H, op.cit, p 214.
دراین گروه از پرونده ها رابطه باید رابطه یی باشد کیه در آن طیرف متقاضیی ابطیال
قرار داد در حقیقت به طرف دیگر امید و اعتماد داشته است .بنابراین آن برای آن طیرف
که اثبات نماید که رابطه به نوع و طبقیه کلیی از انیواع توصییف شیده بیاال ت لیق دارد.
حقیقت امر این است که او باید بهعنوان امر موضوعی اثبات کنید کیه بیه طیرف دیگیر
اعتماد و امید داشته یا آن طرف بر او تسلط پیدا کرده است .اگر او این امر را اثبات کند
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تلثیر اعمال نفوذ ناروا بر م امله خاص فرض خواهد شد.
در واقع این فرض به تما روابط گوناگونی که در آنها تسلط بوسیله یک شخص بر
روی شخص دیگر اعمال میشود ،قابل اعمال است .بنابراین جایی کیه میرد جیوانی در
حین م

الت مالی در صدد کسب م اوره از فامیل خیلی مجیرب بیر مییآیید کیه او

خودش مال فرد جوان را به یک سو بهای مناسب میخرد وجایی که ی ی از اعغیای
کمیته تلسیس شده برای ایجاد مرکز فرهنگیی مسیلمانان در لنیدن بوسییله ییک عغیو
شریک برای خریدن خانه دیگری از او برای این هدف به قیمتی که بهطور فزاینیدهییی
از قیمت بازاریاش بی تر است ،وادار شد ،م امله بر مبنای این که خواندگان موفیق بیه
رد فرض اعمال نفوذ ناروا ن دهاند ،ابطال شد)Guest. A.G,. op.cit. p 176( .
با مالحظه نظرات حقوقدانان و آرای دادگاهها مییتیوان گفیت کیه در اعمیال نفیوذ
ناروای فرضی نوع دو خواهان ابطال م امله بایستی اثبات نمایید کیه بیه طیرف دیگیر
(اعمال نفوذ کننده ناروا) اعتماد و اطمینان نموده است و صرف اثبات وجود رابطه (مثل
رابطه زن ،شوهر ،بان دار و م تری و بیره) برای اثبات اعمال نفوذ نیاروا کیافی نیسیت
بل ه بایستی اثبات شود که در این روابط یک طرف به طرف دیگیر اعتمیاد نمیوده و از
این اعتماد سوء استفاده نیز شدهاست.
در اعمال نفوذ ناروای فرضی شرط دیگری نیز وجیود دارد و آن این یه دعیوا بیرای
ابطال م امله بر مبنای اعمال نفوذ ناروای فرضی پذیرفته نخواهد شد مگر این یه م املیه
برای شخص خواهان بهطور آش ار زیانبار باشد .این شرط اوالق م

وک و میبهم بیوده.

ثانیاق :از پرونده مورگان اخذ شده است)Beatson. J , op.cit, p 282.( .
این نوع اعمال نفوذ در پرونیده هیای  Loyds Bank Ltd V. Bundyو پرونیده
 National Westminster Bank Ltd V. Morganو پییرونده .V. Etridge
 Royal Bank of Scotlandمطرح شده است.
اگر طرف مقابل اعمال آزادانه اراده مستقل را اثبات کند ،فرض اعمال نفوذ نیاروا رد
میشود .م مول ترین روش انجا این کار این اسیت کیه ثابیت کنید کیه طیرف دیگیر

م اوره مستقل پیش از ان قاد م امله دریافت داشته است .اما صیرف ایین موضیوع کیه
م اوره مستقل داد شده ،ضرورتاق م امله را نجات نخواهد داد بل ه م اوره باید شایسیته
و مبتنی بر آگاهی از تما حقایق مربوطه باشد.هم چنین پی نهاد شده است که م یاوره
مستقل باید هم چنین م امله را تلیید کند و بایداز م اوره او پیروی شود .این امر مم ن
است ضروری باشد جایی که مخصوصاق اعمال نفوذ قوی اسیت ییا جیایی کیه بخ یش
خیلی بزرگ انجا شود .امااین امردر هر مورد ضروری نیست .در واقع هیچ قاعده ثابت
وجود ندارد که م اوره مستقل برای نجات م امله ضروری اسیت اگیر شیخص ذینفیع
تغمین ن رد که چنین م اوره داده شده است ،عنصر احتییاط را از دسیت خواهید داد.
))Treitel. G.H , op.cit.P381
لذا برای رد اعمال نفوذ ناروای فرضیی (نیوع اول و دو ) بایسیتی اثبیات شیود کیه
شخص زیان دیده با اراده آزاد و فارغ از هر اعمال نفوذ عمیل نمیوده و م میولیتیرین
روش اثبات این امر این است که فرد مزبور م اوره مستقل با آگیاهی از تمیا واق ییات
دریافت داشته است و در برخی موارد مانند هبیه و وجیود اعمیال نفیوذ قیوی ،ایین
م اوره بایستی پیروی هم ب ود و م اوره باید م امله را تلیید کند .اگر اوضاع و احوال
خاص هر پرونده ثابت نماید که واهب اراده خود را آزادانه اعمال نموده اسیت ،فیرض
اعمال نفوذ ناروا رد خواهد گردید اگرچه م اوره مستقل داده ن ده باشد و در صیورت
وجود م اوره مستقل به م اوره مزبور اهمیتی داده ن ده است.

مبحث سوم :معامالت نامعقول در حقوق انگلستان:
قبل از بررسی م امالت نام قول در حقیوق انگلسیتان بایسیتی بییان داشیت کیه در
حقوق انگستان اصطالح « »Necessityبه م نیای اضیطرار ،نییاز ،احتییاج و ضیرورت
میباشد(.فرهنگ حقوقی مدین ،همان منبع ،ص  ).591و در حقوق انگلستان در مبحیث
شبه جر اضطرار و ضرورت تنها بهعنوان ی ی از طرق م افیت از جبیران خسیارت بیا
حصیول شیرایطی مییباشیدt. p ١919C.F. pad Field, Law made simple(.
)198.؛ لذا اضطرار در حقوق انگلستان موجب بطالن یا قابل ابطال بودن م امله نیست.
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ولی مصداقهای اضطرار در حقوق ما که موجیب بییاعتبیاری عقید نیسیت ،در حقیوق
انگلستان تحت قالب م امالت نام قول در اکثر موارد موجب بیاعتبیاری (قابیل ابطیال
بودن) عقد خواهد شد.
حتی در صورت فقدان اعمال نفوذ ناروای واق ی یا فرضیی ،گاهگیاهی انصیاف بیه
م امالت نا م قول به علت این ه یک طرف از ض ف طرف دیگر سیوء اسیتفاده نمیوده،
جبیران خسیارت اعطیا میینماییدBirks. Peter , English Private Law, (.
 )Volume II , Oxford , 2000 , p 79.مبحث م امالت نا م قول ابلب بیا اکیراه
و اعمال نفوذ ناروا در یک مبحث در حقوق انگلستان میورد بررسیی قیرار مییگییرد و
ت ابهات فراوانی مخصوصاق با اعمال نفوذ ناروا دارد ،لذا ما نیز به تب ییت از حقوقیدانان
انگلیسی م امالت نا م قول را نیز مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار اول :معامالت جذاب

3

ی ی از موارد م امالت نا م قول ،م امالت جذاب است .م املیه جیذاب م املیهای
خاص است که در آن بهعلت وجود اوضاع و احوال خاص ،طرف قویتر بر روی طیرف
ض یف تر کنترل و سلطه دارد .نمونه چنیین م یامالتی ،م یامالت وراث منتظیر اسیت.
انصاف به وراث منتظر ی نی اشخاصی که منتظر ارث بردن مالی هستند کیه در صیورت
مرگ شخصی این امر محقق خواهد شد (ارث بردن) ،جبران خسارت اعطا میی نمایید.
()Beatson. J, op.cit, p 287.
م امله جذاب ،م امله ای است که در آن جنسی م میوالق بیه قیمیت ارزان بیه کسیی
فروخته می شود و در حالت عادی فروختن جنس به قیمت ارزان موجب ابطیال م املیه
نیست و طرف قرارداد خود باید منافع خویش را تلمین نماید ولی اگر یک طرف م امله
وارث منتظر باشد ،فرض میشود که از فرد مزبیور امتییاز نیاروا اخیذ شیده اسیت .لیذا
شخصی که امتیازی را بدست آورده ،بایستی اثبات نماید که م امله منصفانه بیوده اسیت
1.Catching Bargains.

واال م امله ابطال خواهد شد.
گفتار دوم :معامله با اشخاص بی سواد و فقير:
انصاف م موالق از شخصی که اعمال ابلهانه انجا میدهد ،حمایت نمیینمایید ولیی
انصاف در مواردی که اشخاص فقیر و جاهل (بی سواد) بهعلت فقدان م اوره مسیتقل
فریب خوردهاند ،حمایت مینماید .م امالت اشیخاص فقییر و بیی سیواد زمیانی قابیل
حمایت است که متغمن ضرری بوده و طرف مقابل منفقی به ناروا کسب نمیوده باشید
همانند مورد اول در این موارد شخص منتفع بایستی اثبات نمایید کیه م املیه منصیفانه
بوده است واال م امله ابطال خواهد شد)Beatson. J , op.cit , pp 287 , 288.(.
بنابراین همانند م امالت جذاب در م امالت اشخاص بی سواد و فقییر نییز بیرای این یه
جبران خسارت توسط دادگاه انصاف اعطا شود ،شرایطی الز است که این شیرایط عبارتنید
از اوال :از اشخاص فقیر و بی سواد امتیاز نا عادالنه و بیر منصفانه اخذ شده است.
ثانیاق :عوض م امله کافی نیست.
ثالثاق :فقدان م اوره حقوقی مستقل.
با اثبات موارد فوق توسط شخص بی سواد و فقییر ،شیخص منتفیع بایسیتی اثبیات
نماید که م امله منصفانه و عادالنه و م قوالنه بوده است واال ابطال خواهد گردید.
گفتار سوم :نابرابری قدرت معاملهیی:
ت دادی از بیانات قغایی حاکی از آن است که اگر شخصی از طرف دیگیری امتییار
ناعادالنه کسب نماید ،آن قرارداد مم ن است بهعلت وجود نابرابری قدرت م املیه ییی
بین طرفین ابطال شود)Treitel. G.H , op.cit. p 382.(.
البته دیدگاه بالب در حقوق انگلیس این است که جبران خسارت بر مبنای نیابرابری
قدرت م املهیی بهطور کلی و عمومی در دسترس نیستBirks. Peter , op.cit, p (.
)79.
اصل نابرابری قدرت م امله ییی طیرفین اولیین بیار بوسییله لیرد دنینیگ در پرونیدۀ
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 Bundyعلیه Loyds Bank Ltdبیان شده است .او به ت یدادی از قواعید (قیبالق در
این مورد بحث شد) که بر مبنای آن قانون جبران خسارت علییه قراردادهیای ناعادالنیه
میدهد ،اشاره کرده و از آنها قاعدیی کلی استخراج می کند که « .........حقیوق انگلییس
جبران خسارت میدهد به هر شخصی که بدون م اوره مستقل ،بر مبنیای شیرایطی کیه
خیلی ناعادالنه هستند ،قرار دادی من قد کرده یا اموال را در برابیر عوضیی کیه بیهطیور
آش ار نابرابر است منتقل میکنند ،زمیانی کیه قیدرت م املیهیییاش شیدیداق بیه دلییل
احتیاجات یا امیالش یا به وسیله جهل یا ناتوانیاش به عالوۀ اعمال نفوذ ناروا و یا ف ار
ناروایی که بر او بوسیله دیگری یا برای منف ت دیگری وارد شیده اسیت ،آسییب دییده
است» استخراج میکند)Treitel. G.H , op.cit. p 38 , 384.(.
لرد دنینگ م تقد است که اصل نابرابری به اشخاص جبیران خسیارت (حیق ابطیال
قرارداد) طبق شرایط زیر اعطا مینماید.
اوالق :شرایط م امله نا عادالنه و بیر منصفانه است یا میالی بیه قمییت ارزان فروختیه
شده است.
ثانیاق :م امله بدون کسب م اوره مستقل من قد شده است.
بنابراین اگر ی ی از این شروط مفقود باشد ،اصل مزبور طبق عقیده لیرد دنینیگ قابیل
اعمال نیست ولی این اصل توسط دادگاهها پذیرفته ن یده اسیت و دادگیاههیای انگلییس
م تقدند که نیازی به این اصل برای اعطای جبران خسارت نیست چون تلسیسهای دیگیر
مانند اکراه اقتصادی و اعمال نفوذ ناروا و بیره این جبران خسارت را اعطا مینماید.

مبحث چهارم :اثراعمال نفوذ ناروا بر معامالت و موانع آن در حقوق انگلستان
دراین مبحث کیه شیامل سیه گفتیار مجیزا میی باشید ،اثراعمیال نفوذناروابرم املیه
درگفتییاراول ،باراثبییات دعییوی درگفتییاردو  ،موانییع جبییران خسییارت طییی چهاربنیید
درگفتارسو موردبررسی قرارگرفته است.

گفتار اول :اثر اعمال نفوذ ناروا برمعامالت
در خصوص اثر اعمال نفوذ ناروا بر م امالت در حقیوق انگلسیتان بایسیتی گفیت:
اجماع آرای دادگاهها و نظریات حقوقدانان انگلیسی بر آن است که م املیه قابیل ابطیال
است نه باطل.
بنابراین اثر اعمال نفوذ ناروا برقرار داد این است که به جیای «باطیل نمیودن»  ١قیرارداد،
آنرا «قابل ابطال» 5میسازد .درنتیجه زیان دییده بایسیتی اقیداماتی را بیرای ابطیال قیرار داد
بوسیله فسیخ آن انجیا دهیدRichards. Paul H, op.cit. p 235. Treitel. G.H. (.
op.cit. p 384. Furmston. M.P. op.cit.p 320 , Guest. A.G,. op.cit, p
178, Beatson. J, op.cit, P 284 , Keenan. Denis, op.cit, P132,
Amblin. C.H, Wright F.B, Introduction To Commercial Law,
 )Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1982, p. 77.بیهعبیارت
دیگر جایی که اعمال نفوذ ناروای واق ی اثبات میشیود ییا جیایی کیه اعمیال نفیوذ فیرض
میشود و اعمال نفوذ ناروا نمیتواند بوسیله طرف قرارداد (خوانیده) رد شیود ،م املیه قابیل
ابطال است)Willmott. Lindy, op.cit, p 523.( .
در واقع جبران خسارتی که انصیاف بیه م املیه ناشیی از اعمیال نفیوذ نیاروا اعطیا
مینماید ،قابل ابطال بودن م امله است .بر این اسیاس شیخص خواهیان (زییان دییده)
میتواند م امله مزبور را فسخ نماید .مالحظه میشود اثر اعمال نفوذ ناروا بیر م یامالت
در حقوق انگلستان مانند اثر اکراه بر م امله در حقوق انگلستان میباشد و هیچ فرقی در
این خصوص با همدیگر ندارند .درحالیکه اثر م امله اکراهی در حقوق ایران عد نفیوذ
است نه قابل ابطال بودن م امله.
گفتار دوم :بار اثبات دعوا
جایی که روابط خاص (مانند رابطه والدین و فرزند) و روابط مبتنی بر اعتماد واق ی
1.Void.
2.Voidable.
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(مانند روابط زن و شوهر) ادعا میشود .بار اثبات این ه آن رابطه وجیود دارد بیر عهیدۀ
طرفی است که ابطال قرار داد را درخواست میکند( .شیخص زییان دییده) بیه محی
این ه این بار دلیل توسط طرف انجا شد ،بر عهدۀ طیرف ذینفیع قیرار داد اسیت کیه
فرض اعمال نفوذ ناروا را رد نماید)Treitel. G.H , op.cit, p 380.( .
در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص) مانند رابطه بین والدین و فرزنید
و وکیل و موکل فرض اعمال نفوذ ناروا از صرف وجود روابط مزبور اسیتباط مییشیود و
نیازی نیست که زیان دیده اثبات نماید که در واقع به طرف دیگر اعتماد کرده است و تنهیا
کاری که خواهان بایستی انجا دهد ،این است که این روابط را اثبات نماید و با اثبات این
روابط اعمال نفوذ ناروا فرض میشود مگر این ه خوانده فرض مزبور را رد نماید.
در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دو (روابط مبتنی بر اعتماد واق ی) ،فرض اعمیال
نفوذ ناروا از این ایجاد میشود که خواهان (زیان دیده) اثبات مینماید کیه در واقیع بیه
شخص متخلف اعتماد کرده است.پس از اثبات اعمال نفوذ ناروا ،بار اثبیات بیه خوانیده
منتقل می شود که او نیز بایستی فرض اعمیال نفیوذ نیاروا را رد نمایید .واال م املیه بیه
درخواست خواهان ابطال خواهد شد.
در اعمال نفوذ ناروای واق ی از آنجا که روابط امانی بیین طیرفین وجیود ندارد؛لیذا
زیان دیده (خواهان) بایستی اثبات نماید که خوانده اعمیال نفیوذ نیاروا را بیر روی وی
برای ان قاد م امله م ین ،اعمال نموده است و پس از اثبیات اعمیال نفیوذ نیاروا توسیط
خواهان ،م امله قابل ابطال است مگر این ه طرف مقابل اثبات نماید ،اعمال نفیوذ نیاروا
همانند اکراه علت قرار داد نبوده است.
گفتار سوم :موانع جبران خسارت:
جبران خسارت برای اعمال نفوذ ناروا به دالیل م ابهی که طبق آنها حق فسخ بیرای
تدلیس ممنوع میشود ،ممنوع می گردد که در این موارد م امله مزبور نمیتوانید توسیط
زیان دیده فسخ گردد .این موارد عبارتند از  – ١عد ام ان استرداد  – 5تلیید م امله 7
 -تلخیر  – 5حقوق شخص ثالث که ذیالق هر یک را بیه تفصییل میورد بررسیی قیرار

خواهیم داد.
بند اول– عدم امكان استرداد :برای این ه م امله بتواند فسخ شود بایسیتی طیرفین
به وض یت اولیه و ابتدایی خود برگردانده شوند و هر طرفی باید آنجیه را کیه دریافیت
داشته ،مسترد نماید)Beatson. J, op.cit, p 284.(.
در پرونده های اعمال نفوذ ناروا طرفی که خواهان ابطال قرار داد است ،باید منیاف ی
که او بر اساس قرارداد بدست آورده ،استراداد کند و به او مم ن است اجازه داده شیود
علیربم این موضوع که او نمیتواند استرداد دقیق انجا دهد ،قرار داد را ابطال نماید تیا
آنجا که قاعده انصاف میتواند یک نتیجهای که تقریباق منصفانه است ،بدست آورد .ایین
موضییوع (ابطییال قییرارداد علیییربم عیید ام ییان اسییترداد دقیییق) میییتوانیید در پرونییده
 management Agency & music ltdعلیییه  o'sullivanن ییان داده شییود
(.)Beatson. J, op.cit, p 284.
بند دوم  -تأیيد معامله :یک دعوا برای جبران خسارت بر مبنای اعمال نفوذ نیاروا
بوسیله تلیید م امله ب د از این ه اعمال نفوذ یا رابطه منجر به فرض اعمال نفوذ متوقیف
شد ،ممنوع میشود .این امردر نظر گرفته شده است که تلیید حتی اگیر بیدون م یاوره
مستقل و با جهل به حق فسخ م امله انجا شود ،موثر است .درحالیکه امیروزه حقیوق
باید در این موضوع با قاعدهیی که در پروندههای تدلیس و نق

وجود دارد ،هماهنیگ

شود که بر طبق آن قاعده تلیید بر آگیاهی شیخص زیاندییده از حیق فسیخ ،نییاز دارد.
()Treitel. G.H , op.cit. p 385.
بهعبارت دیگر قراردادی که به وسیله اعمال نفوذ ناروا من قد شده نمیتوانید ب ید از
تلیید اعم از صریح یا ضمنی فسیخ شیود ،همچنان یه در پرونیده  skinnerعلییه All
 cardدیده شد)Furmston. MP, op.cit. p 320.( .
در حقوق انگلستان اگر م امله توسط زیان دیده تلیید شود ،دیگر م امله قابیل فسیخ
نیست البته تلیید صحیح دارای شرایطی است که عبارتند از:
١ی تلیید بایستی پس از زوال اعمال نفوذ ناروا یا رابطه منجر بیه اعمیال نفیوذ نیاروا
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انجا شود واال حق فسخ باقی خواهد بود.
5ی تلیید بایستی مبتنی بر آگاهی شخصی زیاندیده از حق انصافی خود (حیق فسیخ)
باشد ی نی خواهان مطلع باشد که حق فسخ قرار داد را دارد واال در صورتی که آگیاهی
از حق فسخ خود نداشته باشد ،تلیید مزبور صحیح نخواهد بود.
7ی تلیید بایستی صریح یا ضمنی باشد تلیید صریح مانند این ه بگوید .من م املیه را
تلیید نمود  .تلیید ضمنی آن است که شخص بدون گفتن عبارت «تلیید نمیود » م املیه
را تلیید می نماید که این هم بر دو نوع است .اول :ف لی را انجا میدهد کیه ایین ف یل
تلیید ضمنی م امله است مثل این ه درمال موضوع قرارداد تصرفاتی انجا میدهید .دو :
این ه در ابطال م امله تلخیر می نماید که این تلخیر در اعمال حق تلییید ضیمنی م املیه
است که در بند ب دی بتفصیل بررسی خواهد شد.
بند سوم – تأخير :زیان دیده اعمال نفوذ ناروا باید جبران خسارت (فسیخ م املیه)
را در زمانی م قول ب د از برطرف شدن اعمال نفوذی که بر طبق آن بخ ش انجا شده
است ،درخواست کنید .اگیراو بیا اطیالع از حقیوقش ،از درخواسیت جبیران خسیارت
کوتاهی کند ،فرض میشود که م امله را تلیید کرده استTreitel. G.H , op.cit. ( .
)p 385.
بند چهارم– حقوق شخص ثالث :از آنجا که م امله ناشی از اعمال نفوذ ناروا قابیل
ابطال است نه باطل؛ لذا اشخاص ثالثی که مناف ی در موضوع قرارداد در مقابل عوض و
با حسن نیّت کسب مینمایند ،بوسیله شخصی که درخواست فسخ م امله را میینمایید،
نمیتوانند پس زده شوند )Betason. J, op.cit, p 286.( .بهعبیارت دیگیر شیخص
زیان دیده نمی تواند موضوع م امله را از شخص ثالثی که با حسن نیت بیوده و م املیه
م وض انجا داده ،استرداد نماید .ولی اگر م امله ناشی از اعمال نفوذ ناروا باطیل بیود،
شخص زیان دیده می توانست موضوع م امله را از شخص ثالث استرداد نماید حتی اگر
شخص ثالث با حسن نیت بوده و عوضی نیز داده باشد.
بنابراین قراردادی که بین شخص الف و ب بوسیله اعمال نفوذ ناروا توسط شخص الیف

من قد شده ،بوسیله فسخ علیه اشخاص ثالثی که حقوقی را در مقابل عوض و بیدون آگیاهی
از واق یات تملک نمودهاند ،ابطال نمیشود)Keenan Denis, op.cit, p.132.( .
قراردادی که در نتیجه اعمال نفوذ ناروای طرف قرارداد من قد مییشیود نیه تنهیا در
قبال شخصی که اعمال نفوذ را اعمال نموده ،قابل ابطال است بل ه علییه شیخص ثیالثی
نیز که از اعمال نفوذ ناروا مطلع بوده ،قابل ابطال است .پول یا میال نیه تنهیا از شیخص
اعمال نفوذ کننده قابل استرداد است بل ه از شخص ثالثی که عوضی در مقابل مال نداده
است نیز قابل استرداد است هرچند که شخص ثالیث از اعمیال نفیوذ نیاروا مطلیع نییز
نباشد)Betason. J, op.cit, p 286.(.
حسن نیت در حقوق شخص ثالثی که مالی بیه وی از طرییق شیخص اعمیال نفیوذ
کننده منتقل میشود ،نقش اساسی بازی میکند .به عبارت دیگیر اگیر شیخص ثالیث از
اعمال نفوذ ناروا مطلع نباشد ،با حسن نیت تلقی شده و م امله علیه وی ابطال نخواهید
شد .در حالی که اگر شخص ثالث مطلع از اعمال نفوذ ناروا باشد ،بیا حسین نییت تلقیی
ن ده و م امله حتی علیه وی قابل ابطال خواهد بیود .هیم چنیین م یوض بیودن م املیه
شخص ثالث با شخص اعمال نفوذ کننده نیز نقش اساسی در ابطال یا عید ابطیال م املیه
دارد چون اگر شخص ثالث موضوع م امله را در مقابل عوضیی از شیخص اعمیال نفیوذ
کننده دریافت داشته باشد و مطلع از اعمال نفوذ نیاروا نباشید ،م املیه در قبیال وی قابیل
ابطال نیست ولی اگر شخص ثالث عوضی نداده باشید م املیه حتیی اگیر ثالیث مطلیع از
اعمال نفوذ نیز نباشد ،قابل ابطال است .پس م وض بودن و مطلع نبودن شیخص ثالیث از
م امله ناشی از اعمال نفوذ ناروا دو شرط الز و ضیروری بیرای عید ابطیال قیرارداد در
مقابل شخص ثالثی است که حقوقی در موضوع قرارداد کسب نموده است.
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فصل دوم :مقایسه اعمال نفوذ ناروا در انگلستان با حقوق ایران
درفصل دو که شامل دومبحث مجزامی باشد ،اعمال نفوذ ناروا درحقوق انگلسیتان
بام امالت اضطراری اکراهی درحقوق اییران درمبحیث اول واعمیال نفوذنیاروادرحقوق
انگلستان بااکراه درحقوق ایران درمبحث دو موردبررسی تطبیقی قرارگرفته است

مبحث اول :مقایسه اعمـال نفـوذ نـاروا در حقـوق انگلسـتان بـا معـامالت
اضطراری اکراهی در حقوق ایران:
اثر اکراه بر م امالت در حقوق ایران طبیق میواد  ١99و  519ق .عید نفیوذ عقید
اکراهی است و اثر اضطرار بر م امالت ،صحت م امله میباشد.
اکراه مندرج در حقوق مدنی در جام ه امروزی کمتر اتفاق میافتد واز سیوی دیگیر
اضطرار نیز هیچ گونه نق ی در عد صحت م امله و خودداری زورگویان نیدارد .ولیی
خیلی از م امالت هستند که تحت تلثیر گونه یی ف ار من قد میشوند که از ییکطیرف
داخل در قلمروی اکراه قرار نمی گیرنید و از سیوی دیگیر وارد نمیودن آنهیا در قلمیرو
اضطرار ،دست افراد زورگو را بازتر خواهد نمود؛ لذا یا بایستی چاره یی اندی ید و ایین
م امالت را با تفسیر موسع داخل در عقود اکراهیی نمیود ییا این یه قیانون میدنی را در
خصوص اکراه و اضطرار اصالح کرد ،امری کیه تیاکنون اتفیاق نیفتیاده اسیت .ولیی در
حقوق انگلستان درجهت جبران خسارت زیان دیدگان دادگاههای انصاف تلسیسی بنیا
اعمال نفوذ ناروا بیر از اکراه ایجیاد نمیودهانید کیه میواردی کیه در قالیب اکیراه قیرار
نمی گیرند با قاعده اعمال نفوذ ناروا به زیان دیده حق فسخ اعطا نمایند کیه در مباحیث
قبلی در این خصوص مفصالق بحث نمودیم.
متلسفانه رویه قغایی ک ور ما بر خالف رویه قغایی انگلستان در خصوص توس ه
قلمرو اکراه یا مغییق نمیودن قلمیرو اضیطرار قیدمی برنداشیته اسیت و اصیوالق میا در
خصوص اکراه و اضطرار رویة قغایی مناسبی نداریم و قانونگذاران و رویه قغیایی میا

بایستی با توجه به تغییر شیوههای تهدید در جام ه امروزی ،راه حیل مناسیبی بیرای آن
پیدا نمایند .چون در جام ه امروزی هیچ کس ،شخص دیگر را با تهدید به قتل ییا ضیر
ب وشتم و اف ای سری مجبور به ان قاد قیرارداد نمیینمایید و ف یارهیا اکنیون خیلیی
پیچیده و بیر مستقیم و ماهرانه ب ار می روند و در نهاییت رضیایت شیخص را از بیین
برده و فرد اجباراق به من قد نمودن قرارداد راضی میشود.
در این مبحث ما در صددیم کیه م یامالت اضیطراری را کیه از وضی یت مغیطر سیوء
استفاده شده یا ایجاد وض یت اضطراری توسیط طیرف دیگیر بقصید وادار نمیودن وی بیه
ان قاد م امله میباشد ،مورد بررسی قرار دهیم و این م یامالت را در حقیقیت اکراهیی تلقیی
نماییم نه اضطراری؛ لذا عنوان این مبحث م امالت اضطراری اکراهی است ی نیی م یامالت
اضطراری که بهعلت بهره برداری نام روع از وض یت مغطر بایستی اکراهی تلقی نمود.
گفتار اول :معامالت اضطراری اکراهی در حقوق ایران
همان طورکه می دانیم اضطرار عیب رضا نبوده و م امله اضطراری نیز صحیح اسیت
و مغطر م ره محسوب نمیشود (ماده  517ق ) .ولی آیا همی ه این طور است .آیا در
حالتی که شخص عمداق حالت اضطرار را به وجود میآورد تا فیرد را بیه انجیا م املیه
خاصی اجبار کند و یا شخصی که از اضطرار ایجاد شده سوء اسیتفاده مییکنید ،م املیه
مزبور صحیح است .برای مثیال ،مسیافری کیه توسیط اشخاصیی ربیوده شیده اسیت از
رهگذری در خواست کمک میکند و بهناچار برای راضی نمودن وی مبلغی گزاف را به
عنوان پاداش برعهده میگیرد ،یا حالتی که شخصی دیگری را تهدید به دادن پول نمایید
تا از این طریق او مجبور شود که خانهاش را به او بفروشد و تنها راه رفع تهدیید (تهییه
پول) فروش خانه می باشد و فرد م رِه از این مسلله مطلع باشد ییا میادری تنهیا فرزنید
خود را در خطر مرگ میبیند و از تنهاجراحی که در دسترس او مییباشید ،درخواسیت
کمک می کند ولی پزشک مزبور ،با آگاهی از وضیع وییژه میادر درمانیده مبلیغ گزافیی
دستمزد پی نهاد میکند و مادر بهناچار قبول میکند ...در این سه مثال در ظاهر هیچ نوع
تهدیدی برای اجبار شخص به ت هد ب ار نرفته است ولی آیا رضیای وی بیه م یامالت
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مزبور سالم است و عدالت با صحت م امالت مزبور سازگار است.
بنظر برخی از حقوقدانان اگر چه اضطرار را مت امل ایجاد نموده باشد تیا م امیل را وادار
به انجا آن م امله نماید چنانچه هر گاه کدخدای قریه آب به بستان رعیتی ندهید و درختیان
میوه نیاورد و در اثر آن صاحب بستان پری ان و درمانده شده و بستان خود را بیه کدخیدای
مزبور بفروشد تا زندگی خود را بگذراند م امله مزبور صحیح است هر چند که فیرد مت امیل
اضطرار را ایجاد نموده و از آن سوء استفاده نموده باشد(.دکتیر امیامی سیید حسین ،حقیوق
مدنی ،جلد اول ،ص  ،١95بروجردی عبده ،محمد ،حقوق مدنی ،ص ).١١1
ولی ی ی از حقوقدانان ک ورمان م تقد است که در صورت سوء استفاده از اضطرار
اکراه تحقق می پذیرد پس بنظر ای ان بایستی شرایط تحقق اکراه را آسان نمود تیا بتیوان
این گونه موق یتها را در قالب اکراه قرار داد( .کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادهیا،
همان منبع ،ج  ،١ص )2١١
«بنظر میرسد که اگر طرف قرارداد یا شیخص خیارجی موق ییت مغیطر را وسییله
وارد ساختن ف ار بر او قرار دهد ،اکراه تحقق میپذیرد و قرارداد را بیر نافیذ مییکنید.
(کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،ج  ،١ص )2١١
درخصوص سوء استفاده از اضطرار ییا اضیطرار اکراهیی تنهیا ییک میاده در حقیوق
موضوعه ما وجود دارد که از این ماده میتوان در جهیت بیه رسیمیت شیناختن اضیطرار
اکراهی و تمایز آن با اضطرار ساده (ماده  517ق ) .و ملحق نمودن آن به اکیراه ییا نهیادی
م ابه آن که باعث عد تنفیذ یا بطالن قرار داد مزبور شود ،اسیتفاده فیراوان نمیود .میاده
مزبور ١19قانون دریایی ایران میباشد که مقرر میدارد« :هر قرارداد کمک و نجات کیه در
حین خطر و تحت تلثیر آن من قد شده و شرایط آن به ت خیص دادگاه بیر عادالنه باشید،
مم ن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود»...
بنظر برخی از حقوقدانان می توان مبنای ح م را در موارد م ابه نییز میورد اسیتفاده
قرار داد و به عنوان قاعده ب ار برد.و ضمانت اجرای سوء اسیتفاده از اضیطرار ،چیه در
مورد تغییر قرارداد وچه درباره ابطال آن بوسیله دادگاه ،با قواعد عمیومی میدنی تفیاوت

دارد و از حقوق فرانسه اقتباس شده است.و این ماده ن ان میدهد که قانونگذار میا بیه
مرز قاطع و سنتی اکراه واضطرار پای بند نیست و حداقل سیوء اسیتفاده از اضیطرار را
در نفوذ عقد موثر میبیند؛ گامی که منطق حقوق را به سوی «عدالت» میبرد و بر دامنیه
اکراه میافزاید(.همان منبع ،ج  ،١ص ).2١5
هرچندماده  ١19فقط مربوط به قرارداد کمک و نجات دریایی با شرایط باال میباشد
ولی از مالک این ماده میتوان در سایر قرادادهایی که نمیتوان در قلمرو اکراه قیرارداد
استفاده نمود و در صورت ناعادالنه بودن آن بوسیله دادگاه آن را ت دیل و باطیل نمیود.
بیر عادالنه بودن قرارداد در تحقق اکراه نق ی ندارد بل یه آنچیه مسیلم اسیت م ییوب
شدن رضا است .درحالی که در تحقق ضمانت اجرای میاده  ١19ناعادالنیه بیودن شیرط
تحقق تغییر یا بطالن قراداد کمک و نجات دریایی میباشد.
پس از ذکر موارد فوق باید گفت که درحقیوق موضیوعه راه حیل م خصیی بیرای
جلوگیری از سوء استفاده از اضطرار یا اضطرار اکراهیی پییش بینیی ن یده اسیت ولیی
حقوقدانها با الها از قواعید حقیوقی و مبیانی فقهیی راه حلهیایی در ایین زمینیه ارائیه
نموده اند که برخی نادرست و برخی صحیح بوده و برخی در ب غی از موارد صیحیح و
در ب غی از موارد نادرست میباشند که به علت جلوگیری ز اطاله کیال فقیط بیه ذکیر
عنوان آنها بسنده می شود.
 -١استناد به خیار ببن
 -5توسل به قاعده رفع
 -7دلیل الضرر
 -5قاعده نفی عسر و حرج
 -2استناد به نظم عمومی و اخالق حسنه
 -7استناد به ماده  ١19قانون دریایی ایران
 -1اصول قراردادهای تجاری بین المللی
 -1تسهیل شرایط تحقق اکراه
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پس با مالحظه مطالب فوق میتوان گفت که م امله اکراهیی در حقیوق اییران بییر
نافذ است و م امله اضطراری نیز طبق ماده  517ق .صحیح است ولی اگیر شخصیی از
اضطرار عارض شده بر مغطر سوء استفاده نماید یا اضطرار را عمداق ایجاد نمیوده باشید
تا از این موق یت سوء استفاده نماید ،این اضطرار اکراهی میباشد که اگر در قالب میاده
 ١19قانون دریایی ایران قرار گیرد ت لیف مسلله م لو اسیت و بیه درخواسیت طیرف
زیان دیده دادگاه قرارداد را باطل یا تغییر (ت دیل) خواهد نمود ولی اگیر م یمول میاده
 ١19قانون دریایی ایران نباشد راه حلهای مت ددی جهت جبیران خسیارت شیخص در
نظر گرفتهشده است که فوقاق عنوان گردید .مهمترین آنهیا کیه در حقیوق موضیوعه نییز
مستند قانونی دارند  -١تسهیل شرایط اکراه میی باشید .لیذا میاده  517ق .کیه م املیه
اضطراری را صحیح می داند شیامل م املیه اضیطراری اکراهیی نبیوده و م املیه مزبیور
اکراهی بوده و م مول ماده  ١99و  519ق .میباشد  -5استناد به خیار ببن (میواد  5١7بیه
ب د قانون مدنی)  -7استناد به نظم عمومی و اخالق حسنه (مواد  912و  ١1ق ) .که از مییان
سه راه حل فوق راه حل اول جامع و مانع بوده و با اصول حقوقی ما سازگارتر میباشد و بیا
قبول این راه حل دیگر نیازی به اصالح مقررات اکراه و اضطرار احساس نمیشود.

مبحث دوم :مقایسه اعمال نفوذ ناروا در انگلستان با اکراه در حقوق ایران
گفتار اول :مقایسه اعمال نفوذ ناروای واقعی با اکراه در حقوق ایران:
در زمانهای قدیم که یک نزدی ی (اختالط) مداو ما بین اعمال نفوذ ناروای واق یی
با اکراه در حقوق انگلستان وجود داشت ،بهعنوان مثال در پرونده Flower V. sadle
دیدهشد ،جایی که ت هد به پرداختن مبلغی پول بوسیله تهدید به ت قیب جزائیی بدسیت
آورده شد بود ،رأی داده شد کیه آن ت هید بیه خیاطر اعمیال نفیوذ نیاروا باطیل باشید،
()Richards. Paul H, op.cit. p 213.میتوانستیم بگوییم که اعمال نفیوذ نیاروای
واق ی در برخی موارد با اکراه در حقوق ایران ی ی است ،هم چنان که در پرونده فیوق
بیان شد .ولی از آنجا که امروزه چنین پروندههایی در حقوق انگلستان در قلمیرو اکیراه

قرار میگیرد؛ لذا نمیتوان گفت که اعمال نفوذ ناروای واق ی حتی در برخی موارد نییز
با اکراه در حقوق ایران ی ی است؛ لذا رابطه بین آنها تباین است.
گفتار دوم :مقایسه اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص) و نوع دوم
(روابط مبتنی بر اعتماد واقعی) با اکراه در حقوق ایران:
در این خصوص بایستی گفت که از آنجا که بیرای ت ی یل اکیراه در حقیوق اییران
انجا تهدید (چه مثبت و چه منفی) ضروری اسیت و از سیوی دیگیر در اعمیال نفیوذ
ناروای فرضی نوع اول و دو – هیم چنیان کیه در مباحیث قبلیی گفتییم – هیچگونیه
تهدیدی وجود ندارد بل ه فقط سوءاستفاده از رابطه امانی فیمابین است؛ لیذا مییتیوان
گفت که هیچگونه ارتباطی مابین اکراه در حقوق ایران با اعمال نفوذ ناروای فرضی نیوع
اول (روابط خاص) و نوع دو (روابط مبتنی اعتماد واق ی) وجود ندارد.

نتيجه
در حقوق انگلستان اعمال نفوذ ناروا همانند اکراه عیب رضا است و اصیل رضیایت
آزاد را از بین میبرد .در اعمال نفوذ ناروای واق ی هیچ نوع رابطه خاصیی بیین طیرفین
وجود ندارد بهطوری که هیچ نوع سوء استفاده از اعتمیاد خیاص وجیود نیدارد و سیوء
استفاده در خارج از روابط خاص و امانی است.
در اعمال نفوذ ناروای فرضی نیوع اول ،انیواع خاصیی از روابیط بیهطیور خودکیار
مستلز وجود اعمال نفوذ نارواست مانند رابطه بین وکیل و موکل ،والدین و بچه ،امیین
وذینفع ،قیم و مولیعلیه ،روحانی و مرید و پزشک و مری

(اعمال نفوذ ناروای فرضی

نوع اول) .ولی جایی که هیچ نوع رابطه خاصی وجود ندارد ،زیان دیده میتواند وجیود
یک رابطهیی که درآن او به خطا کار اعتماد کرده است ،اثبیات نمایید (نیوع دو اعمیال
نفوذ ناروای فرضی) .رابطه شوهر و همسر یک مثال خوب از مقوله روابطیی اسیت کیه
در چهارچوب این قسمت قرار میگیرد
در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول و دو اگر طیرف مقابیل اعمیال آزادانیه اراده
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مستقل را اثبات کند ،فرض اعمال نفوذ ناروا رد خواهد شد .م مولیتیرین روش اثبیات
اعمال آزادانه اراده مستقل آن است که طرف مقابل ثابت کنید کیه زییان دییده م یاوره
مستقل پیش از ان قاد م امله دریافت داشته است و م اوره مزبور باید کامل و مبتنی بر
آگاهی از تما حقایق مربوطه باشد.
اثر اعمال نفوذ ناروا برقرارداد در حقوق انگلستان این است که بیه جیای بطیالن قیراداد،
آنرا قابل ابطال میسازد ،در نتیجه زیان دیده بایستی اقداماتی را برای ابطیال قیرارداد بوسییله
فسخ آن انجا دهد .بنابراین م لو میشود که اثر اعمیال نفیوذ نیاروا بیر م املیه در حقیوق
انگلستان مانند اثر اکراه بر م امله در حقوق انگلستان میباشد و آن قابل ابطیال بیودن م املیه
ناشی از اعمال نفوذ ناروا است درحالیکه اعمال نفوذ ناروا در حقوق اییران وجیود نیدارد و
اثر اکراه نیز در حقوق ایران عد نفوذ است نه قابل ابطال بودن م امله.
هم چنین بایستی گفت که اکراه مندرج درقانون مدنی ایران وانگلسیتان کمتیر اتفیاق
میافتد؛ لذا پی نهاد میشود که بایستی مقررات اکراه اصالح گیردد .ایین امیر درحقیوق
انگلستان باایجاد تاسیس اعمال نفوذ نارواتوسط دادگاههای انصاف انجا شده است ولی
در حقوق ایران این اقدامات انجا نگردیده است ومحاکم ما نیز به ایین علیت برخیورد
مناسبی بازورگویان حرفهای ندارند.چون اکیراه منیدرج در قیانون میدنی سینتی بیوده و
جوابگوی شیوه های نوین تهدید که ابلب پیچیده و بیر مسیتقیم مییباشیند و م یمول
اکراه مندرج در قانون مدنی نمیباشند ،نیست و از سوی دیگر اضطرار نیز موجب عید
نفوذ عقدنیست؛ لذا پی نهاد میی شیود کیه مقیررات اکیراه واضیطرار ک یورمان میورد
بازنگری واصالح قرارگیرد وازتجربیات ک ورهای دیگیر مین جملیه حقیوق انگلسیتان
استفاده گردد ولی ازآنجاکه تاکنون این اصالحات اتفیاق نیفتیاده ،بایسیتی داییره مفهیو
اکراه رابا تفاسیر حقوقی گسترش داده و برخی م امالت اضطراری راداخیل درقلمیروی
اکراه نماییم .ازاین م امالت تحت عنوان م امالت اضطراری اکراهی بحیث نمیوده اییم؛
لذا درحالتی که شخص عمید قا حالیت اضیطراری را ایجیاد نمیوده تیا از ایین موق ییت
سوءاستفاده نماید یا حالتی که شخص وض یت اضطراری را عمداق ایجیاد ن یرده اسیت

ولی ازاین اضطرارایجاد شده سوء استفاده نموده ،داخل درقلمروی اکراه می باشد.
م امالت اضطراری اکراهی درحقوق ایران ت ابهاتی با اعمیال نفیوذ نیاروا دارد وآن
این است که درهر دو مورد سیوء اسیتفاده وجیود دارد ولیی سوءاسیتفاده درم یامالت
اضطراری اکراهی ،سوءاستفاده از وض یت مغیطر اسیت ولیی دراعمیال نفیوذ نیاروای
فرضی نوع اول و دو  ،سوءاستفاده از رابطه امانی فیمابین است و از سوی دیگیر هییچ
گونه ت ابهی مابین اکراه در حقوق ایران با اعمال نفوذ ناروا در حقیوق انگلسیتان نمیی
توان یافت و هر دو دارای ماهیتهای متفاوت هستند.
هم چنین برخی از م امالت نا م قول در حقوق انگلستان مانند م امله بیا اشیخاص
بی سواد و فقیر و م امله جذاب میتوانند ت ابهاتی با م یامالت اضیطراری اکراهیی در
حقوق ایران داشته باشند.
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تحليل حقوقي نفقهی زوجهی دائم موضوع ماده  6613قانون مدني
محمد هاشم صمدی اهری* 3

چكيده
نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسال بیر عهیده ی شیوهر اسیت .در حقیوق
اسال که اح ا آن الها بخش در تنظیم اصول و ضوابط بسیاری از موضوعات یا تقریباق بی یتر
موضوعات و مسائل قانون مدنی مخصوصاق در باب اح ا ن اح است ،تامین هزینه ی خانواده
از جمله کلیه ی مخارج شخصی زوجه ی دائم بر عهده ی شوهر است و زوجه در ایین زمینیه
هیچگونه ت هد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد.
بنابراین شوهر حق ندارد از تامین هزینه نیازهای شخصی زن به علت دارا بودن و بیی نییاز
بودن زن خودداری کند .این ح م در حقوق ایران بدون تردید اعمال می گردد.
به عبارت دیگر ت لیف شوهر در پرداخت نفقه ی زوجه ی دائم چه در حقوق اسال و چه
در سیستم حقوقی ایران جزء اح ا مسلم و تخلف ناپذیر است و در حقوق اسیال مسیتندات
این ح م آیات قران و اخبار و روایات موثق واصله در این زمینه است .بنیابراین ح یم شیارع
اسال که مبنای قواعد قانونی مدنی ایران در باب نفقه اسیت بیا شیرط خیالف آن قابیل تغیییر
نیست و اگر بر زوجه ی دائم در هنگا ان قاد عقد ازدواج یا قبل و ب د از ازدواج شیرط شیود
که نفقه و تامین هزینه شخصی زن در صورت ثروتمند و بینیاز بودن از جهت مالی بیر عهیده
خود زوجه باشد چنین شرطی به علت مخالفت با ح یم مسیلم شیرعی و در نتیجیه بیه علیت
خالف ضابطه آمده در سیستم حقوقی ایران باطل و بال اثر خواهید بیود و زن بیه شیرط عید
ن وز و انجا وظایف زناشویی بدون عیذر موجیه اسیتحقاق دریافیت نفقیه و هزینیه زنیدگی
* مدرس دان

ده حقوق دان گاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

شخصی خود را از شوهر خواهد داشت.
در مقاله ی حاضر و در تحلیل حقوقی ماده ی  ١١11قانونی مدنی به بررسی شرایط ت لیق
نفقه ی زوجه ی دائم ماهیت نفقه ی زوجه و خصوصیات نفقه ی زوجیه و مصیادیق و مییزان
نفقه پرداخته شده است و در ایین بررسیی از نظیر فقهیا ،اسیاتید حقیوق و نظیرات قغیایی و
نظریات م ورتی اداره کل حقوقی قوه ی قغائیه و سایر منابع و مآخذ استفاده شده است.
واژههای کليدی :نفقه ،زوجهی دائم ،شرایط نفقه ،تم یین ،طیالق ،ماهییت نفقیه ،زن حامیل،
ضمانت اجرا.
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فرضيه
- ١نفقه ی زوجه دائم ت لیف شوهر است -5ن وز مانع استحقاق زن نسبت به نفقه
است  -7اثبات زوجیت بر عهده زوجه است - 5اثبات ن وز مانع نفقه اسیت -2.عجیز
شوهر مانع از ت لیف زوج نسبت به نفقه نیست

مقدمه
نفقه ی زوج دائم امتیازی مادی و مالی است که به مجرد وقوع ن اح دائم بیه ح یم
قانون و شرع به منظور رفع نیاز و احتیاجات زندگی برای زوجه ایجاد می شود؛ ت لیفی
است بر عهده ی شوهر که به شرط تم ین زوجه الزا آور است و م یار ت یین مییزان و
مقدار نفقه با توجه به احتیاج زن جهت ادامه زندگی ،عیرف جام یه اسیت و در قیانون
میزان خاص م خص ن ده است ولی طبق ح م کلی در قانون به عنیوان ییک ت لییف
برای شوهر در نظر گرفته شده است و در برابر تم ین زوجه این ت لیف مستقر خواهد
شد و اگر زوجه بدون موانع و عذر قانونی از انجا وظایف زناشیویی امتنیاع کنید ایین
ت لیف از عهده شوهر ساقط خواهد شد در صورت امتناع شوهر از انجیا ایین ت لییف
قانونی از طریق ضمانت اجرای حقیقی و کیفری زوجه مورد حمایت قرار میی گییرد و
در صورت عجز شوهر از انجا این ت هد و یا امتناع از این ت لیف و عید ام یان الیزا
شوهر ،زوجه حق دارد به دادگاه برای اجبار شوهر به طالق مراج ه و اقامه دعوی کنید
و دادگاه تحت عنوان عسر و حرج ح م به طالق زوجه را صادر خواهد کرد که چنیین
طالقی بنابر قول بسیاری از حقوق دانان طالق باین است.

تحليل حقوقی مادهی 3301قانون مدنی
ماده ی ١١11قانون مدنی ایران راجع است به مفهو نفقه و مصادیق آن و هم چنیین
مربوط است به ارکان و میزان نفقه .ماده ی ١١11ق .سابق چنین مقرر داشته بود« :نفقه

عبارتست از مس ن و البسه و بذا و اثاث البیت که بیه طیور مت یارف بیا وضی یت زن
متناسب باشد و خاد  ،در صورت عادت زن به داشتن خیاد ییا احتییاج او بیه واسیطه
مرض یا نقصان اعغای».
ماده ای که اشاره شد مربوط به نفقه زوجه دائم است که ت لیف قانونی و پرداخیت
آن به عهده شوهر است.
قانون گذار از نفقه ت ریفی به عمل نیاورده است و فقط به نا بردن ب غی از افراد و
مصادیق آن پرداخته است شاید قانون گذار به علت بداهت از ت ریف نفقه صیرف نظیر
کرده باشد ولی به نظر می رسد شایسته است که از نفقه ت ریف قانونی به عمیل آیید و
مصادیق و میزان آن نیز م خص گردد.

بند یكم ـ تعریف نفقه:١
نفقه در لغت به م نای هزینه و مخارج یا صرف و مصارف و خرج آمده اسیت  .5از
نظر دستوری نفقه اسم است و جمع آن نفقات یا نفاق است و مصدر آن انفاق و از باب
اف ال است و در زبان عربی به ثالثی مجرد نیامده و بیه صییغه ثالثیی مزیید فییه آمیده
است(.انفق ینفق ،انفاق)
انفاق به م نی خرج کردن ،هزینه کردن ،صرف کردن مال در راه تلمین مایحتیاج زنیدگی
دیگری است و به م نای کسر و کم شدن مال و پول و از بین رفتن مال نییز اسیت مال شیده
است.7هم چنین به م نای خرج هر روزه ،هزینه و توس ه نیز آمده است.5

بند دوم ـ اصطالح حقوقی نفقه:
نفقه در اصطالح حقوقی از م نای لغوی آن چنیدان دور نیسیت و آن عبارتسیت از:
1. PENSION
 .5م ین ،دکتر محمد ،فرهنگ فارسی ،کلمه نفقه ،دهخدا علی اکبر ،لغت نامه ،کلمه نفقه .
 .7خدری لبنانی ،س ید ،اقرب الموارد ،چاپ بیروت ،بی تا
 .5دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه ،ص 717
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«هزینه ی ضروری مت ارف زندگی افراد واجب النفقه است به موجب قانون» و انفاق به
م نای دادن و پرداخت کردن مایحتاج ضروری افرادی است که طبق قانون بیه عهیده ی
دیگری است .این ت ریف ری ه در ت ریف فقها از نفقه دارد که از قیرآن کیریم اقتبیاس
گردیده است.١
انفاق ی ی از ت هدات و الزامات قانونی است که تحت شرایطی به عهده کسی قیرار
می گیرد و مت هد له این ت هد مم ن است زوجیه ی دائمیی ییا اقیارب نسیبی خیاص
باشندکه عبارتند از اقارب نسبی در خط مستقیم ص ودی و نزولی ی نی عبارت از پدر و
مادر و اجداد و جدات است هر قدر باال رود و اوالد و اوالد اوالد هر قدر پایین رود که
این قرابت و نسبیت ناشی از رابطه خونی و توالید و تناسیل ی یی از دیگیری بیه طیور
مستقیم یا بیر مستقیم است.
در خصوص نفقه ی زوجه ی دائمی که به عهده ی شوهر است موضوعاتی اساسیی
قابل بحث می باشدکه به آنها می پردازیم:
 .3شرایط تعلق نفقه به زوجه ی دائمی
مطابق ماده ی  ١١17ق .در عقد دائم نفقه ی زوجه بیه عهیده ی شیوهر اسیت بیه
شرط آن که از شوهر خود تم ین نماید چنان ه ماده ی  ١١11ق .مقرر می دارد:
«هرگاه زن بدون مانع م روع از ادای وظیایف زوجییت امتنیاع کنید مسیتحق نفقیه
نخواهد بود».
با این ترتیب تم ین زن شرط استحقاق نفقه است و عید تم یین زن میان ی بیرای
تحقق نفقه است .در استحقاق و ت لق نفقه ی زوجیت یا علقه ی زوجیت دائمی سیبب
ت لیف الزا و التزا شوهر به دادن نفقه است و تم ین شیرط تحقیق نفقیه اسیت و در
صورتی که شوهر از انجا ت لیف خودداری کیرده و از دادن نفقیه اسیتن اف و زوجیه
اقدا به اقامه دعوی مبنی بر الزا شوهر به دادن نفقه و یا مطالبه نفقه کند منحصیراق بایید
 .١آیه  1سوره طالق و آیات 5١7 ،١97و 571سوره بقره

دالیل زوجیت را به دادگاه ارائه نماید.الز نیست تم ین را در دادگاه اثبیات کنید و در
واقع تم ین زن مبتنی بر بلبه و ظاهر اسیت و خیالف آن ییا ن یوز را شیوهر بایید در
دادگاه به اثبات برساند تا دعوی خواهان رد شود و اگر شوهر نیز مدعی پرداخیت نفقیه
باشد باید این ادعا را ثابت کند مگر این که ظاهر زندگی زناشویی و قیراین بیه سیود او
باشد و اماره پرداخت نفقه حاکم شود.
تم ین به م نای عا عبارت است از زندگی با شیوهر و هم یاری در ت ییید مبیانی
خانواده و رفتار توا با مودت و تم ین خاص به م نای ام ان برقیراری رابطیه جنسیی
بدون عذر موجه به طور مت ارف است مگر در مواردی که زن عذر موجیه جهیت عید
آن را داشته باشد.
نفقه ی مطلقه ی رج یه در زمان عده بر عهده شوهر است زییرا مطلقیه ی رج ییه در
ح م زوجه است مگر آن که طالق در حال ن وز واقع شده باشد ولیی در عیده ی فسیخ
ن اح یا طالق اگر باین باشد ،زن حق نفقه ندارد مگر ایین کیه زن از شیوهر خیود حامیل
باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.طبق میاده  ١١19ق.
زن بیر حامل در عده ی وفات نیز طبق ماده ی ١١١1ق .حق نفقه ندارد و حال اگیر زن
شوهر مرده حامل باشد این پرسش مطرح می شود که آیا نفقه به وی تا وضع حمل ت لیق
می گیرد یا خیر در پاسخ به این پرسش حقوقدانان پاسخ متفاوتی را ارائه داده اند.
عده ای با توجه به اطالق ماده ی  ١١١1ق .و قول م یهور فقهیاء امامییه م تقدنید
تفاوتی بین زن حامل و بیر حامل نیست .١عده ای دیگر بر این عقیده اند که زن حامیل
شوهر مرده باید تا وضع حمل از ما ترک زوج نفقه وی پرداخت شود .5
ولی با توجه به فلسفه ت لق نفقه به زن حامل در عده طالق باین و فسخ ن اح ،عد
استحقاق نفقه در ایا عده وفات دور از عدالت بوده و محرومیت وی از دریافیت نفقیه
ایا عده وفات قابل توجیه منطقی نبوده به همین دلیل برخی از حقوق دانان بیا اسیتفاده
 .١کاتوزیان ،دکتر ناصر ،حقوق خانواده ن ر یلدا  ،سال  ،١712ج  ،١ش ١١2
 .5امامی ،دکتر سید حسن ،حقوق مدنی ،چاپ اسالمیه ،ج  ،5ص 55١
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از مالک ماده ی  ١١19ق ، .ح م ماده ی  ١١١1ق .را نیاظر بیه زن بییر آبسیتن میی
دانستند و م تقد بودند که زن آبستن در ایا عده ی وفیات اسیتحقاق دریافیت نفقیه از
ماترک شوهر متوفای خود رادارد.

١

به منظور حمایت از زن حامل و برخورداری او از نفقه در ایا عیده وفیات طرحیی
به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردید ولی طرح بدوی پذیرفته ن ید و میاده ی ١١١1
ق .اصالحی به شرح زیر به تصویب مجلس رسید.
(در ایا عده ی وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت
نفقه به عهده ی آنان است-در صورت عد پرداخت  -تامین می گردد).
در خصوص مادهی اصالحی مذکور ن ات زیر قابل ذکر است:
 – ١مادهی ١١١1ق .اصالحی مبهم است و باعث سردرگمی و اختالف نظر قغات
و حقوقدانان شده است.
 -5از ظاهر ماده ی اصالحی چنین برمی آید کیه زن حامیل در عیده ی وفیات میی
تواند به اقارب نسبی خود که طبق قواعد عمومی پرداخت نفقیه بیه عهیده آنیان اسیت
رجوع و در صورت اقتغاء از اموال آنان نفقه خود را وصول کند.
 -7صرف نظر از ابها موجود در ماده ی اصالحی این ماده بیا توجیه بیه ظیاهر آن
قاعده ی جدیدی را ایجاد ننمود زیرا مقررات نفقه ی اقارب و ت لیف انفاق بین اقیارب
در خط مستقیم قبالقدر مواد  ١١97به ب د قانون مدنی پیش بینیی شیده و از ایین لحیاا
تفاوتی بین زن حامل در عده وفات و بیر آن نیست .بنابراین ثمره ای بیر اصیالح میاده
 ١١١1ق .مترتب نمی گردد.5
با توجه به مراتب مذکور اصوالق نفقه ی زوجه دائمی در حیال ادامیه ی زوجییت بیه
 .١همان
 .5صفایی ،دکتر سید حسین؛ امامی ،دکتر اسداهلل؛حقوق خانواده ،ج  ،١چاپ دان گاه تهران ،چاپ دهم ،سال
 ،١712ش  ١71م رر ،ص  751و 75١

شرط تم ین قانوناق به عهده ی شوهر است و در موارد استثنایی زیر با این کیه نفقیه بیه
زوجه دائمی ت لق می گیرد ،تم ین شرط استحقاق نیست که بیه طیور خالصیه میوارد
استثنایی آن به این شرح است.
 .١استفاده ی زوجه از حق حبس ماده ی  ١112ق .مقرر می دارد( :زن میی توانید
تا مهر به او تسلیم ن ده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند م روط بیر
این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود).
 .5ترک منزل شوهر ی نی ترک خانواده و زندگی م ترک در صورت وجود خیوف
ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن در بودن در منیزل شیوهر .میاده ی  ١١١2ق .در
این زمینه چنین مقرر داشته است:
(اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متغمن خوف ضرر بدنی ییا میالی ییا شیرافتی
برای زن باشد ،زن می تواند مس ن علی حده اختیار کند و در صورت ثبیوت مظنیه ی
ضرر مزبور ،مح مه ح م بازگ یت بیه منیزل شیوهر نخواهید داد و میادا کیه زن در
بازگ تن به منزل مزبور م ذور است ،نفقه ی او بر عهده ی شوهر خواهد بود).
-7ب غی از حقوقدانان بر این عقیده اند اگر محلیی کیه شیوهر برگزییده اسیت بیا
شؤون زن و زندگی خانوادگی متناسب نباشد و عرف آن را مناسب نداند مانند س ونت
م ترک با زن دیگر شوهر ،زن می تواند از رفتن به آن خانه امتناع کند و در این صورت
نیز زن ناشزه نیست ولو از تم ین امتناع نماید.١
 .5زن مطلقه به طالق رج ی در زمان عده ی طالق ،مستحق نفقیه اسیت و تم یین
شرط استحقاق نفقه ای ان نیست.
 .2مطلقه به طالق باین در صورتی که زن آبستن باشد ،تا وضع حمل استحقاق نفقه
خواهد داشت.
 .7در صورت بایب مفقوداالثر بودن شوهر ،زن می تواند برای مطالبه نفقه خیود بیه
 .١کاتوزیان ،دکتر ناصر ،حقوق خانواده ،ج  ،١ش ١51
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دادگاه خانواده مراج ه نماید که در این صورت تم ین موضوعاق منتفیی اسیت و ن یوز
مفهومی نخواهد داشت«.ماده ی  ١512اصالحی ،مصوب »١711/1/١5

بند سوم ـ ماهيت نفقه ی زوجه:
مقصود از ماهیت یا طبی ت حق زن بر نفقه چیست ؟
منظور این است که روشن شود حق زن بر نفقه چه نوع حقی است ؟ در این مقیال الز
است یاد آوری شود حق زن در زمینه ی نفقه ی حقی مادی و مالی است و شوهر در مقابیل
زوجه ی دائمی خود به ح م قانون مت هد است آن چه را که الزمه زنیدگی زوجیه اسیت از
جهت مالی تامین کند ولی بحث دیگری نیز در این زمینه مطرح است که روشن کنییم آنچیه
به عنوان نفقه شوهر در اختیار زوجه خود قرار می دهد و در واقیع بیه ت هید قیانونی خیود
عمل می کند ،زن نسبت به این افراد و مصادیق نفقه چه حقی پیدا می کند.
به عبارت دیگر آیا زن حق مال یت نسبت به مصادیق نفقه -که در اختییار وی قیرار
گرفته است -داردویااین که منحصراق اجازه ی انتفاع از آن اموال دارد و زن میی توانید از
اموال و اشیایی که به عنوان نفقه از طرف شوهر برای زوجه در نظر گرفتیه شیده اسیت
فقط بهره ببیرد و نسیبت بیه آن حیق دیگیری نیداردو حیق مال ییت بیرای وی ایجیاد
نخواهدشد.
روشن شدن ماهیت حق زن بر نفقه در آثار حقوقی آن تاثیر خواهد داشت ی نی اگیر زن
مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافیت کیرده اسیت میی توانید در آن حیق تصیرفات
مال انه داشته باشد و هرگونه تصرفی که مایل باشد در ملک خود بنماید به طیور مثیال آن را
بفروشد یا به دیگری هدیه کند ولی اگر اذن در انتفاع به او داده شیده باشید بیدون اجیازه ی
شوهر-که مالک مال است -حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت.
در قانون مدنی ایران ح م صریحی در پاسخ به این مساله نمی توان یافت .بنیابراین
برای یافتن پاسخ و ت خیص طبی ت حق زن بر نفقه باید بیه اراده ی شیوهر ییا ح یم
قانون گذار یا عرف یا عادت در مقابل تفسیر و توصیف رابطه مزبور متوسل شد.
می توان گفت قانون گذارعرف جام ه رادر نظر داشته و آن را به صورت ح م یا قاعیده

حقوقی به شوهر تحمیل کرده است و چون حق نفقه یا ح م نفقه بیه عنیوان ییک ت لییف
اجتماعی از حقوق اسال برگرفته شده و در اسال نیز می توان گفت عیرف و عیادت میرد
مورد توجه قرار گرفته است .به عبارتی دیگر این ح م یک ح م امغایی بوده است.
بنابراین در این زمینه با کمک عرف و آداب و رسو جام ه می توان به این نتیجیه و
نظریه رسید که بین اموال و اشیایی که به عنوان نفقه در اختیار زوجه قرار داده می شیود
تفاوت وجود دارد .در واقع طبی ت این اشیاء نیز برای رسیدن به نظر منطقی به ما کمک
خواهد کرد و باید بین اشیاء و اموال مصرف شدنی که با انتفاع از آنها عین مال و شییء
از بین می رود و اموال دیگر فرق گذاشت که می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:
دسته ی اول :اموال مصرف شدنی ،مانند خوردنی ها ،وآشامیدنی ها ،عطر و صابون،
لواز آرای ی و امثال آن است که با توجه به عرف و عادت و با توجه به اراده ی شوهر
و نظر حقوقدانان و فقهای امامیه می توان زن را مالک ایین گونیه اشییاء تلقیی کیرد و
چنان چه زن صرفه جویی کند و قسمتی از آن را نگاه داشته باشد ،به شیرط ایین کیه از
صرفه جویی لطمه ای به حییات و سیالمت زوجیه و زنیدگی م یترک زناشیویی وارد
نگردد ،زوجه می تواند هر گونه تصرفی نظیر هبه به دیگران و امثال آن بنماید.
دسته ی دو و سو اموالی هستند که با انتفاع از آن ها عین همراه با مصرف از بیین
نمی رود هرچند با توجه به نوع این اموال کم و بیش مستهلک می گردند مانند مسی ن،
اثاث البیت نظیر فرش ،یخچال ،ظروف مختلف و لباس و کفش و امثال آن ،ح م واحد
ندارند و عرف نیز آنها را ی سان نمی داند به طور مثال مس ن و اثاث البیت با کفیش و
لباس تفاوت دارند به این م نی که منزل و وسایل آن مثل فرش و مبل و ماشیین لبیاس
شویی یا ظرف شویی و اجاق گاز که شوهر در اختیار زوجه قرار می دهد طبق عرف و
اراده شوهر زن فقط اذن در انتفاع از آنها را دارد و زن مالک آنها نیست.والبته مقصود در
اصطالح فقها ،امتاع از این وسایل است نه تملیک آن به زن.بنابراین زن حق فیروش ییا
هبه آنها را به دیگران ندارد و نمی تواند از نظر حقوقی و قانونی شوهر را از فیروش ییا
انتقال و تغییر و تبدیل آنها منع کند.
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دسته ی سو :لباس و کفش و امثال آن که در بین اشیاءنوع اول و نوع دو قرار دارد
و در زمینه ماهیت این گونه اشیاء بین حقوقدانان و فقها اختالف نظر وجود دارد.
ب غی عقیده دارند شوهر این گونه اموال را برای انتفاع در اختییار زن میی گیذارد و زن
مالک آنها نمی شود.زیرا شوهر قصد تملیک آنها را به زن نداشته اسیت و در حالیت تردیید
اصل عد تملک زن نسبت به آنها است و با اذن در انتفاع ،نیاز زن رفع خواهد شد.
البته در وضع کنونی و در حال حاضر با توجه به عیرف و عیادت و آداب و رسیو
جام هی ایرانی به نظر می رسد در اختیار قرار گرفتن این گونه اموال بیه ظیاهر تملییک
آنها به زوجه است و اراده ی باطنی شوهر بر حسب مت ارف این است کیه شیوهر میی
خواهداین اشیاء را -ولو بسیار گران قیمت باشد مثل پالتو از پوست حیوانیات وح یی
نظیر پوست خز و بیره -به زوجه ی خود تملیک کند نه آن کیه قصید بیاطنی وی ایین
باشد که مال یت آنها را برای خود حفظ کند و منحصراق اذن انتفاع را به زن خود بدهید.
مگر این که شوهر صریحا ،قصد و اراده خود را بر عد تملیک اعال یا قرائنی حاکی از
عد تملیک یا عرف حاکم ،و یا تفسیر موضوع ح ایت از عد تملیک داشته باشد.
الز است توضیح داده شود که با فرض تملیک لباس و کفش به زن مال ییت م یارالیها
نسبت به اینگونه اشیاء خصوصیاتی دارد و مانند سایر حق مال یت مطلق نیسیت بیه عبیارت
دیگر زوجه نمی تواند هر نوع تصرفی در مال یت مزبور بنماید.بل یه بایید از ایین اشییاء بیه
طور مت ارف استفاده کند و حق ندارد به طور بیر مت ارف و به زییان شیوهر در آن تصیرف
نماید .به طور مثال زن نمی تواند به بهانه ی این که از لباس یا کف ی در یک مهمیانی ییا در
مراسییمی اسییتفاده کییرده و دیگییر نمییی توانیید از آنهییا در محافییل اسییتفاده کنیید از شییوهر
بخواهدلباس یا کفش های دیگری برای او به عنوان نفقه تهییه کنید و ت لییف شیوهر تلقیی
گردد یا این که زوجه نمی تواند لباس یا کفش سالم و قابل اسیتفاده را بیه عنیوان مالیک بیه
دیگری واگذار یا هبه کند یا آنها را از بین ببرد که در صورت سوء استفاده از این حیق طبیق

مستنبط از ماده ی ١75قانون مدنی و قواعد مسئولیت مدنی مسئولیت خواهد داشت.١
بند چهارم ـ مصادیق نفقهی زوجه:
طبق ماده ی ١١11ق .سابق ایران و ماده ی  9قانون ازدواج مصوب  ١7١5مسی ن،
البسه ،بذا و اثاث البیت در حد مت ارف که مناسب بیا وضی یت زن باشید ،و خیاد در
صورت عادت زن به داشتن خاد یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصیان اعغیای از
مصادیق نفقه بوده است.
مساله ی قابل توجه این است که آیا آن چه در مواد مذکور نا برده شیده ،جنبیه ی
حصری ،یاجنبه تمثیلی دارد ؟
با توجه به متن و نحوه ی بیان مواد اشاره شده فقیط مسی ن ،پوشیاک ،خیوراک ،و
اثاث خانه و خدمتگزار در صورت نیاز جزء نفقه زوجه دائمی بوده و از سایر هزینه هیا
نظیر هزینه دارو و درمان آرایش و شست و ،سخنی به میان نیامده بود و بیا ایین ترتییب
ظاهراٌق موارد اشاره شده جنبه ی حصری داشته است که نظر عده ای از فقهای امامیه نییز
همین بوده است.حتی برخی تا این حد پیش رفته اند که هزینیه ی زایمیان و م الجیات
ضروری را نیز جزء نفقه ندانسته اند.
ولی قبول این نظر بر خالف عرف جام ه و مصلحت خانواده میی نمیود و بیا ذوق
سلیم نیز سازگار نبود.البته ب غی از فقهای امامیه از جملیه شییخ محمید حسین نجفیی
صاحب جواهر ال ال  5و شهید ثانی صاحب مسالک االفها  ،م تقد بودند که هر چییزی
که بر حسب مت ارف مورد احتیاج زن باشد جزء نفقیه بیوده و تهییه ی آن هیا ت لییف
شوهر است.7
صاحب جواهر ب د از انتقاد از کسانی که نفقه را منحصراق به اشییاء م ینیی دانسیته و

 .١صفائی ،دکتر سید حسین ؛ امامی ،دکتراسداله ،مختصر حقوق خانواده ،ش ١72
 .5نجفی ،محمد حسن ،جواهر ال ال  ،ج  ،7١ص  775به ب د
 .7شهید ثانی ،مسالک االفها  ،ج  ،١ص  277به ب د
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مخصوصاق هزینه ی دارو ،عطر ،سرمه و استحما را استثناء کرده اند رجوع بیه عیرف را
برای ت یین محتوای نفقه مرجع دانسته است و م تقد اسیت چیون مبنیای نفقیه احتییاج
زوجه است محصور دانستن نفقه ی زن به موارد خیاص و اسیتثناء کیردن دارو و سیایر
اشیاء نظیر عطر و هزینه های حما وجاهت شرعی و عقلی ندارد.
مادهی  ١١11ق .با توجه به ابهامات و اختالف نظر ها در سال  ١71١اصالح شد و
نفقه ی زوجه را شامل کلیه نیازهای مت ارف و متناسب با وض یت زن از قبییل مسی ن،
البسه و بذا و اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خاد در صورت عادت ییا
احتیاج به واسطه نقصان یا مرض دانسته است.
تفاوت ماده ی اصالحی با ماده ی قبلی این است که از طرفی بیا اسیتفاده از کلمیات «از
قبیل» به حصری نبودن موارد اشاره شده در قیانون تصیریح شیده اسیت و از طرفیی دیگیر
«هزینه های درمانی و بهداشتی» به نیازهای مذکور در ماده ی قبلی افزوده شده است»
با توجه به ماده ی ١١11قدیم و ماده ی ا صالحی جدید مالحظه می شود که م ییار
استحقاق زوجه ی دائمی در زمینه ی نفقه نیازهای مت ارف و متناسیب بیا وضی یت زن
است و وض یت شوهر در این م یار ظاهراق نق ی ندارد.
بنابراین اگرزنی ازخانواده ی متم نی باشدشوهرم لف است نفقه ی زوجه خود را بیا
توجه به شاٌن و وضع اجتماعی و خانوادگی وی تامین کند که تقریباق در این زمینیه از قیول
م هور فقهای امامیه اقتباس شده است .ولی عده ای از فقهای امامیه از جمله شیخ طوسیی
و ب غی از فقهای اهل تسنن از جمله پیروان مذهب شاف ی و حنبلی بر ایین عقییده بیوده
اند که حال و وض یت شوهر مالک و م یار برای ت یین میزان نفقه زوجه است.١
طبق مادهی١7قانون احوال شخصیهی مصر مصیوب ١959ق .نفقیه ی زوجیه بیر
حسب توانایی شوهر از لحاا فقر و مالئت ت یین می گردد و وض یت ییا شیاقن زوجیه
تاثیری ندارد.5
 .١مغنیه ،محمد جواد ،کتاب الزواج و الطالق ،بی تا _ بی جا ،ص ١57
 .5احمد ابراهیم ،کتاب نظا النفقات ص ١7

از دیدگاه فرق اهل سنت وقتی زنی با مرد فقیر ازدواج کند راضی است کیه همسیر
وی در حد توانایی خود اسباب زندگی و نفقه وی را فراهم نماید و به آییه ی (فلینفیق
ذوس ه من س ه و قاعده عقلی وشرعی عد ت لیف ما ال یطاق)می توان استناد کیرد کیه
با قول م هور فقهای امامیه مغایرت دارد.
مم ن است در زمینه ی نفقه و مصادیق آن عنوان کرد که آییا جیواهرات و زینیت آالت
که م مودق زنان از آنها استفاده می کنند یا لواز آرایش می تواند از مصادیق نفقه باشد ؟
به عبارت دیگر آیا زنی می تواند به علیت عید تهییه جواهروزییور آالت و لیواز
آرایش ازطرف شوهرعلیه شوهر خوداقامه دعوی کندویا به عنوان ترک انفاق از شیوهر
خود ش ایت کند و به علت عجز شوهر از تهییه جیواهرات و لیواز آراییش ازدادگیاه
تقاضای صدور ح م طالق نماید.
اگر در عرف لواز آرایش و جواهرات از جمله نیازهای مت یارف زن باشید تردییدی
نیست که لواز آرایش و جواهرات متناسب با وض یت زن از مصادیق نفقه وی محسیوب
می شود و شوهر ت لیف فراهم کردن آنها را دارد و اگر عرف چنین اقتغا ن ند نمی تیوان
شوهر را م لف به تهیه آنها کرد .به نظر می رسد که با ایین کیه در عیرف لیواز آراییش
جزء نیازهای زن است و صاحب جواهر نیز آن را از مصادیق نفقه دانسته است.میع ذلیک
کمتر این موضوع در دادگاه خانواده عنوان و مطرح میی شیود و اصیوالق نیازهیای حییاتی
زوجه مطرح و موضوع ح م قرار می گیرد و جواهرات حتی لواز آرایش نییز در عیرف
کمتر مورد توجه است البته با توجه به نیازهای امروز مصادیق نفقه توس ه یافته و لیوازمی
همچون یخچال ،بخاری ،کولر ،تلویزیون ،ماشین لباس ویی و امثال آنها به نظر میی رسید
که از مصادیق و موارد نیاز مت ارف امروزی باشد.
بند پنجم ـ ویژگی های نفقه ی زوجه:
نفقه ی زوجه ی دائمی در مقایسه با نفقه ی اقیارب و خوی یاوندان نسیبی واجیب
النفقه مذکور در مواد  ١١97به ب د قانون مدنی دارای ویژگی زیر است:
 .١تقد نفقه ی زوجه ی دائمی بر نفقه ی اقارب :به ایین ترتییب کیه اگیر کسیی
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توانایی مالی کافی نداشته باشد که هم به زوجه ی دائمی و هم به اقارب نسیبی واجیب
النفقه خود نفقه بدهد در این صورت ت لیف شوهر این است که به زوجه ی خود نفقیه
بدهد و با این ترتیب زن در برابر خوی اوندان مقد خواهد بود(.ماده ی  ١517ق) .
 .5قابل مطالبه بودن نفقه گذشته زوجه دائمی :طبق ماده ی ١517قانون مدنی زن میی
تواند نفقه ی گذشته ی خود را به عنوان دین از شوهر خود مطالبه کنید.در واقیع نفقیه ی
گذشته ی زوجه به عنوان طلب و در ذمه ی شوهر قرار دارد و هر زمان که زن مطالبه کند
یا علیه شوهر اقامه ی دعوی نماید حق وی باقی است و ح م الزا شوهر به پرداخیت آن
صادر خواهد شد.ولی اقارب فقط نسبت بیه آتییه ی حیق مطالبیه نفقیه خواهندداشیت و
نسبت به گذشته ،حق مطالبه واقامه ی دعیوی ندارنید.بیه عبیارت دیگرنفقیهی اقیارب بیا
گذشت زمان ساقط می شود هرچند این ح م قانونی منصفانه و منطقی نمی باشد.
 .7طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است .لذا در صورت ورش سته شدن شیوهر ییا
فوت وی و عد کفایت اموال او برای پرداخت دیون ،طلب زوجه بیر سیایر بیدهی هیا
مقد خواهد بود اما نفقه ی اقارب واجب النفقه به استثنای نفقه ی اوالد که طبق تبصره
ی5ماده ی  ١5قانون حمایت خانواده بر سیایر دییون مقید اسیت جیزء طلیب ممتیاز
محسوب نمی شود.
 .5نفقه ی زوجه ی دائمی ت لیف یک جانبه است ی نی در حقیوق اییران هیچگیاه
زوجه ت لیف ندارد که به شوهر خود نفقه پرداخیت کنید و حیال آن کیه نفقیه اقیارب
ت لیف متقابل است.
 .2نفقه ی زوجه ی م روطه بیه تم ین شیوهر و فقیر زن نیسیت.بنیابراین زوجیه
ثروتمند حق مطالبهی نفقه از شوهررا دارد و در صورت امتناع شیوهر از دادن نفقیه بیه
زوجه و عد ام ان الزا وی و حتی در صورت عجز شوهر از دادن نفقه ،قیانون بیه زن
حق می دهد که از دادگاه درخواست طالق کند( .میاده ی ١١59ق .و بنید  5میاده ی1
قانون حمایت خانواده مصوب  )١727ولی نفقه ی اقیارب م یروط بیه تم ین منفیق و
عد تم ن و نیاز منفق علیه است(.مواد  ١١91و  ١١91ق) .

البته طبق میاده ی 21قیانون تصیفیه ی امیور ورش سیتگان مصیوب  ١7١1نفقیه ی
گذشته ی زوجه ی تاجر ورش سته در طبقه ی چهار  ،پنج طبقه ،از بسیتان اران عیادی
وی قرار گرفته است و هم چنین طبق ماده ی 557قانون امیور حسیبی مصیوبه ی١7١9
نفقهی زوجه ای که شوهر وی فوت شده باشد در طبقه ی چهیار از بسیتان اران قیرار
دارد .ولی طبق تبصره ی 5ماده ی ١5قیانون حماییت خیانواده ،مصیوب  ١727نفقیه ی
زوجه ی دائمی و اوالد بر سایر دیون مقد شناخته شده است.
حال باید به راه حل ت ارض بین مواد مذکور پرداخت و ببینیم که چگونه میی تیوان
ت ارض آنها را رفع کرد ؟
مم ن است گفته شود در ت ارض بین عا و خاص ح م عا ناسیخ ح یم خیاص
نیست بنابراین در مورد نفقه ی زوجه ی تاجر ورش سته و زوجیه ای کیه شیوهر وی
فوت شده و ترکه ی وی مستغرق در دیون است نفقیه ی زوجیه ی در طبقیه ی مقید
طلب کاران قرار دارد ولی قبول این راه حل چندان منطقی به نظر نمی رسد .زیرا ح یم
عا تبصرهی  5مادهی  ١5قانون موخر حمایت از خانواده به منظور حماییت از خیانواده
و حمایت از زوجه وضع شده و مرتبط با نظم عمومی است ی نی با وجیود ایین قرینیه
باید م تقد شد که این ح م عا ناسیخ اح یا خیاص مربیوط بیه تیاجر ورش سیته و
متوفای بده ار فاقد ترکه م فی خواهد بود واال حمایت از حقیوق زن در قیانون اخییر
الذکر «تبصره ی 5ماده ی »١5مفهو خود را از دست می دهد.
بنابراین نفقه ی زوجه بر تمامی دیون به استثنای دییون دارای وثیقیه مقید خواهید
بود .البته تقد وثیقه برآن نیز بدین جهت است که حق ثالث بر میال میورد وثیقیه ت لیق
داردوباتوجه به این ه ح م قانونی تقد با حق ثابت ت ارض داشته ،سابقه ی حق ثالیث
مقد بر آن ح م است.
در ت ارض نفقه ی زوجه ی دائمی با ماده ی ١71قانون مالیات های مستقیم مصوب
 ١777و ماده ی 59قانون تامین اجتمیاعی مصیوب  ١725بیرای حماییت از خیانواده و
حمایت از زن می توان گفت تقد نفقه ی زوجه ح م خاص اسیت و قیوانین مالییات
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های مستقیم و تامین اجتماعی عا هستند و در این مقا با توجه به قرینیه ی صیارفه ی
عا ناسخ خاص نیست و رای وحدت رویه شیماره ی 5١5میورخ  ١721دییوان عیالی
ک ور نیز مؤید این نظر است.
بند ششم ـ نفقهی زوجه پس از انحالل نكاح:
ن اح مم ن است در اثر فسخ یا طالق یا فوت شوهر یال ان و کفر منحل گیردد کیه
می توان از جهت ت لق نفقه به طالق رج ی و آبستن بودن زوجه تقسیم کرد.
 -١نفقهی مطلقهی رج یه در مدت عده – طبق بند یک میاده ی ١١19ق .نفقیه ی
مطلقه ی رج یه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این ه طالق در حال ن وز واقیع
شده باشد.
دلیل این قاعده در مورد مطلقه ی رج یه این است که پس از طیالق رج یی رابطیه
زوجیت کامالق قطع نخواهد شد و در ایا عده که سه طهر است ،اگر زن با اقتغیاء سین
عادت نبیند سه ماه است استحقاق نفقه دارد.
ی نی در عده ب غی از آثار ن اح از جمله حق نفقه باقی می ماند و زن در ح م زوجه
محسوب می شود و اگر مطلقه ی رج یه حامل باشد تا زمان وضع حمل با وجیود میدت
انقغای عده استحقاق دریافت نفقه دارد«مستنبط از قسمت اخیر ماده  ١١19ق» .
 -5نفقهی زن آبستن در عدهی فسخ ن اح یا طالق باین:
طبق بند دو ماده ی ١١19ق .در فسخ ن اح یا طالق باین اگر زن آبستن نباشید در
مدت عده ی نفقه ای به وی ت لق نمی گیرد .ولی اگر زن حامل از شوهر خود باشد تیا
زمان وضع حمل استحقاق دریافت نفقه خواهد داشت که مم ن است زمان وضع حمل
کمتر یا بی یتر از میدت عیده باشید .در ایین حالیت بیا ایین کیه رابطیه ی زوجییت
کامالقمقطوع است زن حامل مستحق نفقیه خواهید بیود .در توجییه ایین ح یم نظیرات
مختلفی ابراز شده است .عده ای م تقدند نفقه ای که شیوهر در زمیان حیاملگی بیه زن
پرداخت می کند برای تامین م ی ت زن و جبران زحمتی اسیت کیه زن در ایین دوران
متحمل می شود و این نفقه همان نفقة ی زوجه دائمی است و همان ویژگی را دارد.

گروه دیگر بر این عقیده اند نفقه ای که به زن ت لق می گیرد دستمزدی است که بیه
زن حامله داده می شود و یا انفاق به کودک تلقی می شود .عده ای دیگیر م تقدنید کیه
قانون گذار برای رعایت حال بچه ،زن را مستحق نفقه شناخته استهرچند که رابطیه ی
ن اح کامالق منحل شده است.
 -7نفقهی زن آبستن در عدهی وفات:
مادهی ١١١1قانون مدنی می گوید :در عده ی وفات زن حق نفقه ندارد با توجیه بیه
اطالق این ماده الز است بررسی شود آیا زن حامله نیز در عده ی وفیات حیق مطالبیه
نفقهی مدت آبستنی را ندارد یا این که ح م ماده ی  ١١١1مذکور ح می است مطلق و
شامل زن آبستن نیست و مساله ی مطروحه ناظر به زن آبستن در عده ی وفیات اسیت
که خارج از اطالق است و چون در تنافی بین اطالق و تقیید طبق قواعد و اصول فقهیی
قلمرو اطالق محدود می گردد لذا ماده مذکور منحصراق ناظر بیه نفقیه ی زن در عیده ی
وفات است و ح م زن آبستن -که وضع استثنایی دارد -نمی گردد و اگر گفته شود بیا
توجه به قول م هور فقهای امامیه که ظاهراق مبنای ماده ی مزبور است زن آبستن درعیده
ی وفات استحقاق دریافت نفقه نخواهد داشت نظری دور از انصیاف اسیت و حیال آن
که مسبب حاملگی و ولی حمل شوهر بوده و ا ز باب تسبیب باید از ماترک شوهر نفقه
ی ایا حاملگی باید پرداخت شود و از این نظر تفاوتی بین زن آبستن در عده ی فسیخ
ن اح یا طالق باین و زن آبستن در عده ی وفات وجود ندارد.ووضع هیر دو زن از هیر
جهت ی سان است و در واقع تفاوتی در علت ح یم نمیی تیوان یافیت .مم ین اسیت
عنوان شود زن آبستنی که در عده ی وفات است از شوهر خود ارث می برد و از سیهم
االرث خود می تواند مخارج خود و هزینه ی حمل را تامین کند اما در پاسخ میی تیوان
گفت :مم ن است چیزی زاید بر دیون متوفی ی نی شوهر وی باقی نمانید .ییا ایین کیه
آنچه از ترکه متوفی پس از کسر دیون و وصایا به زن میی رسید بسییار نیاچیز باشید و
کفاف مخارج او را ندهد.
از این رو با توجه به عدالت قغایی و انصاف و مالک ماده ی ١١19ق ، .ب غیی از
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اساتید حقوق بر این عقیده اند که ماده ی ١١١1ناظر به زن بیر آبستن است و زن آبسیتنی
که در عده ی وفات است تا وضع حمل استحقاق نفقه از ترکه ی شوهر را دارد.بحث هیا
و مناق ات و نظرات ابرازی از طرف حقوقدانان انگییزه ای شید کیه در میادهی ١١١1ق.
تجدید نظر گردد ،لذاماده ی مزبور درسال ١71١به این شرح اصالح شد:
(در ایا عده ی وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقیاربی کیه پرداخیت
نفقه به عهده آنان است ،در صورت عد پرداخت تامین میی گیردد) ظیاهراق هیدف اولییه
قانون گذار بر آن بوده است که برای زن آبستن در عده ی وفات حق نفقه از ترکه شیوهر
قائل شود ،ولی به علت ایراد شورای نگهبان ماده به ش لی که عنوان شید اصیالح گردیید
که متاسفانه متغمن ح م جدیدی نیست و از آن چنین برمی آید که نفقه ی زن حامل در
عده ی وفات تابع قواعد عمومی نفقه ی اقارب است ی نی زن فقط می تواند از خوی انی
که ت لیف اتفاق دارند ،مطالبه نفقه کند که این قاعده قبالقهم وجود داشته است.
بند هفتم :ضمانت اجرای نفقه ی زن:
نفقه ی زن دارای دو نوع ضمانت اجرا است که به آنها می پردازیم:
الف – ضمانت اجرای مدنی:

ضمانت اجرای مدنی نفقیه ی زن در میواد ١١١١و  ١١١5و  ١١59و سیایر میوارد
قانون مدنی پیش بینی شده است.
در صورت استن اف شوهر از دادن نفقه ی زن می تواند به دادگیاه رجیوع کنید ،در
این صورت دادگاه میزان نفقه را م ین و شوهر را به پرداخت آن مح و خواهد کیرد و
اگر اجرای ح م دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه به هر علت مم ن نباشد اعیم از ایین کیه
شوهر اموال خود را مخفی کند یا این که عیاجز از دادن نفقیه باشید ،زن حیق دارد بیه
دادگاه خانواده مراج ه و خواهان جدایی از شوهر و صدور ح م طالق گردد.
دادگاه هنگامی شوهر را مح و به پرداخت نفقه خواهدکردکه رابطه ی زوجییت محیرز
باشد و شوهر نتواند امتناع زن راازادای وظایف زناشویی را ثابت کند «ماده  ١١11ق» .

طبیق میاده ی ١512جدیید قیانون مییدنی مصیوب  ١711/1/١5در میورد بیبیت یییا
استن اف شوهر از پرداخت نفقه چنانچه الزا وی مم ین نباشید دادگیاه میی توانید بیا
مطالبه زن به مقدار نفقه از اموال بایب یا مستن ف در اختیار زن یا مت فیل مخیارج وی
اگر زن محجور باشد قرار دهد و در صورتی که امیوال باییب ییا مسیتن ف در اختییار
نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از
شخص بایب یا مستن ف مطالبه کند.
درواقع طبق ح م فوق ،چنانچه اموال بایب یا مستن ف در دسترس نباشید ،دادگیاه
می تواند به افراد واجب النفقه اجازه دهد تا به حساب منفق استقراض کنند کیه در ایین
صورت مم ن است قرض دهنده خود زوجه برای نفقه ی خود یا سیایر افیراد واجیب
النفقه با اجازه دادگاه باشد یا این که اقارب و حتی افراد بیگانه نیز می تواننید اقیدا بیه
قرض دادن کنند ،که در این صورت به موجب قانون رابطه حقوقی بین قرض دهنیده و
مستن ف از پرداخت نفقه به وجود خواهد آمد و مقرض حق دارد آنچه را که به عنیوان
قرض به افراد واجب النفقه با اجازه دادگاه پرداخته است از مت هد به انفاق مطالبه کند.
در واقع حاکم ی نیی قاضیی بیه والییت و نماینیدگی از باییب یامسیتن ف اجیازه
استقراض دارد ،که با قول م هور فقهای امامیه انطباق دارد البته اگیر شخصیی مسیتحق
نفقه بدون اجازه دادگاه واجب النفقه بخواهد از اموال م لف به قدر نفقه برداشیت کنید
یا قرض بگیرد مم ن است باعث سوء استفاده شیود ،لیذا قیانون گیذار اییران دخالیت
دادگاه را ضروری دانسته است.
البته پیش تر گفته ایم زوجه دائمی اگر ناشزه باشد ی نی وظیایف زوجییت را انجیا
ندهد حق مطالبه ی نفقه را نداردچنانچه ماده ی  ١١11قانون مدنی مقرر می دارد:
( هرگاه زن بدون مانع م یروع ازادای وظیایف زوجییت امتنیاع کنید مسیتحق نفقیه
نخواهد بود)وفقهای امامیه نفقه رافرع برتم ین می دانند
حال این سوال مطرح می شود که آیا زن برای مطالبه ی نفقه از طرییق دادگیاه بایید
عالوه بر اثبات زوجیت انجا وظایف زوجیت و تم ین یا عد ن وز را نیز ثابت نماید،
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یا ارائه مدارک زوجیت دائمی از جانب زوجه به دادگاه کیافی اسیت و الز نیسیت کیه
عد ن وز ی نی تم ین را اثبات کند و شوهر در صورت ادعای ناشزه بودن زن بایید بیا
ارائه دلیل این ادعا را ثابت کند .در این زمینه نظرات مختلفی از طرف فقهای امامیه ابراز
شده است.
عده ای م تقدند که اثبات تم ین بر عهده ی زوجه است والّا دعوی وی رد خواهید
شد ،عده ای دیگر بر این عقیده اند که نفقه ی زن با وقوع عقد ازدواج واجب می شیود
و ادله وجوب نفقه ی زوجه ی دائمه مطلق است و قیدی در این ادله وجود ندارد.
البته ن وز یا عد تم ین مانع وجوب انفاق است و تا زمانی که وجیود میانع ثابیت
ن ده باشد وجوب نفقه استمرار پیدا می کند به عبارت دیگر وجود عقید مثبیت نفقیه و
ن وز مسقط آن است و مدعی ن وز باید دلیل اقامه کند.
این نظر کامالقٌ منطقی است به طوری که در رای شماره ی 57١5میورخ سیال ١7١7
ی ی از ش ب دیوان عالی ک ور نیز این استنباط و نظر را به روشنی می بینیم.
( اثبات زوجیت برای مطالبه نفقه کیافی اسیت مگیر جهیات دیگیری موجیب عید
استحقاق زوجه باشد)......
اح ا دعاوی نفقه با توجه به این ه دعوای مطالبه نفقه از جمله دعاوی میالی اسیت
تا سه میلیون ریال قط ی و مازاد برآن قابل تجدید نظر است.
برای اجرای ح م مح ومیت پرداخت نفقه از اموال مح و علییه برداشیت خواهید
شد حال اگر زوج کارمند باشد از حقوق وی طبق ماده  97قانون اجیرای اح یا اقیدا
خواهد شد و اگر مح و علیه دارای فرزند باشد ربع حقوق وی واال ثلیث حقیوق وی
قابل توقیف است(نظریه شماره ی  17/1/2 – 7592/1اداره کل حقوقی قوه قغاییه)
در مطالبه ی نفقه زوجه می تواند از دادگاه قبل از رسیدگی ماهیتی در خواسیت صیدور
دستور موقت نماید و دادگاه می تواند دستور موقت بر پرداخت مبلغ م ینیی نفقیه بیه طیور
ماهیانه تا رسیدگی و صدور ح م قط ی بر پرداخت صادر کند ،البتیه بیدیهی اسیت دسیتور
موقت رای ماهیتی نیست و مم ن است دادگاه پس از رسیدگی نفقیه ای را موضیوع ح یم

قرار دهد که با میزان مندرج در دستور موقت هماهنگی نداشته باشد و یا دعوی زوجیه را رد
کند(نظریه شماره ی 1/7١11مورخ  17/9/١9اداره کل حقوقی قوه قغاییه)
دادگاه در ت یین میزان نفقه ی زوجه می تواند با جلب نظیر کارشیناس راسیاق اقیدا
نماید(.نظریه شماره  1/5111مورخ 17/1/55اداره کل حقوقی قوه قغاییه)

 -1ضمانت اجرای کيفری:
ترک انفاق و استن اف زوج از پرداخت نفقه ی زوجه عالوه بر ضمانت اجرای مدنی ییا
حقوقی که شرح آن گذشت ،ترک انفاق دارای ضمانت اجرای کیفری نیز هست.
به موجب ماده 755ی قیانون مجیازات اسیالمی مصیوب  ١712بیرای تیرک انفیاق
مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر گردیده است.
ماده ی 151همین قانون نیز مقرر می دارد:
(جرائم مندرج در ماده  755جز با ش ایت شاکی خصوصی ت قیب نمیی شیود و در
صورتی که شاکی خصوصی گذشیت نمایید ،دادگیاه میی توانید در مجیازات مرت یب
تخفیف دهد ،یا با رعایت موازین شرعی از ت قیب مجر صرف نظر نماید).
ماده ی ١19قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ١711می گوید:
(چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده ت یخیص دهید کیه بیه لحیاا گذشیت
شاکی خصوصی در مواردی که دعوی قابل گذشت می باشد یا به جهت دیگر متهم قابیل
ت قیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد یا ایراد رد دادرس شده است ،حسیب
مورد رای به موقوفی ت قیب یا عد صالحیت یا رد یا قبول ایراد صادر می نماید).
با توجه به ماده ی ١19قانون آیین دادرسی کیفری با توجه بیه تیاریخ تصیویب ایین
قانون نظر به این که ح م مندرج در میاده اخییر خفییف تیر از ح یم منیدرج در میاده
ی 755قانون مجازات اسالمی یا قانون ت زیرات است لذا آن قسمت از این میاده کیه بیا
گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند در مجازات مرت یب تخفییف دهید ،منسیوخ
است و نمی توان به اصول عا و خاص متوسل شد و گفت ح یم میاده ی  ١19قیانون
آیین دادرسی کیفری که ح می عا است ناسخ ح م خاص ماده ی 755قانون ت زیرات
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و مجازات های بازدارنده نیست ،ب الوه نظریه عا و خاص و اعتبار داشتن ح یم خیاص
ماده اشاره شده به مصلحت خانواده نیست و جنبه حمایتی ندارد ،زیرا بیا گذشیت زوجیه
اگر هم چنان شوهر مح ومیت پیدا کند رابطه زوجیت لطمه خواهد دید و به زیان شیدید
مبانی خانواده خواهد بود وخصوصاق آن که به اصل برائت نزدیک تر است.
مساله قابل بحث این است که آیا شخصی که نفقیه ی گذشیته ی زن خیود را نمیی
دهد طبق ماده ی 755قابل ت قیب است یا خیر ؟
به نظر عده ای از حقوقدانان استن اف شوهر از دادن نفقه ی گذشته مجوز مجیازات
کیفری نیست ،زیرا اوالق ظاهر ماده حاکی از این است که قانون گذار برای خیودداری از
نفقه ی آینده زن مجازات کیفری م ین کیرده اسیت و خیودداری از پیرداختن نفقیه ی
گذشته که دینی برعهده ی شوهر است و شاید اطالق کلمه نفقه بر آن اطالقیی مجیازی
باشد نه حقیقتی ،لذا فقط دارای ضمانت اجرای مدنی است.
ثانیاق در امور کیفری در صورت وجود شک باید آن را به نفع میتهم تفسییر نمودومیواد
کیفری را نباید به زیان او تفسیر موسع کرد بنابراین ماده ی 755مجازات اسیالمی را نبایید
به موردی که مرد از پرداخت نفقه ی گذشته ی زن خودداری می کند گسترش داد.
ثالثاق – ت یین مجازات کیفری برای عد پرداخت دین مدنی بر خالف اصل اسیت و
از این لحاا هم نباید قلمرو ماده ماده ی  755را گسترش داد.
راب اق – اگر شوهر مخارج ضروری زن را در آینیده تیامین کنید ،مصیلحت خیانواده
اقتغا می کند که زن نتواند برای طلیب خودبابیت نفقیه ی گذشیته رئییس خیانواده را
ت قیب کیفری کند.
مساله دیگری که در این زمینه قابل طرح است آن است ،که اگر زوجه به سن بلیوغ
رسیده ولی رشدش احراز ن ده باشدآیامی تواند شیوهر خیود را بیه جیر تیرک نفیاق
شخصاق و بدون دخالت ولی یا قیم ت قیب کند.ب غی گفته انید چیون مطالبیه ی نفقیه از
طریق قغایی و ت قیب شوهر به جر ترک انفاق یک عمیل حقیوقی میالی و ییک نیوع
تصرف در امور مالی است که به اهلیت نییاز دارد ،بنیابراین زنیی کیه بیه مرحلیه رشید

نرسیده باشد و محجور است نمی تواند شخصاق در این مورد اقدا کند بل یه احتییاج بیه
اجازه ولی یا قیم دارد.
البته ولی یا قیم نیز می تواند به تنهایی به نمایندگی از محجور اقدامات الز به عمل
آورد .به طوری که این استنباط را در رای صادر شیده از شی به ی پینجم دییوان عیالی
ک ور به شماره ی 717مورخ  1١/5/51نیز مالحظه می نماییم .ولی بیه نظیر میی رسید
اعال جر ترک انفاق از سوی زوجه تصرف مالی به شمار نمیی آیید و نییاز بیه رشید
ندارد .زیرا طرح دعوی جهت ت قیب جزایی و مجازات متهم است نه مطالبیه نفقیه کیه
امر مدنی بوده و مستلز دادخواست می باشد.
بنابراین زوجه می تواند بدون موافقت ولی یا قیم شوهر را به جر ترک انفاق میورد
ت قیب قرار دهد .١
مساله دیگر این است که آیا چنان چه زن از حق حبس مقرردرماده ی  ١112قیانون
مدنی استفاده کرده و تم ین ن ند ،و شوهر از دادن نفقه امتناع کند ،شوهر قابل ت قییب
کیفری است ؟ طبق رای وحدت رویه قغایی شماره ی 777میورخ  ١711/5/١5هییاقت
عمومی دیوان عالی ک ور شوهر قابل ت قیب کیفری نیست ،چنانچه در بخ یی از رای
مزبور مالحظه می نماییم.
مساله قابل طرح این است که اگر زن حامل از شوهر خود تم ین ن نید آییا شیوهر
م لف به پرداخت نفقه است یا خیر ؟
در پاسخ می توان گفت طبق ماده ی ١١11ق .اگر حمیل باعیث شیود کیه تم یین
خاص ممنوعیت پزش ی داشته باشد ،ن وز زن مانع استحقاق زن از دریافت نفقه نیست
و از طرفی دیگر طبق ماده ی ١١19ق .اگر زن حامل باشد و ن اح وی فسیخ شیده ییا
زن حامل در عده ی طالق باین باشد تا وضع حمل استحقاق نفقه دارد ،می توان گفیت
که اگر زن حامل در زمان زوجیت از تم ین امتناع کند با توجه به وحیدت میالک ایین
 .١صفایی ،دکتر سید حسین ،امامی ،دکتر اسداهلل ،مختصر حقوق خانواده ،ن ر میزان ،چاپ  ،١5ش  ،١52ص ١57
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ماده مستحق نفقه است ولی نظر م یورتی اداره کیل حقیوقی قیوه قغیاییه بیه شیماره
 1/5127مورخ  11/7/59که مربوط به قبل از اصالح قانون مدنی بود ایین اسیت کیه آن
مقدار از نفقه که برای حفظ سالمت حمل ضرورت داشته باشد به ت خیص دادگاه قابل
مطالبه است.
مساله دیگر این است که اگر شوهر از اجرای دادنامه حقوقی مبنی بر پرداخت نفقیه
امتناع کند م مول ماده ی 5قانون اجرای مح ومییت میالی مصیوب  ١711و تبصیره ی
ذیل آن است طبق نظریه شماره ی 1/715مورخ  11/١/55اداره کل حقوقی قوه قغیاییه
شوهر م مول ح م ماده ی 5قانون اجرای مح ومیت مالی مصیوب  ١711و تبصیره ی
ذیل آن خواهد بود.
بند هشتم ـ پيشنهادات:
با توجه به مجموعه مقررات موجود پی ینهاد میی شیود در صیورت فیوت شیوهر،
زوجه ی حامل تا وضع حمل حق اخذ نفقه از ما ترک متوفی را داشته باشید بنیابر ایین
ماده ی ١١١1ق .ف لی نیاز به اصالح به نفع زوجه حامل کیه شیوهر وی فیوت شیده
است دارد تا استنباط از ظاهر ماده نیز به دست می آید.
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چكيده
بی طرفی در عین حال که از حقوق م ترک دادرسی طرفین است ،ت لیف م ترک مقنن در
وضع قانون دادرسی و تلمین ساختار بی طرف از یک سو ،و قاضی و سایر اشخاص دخییل در
پرونده ،از سوی دیگر است .در حالی که متهم طیرف ثابیت دادرسیی اسیت ،طیرف مقابیل او
حسب مورد ،شاکی خصوصی(در صورت ورود خسارت در اثر جر ) ،ییا جام یه(در صیورت
ورود صدمه به نظم جام ه و شناسایی اراده اجتماع به عنوان م یار جر انگاری ،که باید چنیین
باشد ،).یا هیئت حاکمه(درصورت ورود لطمه به منافع حاکمیت و ام ان تف یک ایین منیافع از
منافع جام ه) ،و یا هر سه ی آنهاست کیه از ام انیات زییادی بیرای برتیری جیویی بیر میتهم
برخوردارند .در مرحله ی تقنین و ت یین ساختار دادرسی ،نق

بی طرفی به نفع حاکمیت و یا

جام ه بی تر محتمل است .التفات خاص یا ت لق خاطر نسبت به موضوع دعوی ییا طیرفین آن
از موجبات نق

بی طرفی است .در دادرسی بی طرفانه ،طرفداری از حقیقت یا قانون ،نقی

بی طرفی نیست.
واژههای کليدی :حق و ت لیف م ترک بیی طرفیی ،طیرفین دادرسیی ،بیی طرفیی سیاختاری
(تقنینی) و عملی(قغایی)،

* عغو هیلت علمی دان

ده حقوق دان گاه آزاد اسالمی تهران مرکزی

مقدمه
بیطرفی وصف اجزاء و ارکان «سیستم یا نظا دادرسیی کیفیری» بیه جیز اصیحاب
دعوی و وکالی آنان است .هر چند وض یت بی طرفی ،در مورد مقا دادستان با توجیه
به جایگاه و نقش او در نظا قغایی یا اجرایی ک ور ،مم ین اسیت متفیاوت باشید .از
یک طرف اصحاب دعوی و وکالی آنها حسب مورد حق یا ت لیف دارند که طرفدارانه
در جهت اقتغای حقوق و منافع خود ویا موکل خود اقدا کنند .از طرف دیگر این بیی
طرفانه بودن دادرسی جزء حقوق م ترک اصحاب دعوی در دادرسی اسیت و آن گونیه
که در زبان حقوقی و اسناد بین المللی رایج است صیرفاق جیزء حقیوق دفیاعی میتهم و
منحصر به او نیست ،همان طور که نباید بی طرفی را صیرفاق وصیف شیخص قاضیی و
دادگاه دانست .بدین ترتیب برای تحقق دادرسی بی طرفانه ،باید از بی طرفی در م نیای
موسع که وصف مقنن ،قاضی و اشخاص دخیل در پرونیده اسیت ،سیخن گفیت و بیی
طرفی در م نای مغیق و رایج را که صرفاق وصف شخصی قاضی اسیت ،جزئیی از بیی
طرفی الز برای تحقق دادرسی بی طرفانه به عنوان مؤلفیه ای از دادرسیی منصیفانه ییا
عادالنه دانست.
حقوق دادرسی ،مجموعه حقوقی است که در سرتاسر فرایند دادرسی کیفیری بیرای
اصحاب دعوی پیشبینی شده است .این حقوق مم ن است حسیب میورد مخیتص بیه
متهم باشد مثل حق ادای آخرین دفاع و حق اطالع از اتها  .و یا مم ین اسیت مخیتص
شاکی خصوصی باشد مثل حق دادخواهی و یا م ترک بین طرفین دعوی باشد مثل حق
بیطرفی .ی نی اصحاب دعوی حق دارند که از دادرسی بی طرفانیه برخیوردار باشیند و
کلیه ی کسانی که در پرونده ی کیفری تصمیم گیرنده بوده یا اقدا یا اظهاری له یا علیه
اصحاب دعوی میکنند ،نسبت به حفظ بیطرفی و عد جانبداری از یک طرف یا عید
تغ یف وض یت قغائی یک طرف نسبت به طرف دیگر م لف شوند .ایین افیراد بایید
صرفاق در جهت ک ف حقیقت یا اجرای عدالت یا کمک به آن گا بردارند ،صرف نظیر
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از این که این اقدا یا اظهار به نفع ضرر چه کسی باشد .آن چه که«طرفداری» یا نقی
بی طرفی خوانده می شود ،التزا به حفظ یا حمایت از منافع ی ی از طرفین بدون التزا
به قانون و حقیقت است .ی نی اگر التزا بیه قیانون و حقیقیت ،تب یاق منجیر بیه حفیظ
وحمایت از حقوق ی ی از طرفین گردد این امر را نباید به حساب طرفیداری گذاشیت.
زیرا طرفداری از حقیقت ،نق

دادرسی بی طرفانه نیست .البته در دادرسی کیفیری بیه

لحاا عد برابری واق ی اصحاب دعوی (برخالف دادرسی مدنی کیه اصیحاب دعیوی
واق اق با هم برابر هستند) ،به این م نا که جایگاه قغایی متهم ض یفتر از جایگاه طیرف
مقابل او (دادستان به عنوان نماینده جام ه یا حاکمیت حسب مورد) است و دادسیتان از
حمایت حاکمیت برخوردار میباشد و این که م موالق در دعاوی کیفری حاکمییت ،بیی
منف ت نیست ،از بیطرفی به عنوان حق دفاعی متهم سخن میرود.
با توجه به تاریخ تلخ گذشته دادرسی کیفری که م میوالق در جهیت تغیییع حقیوق
دفاعی متهم و تغلیب حقوق جام ه یا هیلت حاکمه بوده و همی ه در مورد حاکمیت ییا
جام ه این شائبه وجود داشته و دارد که از قدرت خود در جهت تغییع حقیوق دفیاعی
متهم سوء استفاده کنند ودرمقابل متهم قدرتی نداشته که به نفع خود استفاده نمایید ،لیذا
در زبان حقوقی همی ه بیطرفی را جزء حقوق دفاعی متهم دانستهاند در حالی که بیی-
طرفی به درستی جزء حقوق م ترک طرفین دادرسی است .دیدگاه مقنن ییا قاضیی ،بیه
رسالت و هدف فرایند دادرسی و محاکمه ،در تلمین بیی طرفیی نقیش مهمیی دارد ،بیه
طوری که اگر دادرسی و محاکمه «فرصت دو جانبه» و نه تهدید دانسیته شیود ،تیا حید
زیادی زمینه ی حفظ بی طرفی فراهم است.
گفتار اول -بیطرفی به عنوان حق مشترک طرفين دادرسی
همه ی مقررات و اسناد بینالمللی حقوق ب ر تصریح مینمایند که هر «فیردی» (نیه
صرفاق هر متهمی) حق برخورداری از مح مه یا مرجع قغایی بیطرف را دارد .از جمله
مهم ترین این اسناد ،اعالمیه ی جهانی حقوق ب ر مصیوب  ،١951میثیاق بیین المللیی

حقوق مدنی و سیاسی مصوب  ،١977اصول اساسی در مورد اسیتقالل قیوه ی قغیائیه
مصوب  ،١912اصول بنگلیور در خصیوص رفتیار قغیایی مصیوب  ،5115کنوانسییون
اروپییایی حمایییت از حقییوق ب ییر و آزادی هییای بنی یادین مصییوب  ،١921کنوانسیییون
آمری ایی حقوق ب ر مصیوب  ،١979من یور آفریقیایی حقیوق ب یر و میرد مصیوب
 ،١91١اصول و رهنمودهایی در مورد دادرسی منصفانه و م اضیدت حقیوقی در آفریقیا
مصوب  5117و اعالمیه بیجینگ(پ ن) است..
اشتراک طرفین دعوی در برخورداری از دادرسی بیطرفانه از فطرت م ترک افیراد
ن ات میگیرد.
«حقوق و آزادی ها در واقع مجموعهها و منظومههایی را ت

یل میدهند ،در مرکیز

این منظومهها حقوق و آزادی های اصلی و اساسی قراردارد که الز و ملیزو انسیانیت
انسان به شمار میآیند ،به این م نی که نمیشود آنها را از انسان جدا کرده و نفی نمیود،
مانند حق حیات ،برابری در مقابل قانون .منظومههای مهم دیگر که در حول منظومیه ی
اصلی میچرخند عبارتند از :الف :حقوق متفرع بر امنیت شخصی مانند حق دسترسی به
دادگاه ،برخورداری از دادرسی بیطرفانه ،داشتن حق دفاع ،دسترسی داشیتن بیه وکییل،
اصل برائت ،ب :حقوق مربوط به زندگی سیاسی مانند آزادی اجتماعات ،آزادی بییان و
مطبوعات ،ج :حقوق اقتصادی و اجتماعی مثل حق آزادی انتخاب شغل ،آموزش آزاد و
مجانی در سطوح ابتدایی(».موحد ،ص)717
بدین ترتیب چون بیطرفی بر مبنای حق برابری و کرامت انسانی است و حق مزبور
الزمه ی انسانیت و فطرت انسان است به طوری کیه نقی

آن منجیر بیه نقی

اصیل

برابری و اصل کرامت انسانی می گردد ،نمیتوان حق برخورداری از دادرسی بیطرفانیه
را مختص یک فرد خاص دانست بل ه مت لق به همگان است .منتهی باید توجه داشیت
که حق برخورداری از دادرسی بیطرفانه ،ارزش ابزاری و وسییلهای دارد و فاقید ارزش
بایی است لذا ذاتاق مطلوب نیست ،بر خالف حق امنیت ییا برخیورداری از کرامیت کیه
ارزش ذاتی و بایی دارد .ی نی ما از حیق مراج یه بیه دادگیاه ییا حیق برخیورداری از
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دادرسی بیطرفانه برای رسیدن به هدف امنیت قغایی اسیتفاده مییکنییم و اگیر هیدف
امنیت تلمین باشد ،نیازی به حقوق ابزاری این هدف نداریم .از آنجایی که شناسایی حق
طرفین دادرسی ،مقدمتاق مستلز شناسایی هویت طرفین دادرسی و جایگاه حقیوقی آنیان
است و شناسایی حق دادرسی یک طرف دعوی ،فرع بر شناسایی خود طرف است ،لیذا
در این گفتار از طرفین دادرسی کیفری سخن خواهیم گفت.
در دادرسی مدنی که دو طرف دعوی شخصی حقیقیی ییا حقیوقی برابیر هسیتند و
اصوالق جام ه و یا هیلت حاکمه نف ی در پیروزی ی ی از آنها ندارد ،اصل بییطرفیی در
دادرسی ،کمتر در م رض تهدید است .هرچند که شاید بتوان در دعاوی حقوقی که یک
طرف آن شخص حقوقی حقوق عمومی است ،بیم نق

بیطرفی به نفع آن را داشیت.

ولی در دادرسی کیفری چون طرفین دعوی از موق ییت و جایگیاه واحیدی برخیوردار
نیستند و م ترکات کمتری دارند ،چه بسا شائبه نابرابری ایجاد و ییا بییطرفیی بیه نفیع
طرف قویتر نق

شود.

در دادرسی کیفری ی ی از طرفین ،جام ه است که به لحیاا جنبیه عمیومی جیر و
صدمهای که جر به نظم عمومی مییزنید در فراینید دادرسیی از طرییق نماینیده خیود
دخالت دارد و البته در موارد زیادی ،هیلت حاکمه عمالق جای آن را در فراینید دادرسیی
میگیرد .طرف دیگر دادرسی ،شاکی خصوصی و متغرر از جر است که تغییع منیافع
شخصی و خصوصی او موجب دخالیت او در دادرسیی شیده و بیه نیوعی از حماییت
مدعی ال مو نیز برخوردار است و نهایتاق طیرف سیو دادرسیی ،میتهم اسیت کیه اگیر
نگوییم در برابر و نقطه ی مقابل دادستان(به عنوان نماینیده حاکمییت ییا جام یه) قیرار
دارد ،حداقل این است که از حمایت مطلوب قغایی دادستان برخوردار نیسیت و طب یاق
آسیب پذیرترین طرف در دادرسی کیفیری اسیت و تیاریخ تحیوالت دادرسیی کیفیری
م حون از ظلم به او تحت لوای دادرسی و حفظ حقوق جام ه است و سرگذشت تلیخ
و ض ف جایگاه قغایی او موجب شده که با تلکید بر حقوق دفاعی او اصوالق بیطرفیی
جزء حقوق دفاعی او تلقی شود.

الف :جامعه
«انسان نیازمند زندگی اجتماعی است ... ،و از این طریق ناتوانی خویش را بیا تیوانی
که زندگی اجتماعی به او میبخ د ،جبران مییکنید .در عیین حیال زنیدگی در جمیع،
شرایط و محدودیت های خاص خود را دارد .از یک سو اجتماع در تالش بیرای حفیظ
و بقای حیات خویش ،افراد را ناگزیر میسازد تا روابط و کن های خود را در محیدوده
چارچوبهای م ین و با حفظ یگانگی اجتماعی ،سامان دهد .از سیوی دیگیر خیود فیرد
احساس میکند که مجبور است در کنار منافع و مزایایی که از زندگی اجتماعی بدسیت
میآورد ،هزینه هایی را که در این زندگی بر او تحمیل میشود پذیرا گیردد(».سیلیمی و
داوری ،ص)1
«به نظر امیل دورکیم جام ه شناس فرانسیوی ( ... ،)١121-١9١9جام یه موجیودی
ف ال است که دارای ش ور یا وجدان جم یی اسیت و شیرایط مخصیوص بیه خیود را
داراست .این ش ور اجتماعی مجموعه اعتقادات و احساسات و آرای م ترکی است کیه
میان افراد جام ه به طور وضوح به چ م میخورد .هر عملی که جنبههای قوی وجدان
جم ی را جریحهدار کند و به احساسات و عواطف وجدان های سالم لطمه بزند ،جیر
است و موجب از هم گسستن رشتهای میشود که وابستگی اجتماعی را به وجود میی-
آورد و واکنش اجتماع را به صورت اعمال مجازات علیه عامل بیر مییانگیزانید کیه بیه
وسیله سازمان ت

یل شدهای اعمال میشود .به عقیده دورکییم نبایید گفیت کیه چیون

عملی جر است لذا وجدان عمومی را مورد لطمه قرار می دهد ،بل یه بایید گفیت کیه
چون عملی وجدان عمومی را مورد لطمه قرار می دهد ،لذا جر است .ی نی هر عملیی
که به عنوان آن ه جر است نباید از نظر ما مردود شیمرده شیود ،بل یه چیون میا آن را
مردود میشماریم ،جر محسوب میشود .او جر را یک عمل عادی اجتماعی میدانید
چون بیر مم ن است جام های عاری از جر باشد(».مظلومان ،ص)572
به نظر میرسد وقتی از جام ه به عنوان ی ی از طرفین دعوی سخن میرود ،جام یه
چیزی بی تر و بیر از تک تک اعغای آن است و موجود جدیدی است با نیازمندی هیا
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و زندگی خاص خود ،به ت بیری در دادرسی کیفری ،جام ه به مفهو پی ری یا ارگانیک
مورد نظر است.
«جام ه ارگانیک زندگی مستقل از عوامیل ت ی یل دهنیده ی خیود داشیته و افیراد
درگذرند و جان ین ی دیگر میشوند ،حال آن که جام ه باقی میماند و شی ل خیود را
حفظ میکند(».دل وکیو ،ص)١71
به هرحال عادی بودن جر به ت بیر دورکیم مانع از این نیسیت کیه جام یه در قبیال
جر واکنش ن ان دهد چون جر مخل نظم جام ه است و اختالل در نظم جام ه ،بقیاء
آن را م

ل میسازد.

«حق ت قیب دع وای عمومی مت لق بیه جام یه اسیت جام یه ایین حیق را بیه وسییله
نمایندگان خود به موقع به اجرا میگذارد .دادسرا نماینده ی جام ه است و به نیا جام یه،
بزه ار (متهم) را تحت ت قیب قرار میدهد .در ت قیب کیفری بزه ار (متهم) چون جام یه
صاحب و مالک حق است اختیار تا دارد .ت قیب بزه ار (متهم) برای جام ه حیق ،ولیی
برای دادسرا وظیفه یا ت لیف است .دادسرا نمیتواند از اجرای این ت لییف قیانونی خیود
امتناع ورزد و یا در عمل به آن تسامح و ت لل کند(».آخوندی ،ص)١51
ن ته ی مهمی که در این زمینه باید بدان توجه کیرد و در حقیقیت بیه مبنیای جیر
انگاری بر میگردد این است که علی ربم این گفته ی م هور که همیه ی جیرایم نظیم
عمومی جام ه را به هم میزند ،با توجه به این که در بسیاری از موارد برخالف اصیول
کلی ،جر انگاری ری ه در نظم عمومی و اراده ی جام ه نداشته بل ه ری یه در اراده ی
هیلت حاکم و ح ومت دارد ،در این گونهموارد م

ل بتوان گفت ،جر نظیم عمیومی

جام ه را برهم میزند ودر نتیجه در دادرسی مربوط به این جرائم ،نمیتیوان جام یه را
یک طرف دعوی دانست .در این موارد«میدعی ال میو » نییز از طیرف«عمیو » ادعیایی
ندارد ،بل ه ادعای او از طرف «هیلت حاکمه یا ح ومت»است و لذا هییلت حاکمیه ییا
ح ومت به جای جام ه ،یک طرف دعیوی قیرار مییگییرد و البتیه م میوالق در فراینید
دادرسی رخ ن ان نمی دهد و در پس جام ه و بیا نقیاب حماییت از نظیم عمیومی در

فرایند دادرسی نقش ف ال را ایفای میکند .به عبارت دیگر در مواردی که جر انگیاری
ری ه در اراده ی جام ه نداشته و اراده ی سیاسی ح ومت ،منجربه ایجیادجر شیده در
دادرسی مربوط به این گونه اتهامات ،جام ه به عنوان طرف دادرسی وجود ندارد چیون
نظم جام ه به هم نخورده است بل ه این هیلت حاکمه یا ح ومت اسیت کیه بیا نقیاب
جام ه برای تثبیت قدرت خود در فرایند دادرسی ایفای نقش میکنید و میدعی ال میو
نیز در حقیقت «مدعی الدوله» است.
مم ن است گفته شود در جیوام ی هماننید ک یورهای دموکراتییک ،منیافع هییلت
حاکمه با منافع جام ه بر هم منطبق یا بیر قابل تف یک است ،این نظیر حیداقل در ایین
موارد مردود است و به نظر میرسد در این گونه ک ورها نیز در مواردی ،تف یک منیافع
ج ام ه و هیلت حاکمه میسر است هر چند دامنه و وس ت منیافع نیاهمگون ییا متقابیل،
محدود باشد .ضمن این که ابلب ک ورها داعیه دموکراسی دارند ولی واق اق دموکراتیک
نیستند .مصداق بارز این گونه جرایم ،جرایم سیاسی یا امنیتی است که مسیتقیماق متوجیه
منافع هیلت حاکم است.
در مواردی که واق اق و عمالق هیلت حاکمه به عنوان ی ی از طرفین دادرسی به جیای
جام ه قرار دارد ،بیطرفانه بودن دادرسی بی تر از سایر موارد در م رض خطر قرار می-
گیرد و علت اصلی آن نیز قدرت سیاسی ح ومت است که بیه او جایگیاه برتیر داده و
م موالق از این برتری به نفع ح ومت و به ضرر متهم استفاده میشیود .عیالوه بیر ایین،
دستگاه قغا و قغات در دموکراتیک ترین ک ورها نیز خواه نیاخواه در خیدمت هییلت
حاکم هستند هرچند مم ن است درجه این وابستگی حسب نظا سیاسی ک ورها فیرق
کند .امروزه س ی میشود با ت یه بر اندی ههای لیبرالیستی فاصله هیلت حاکم و جام یه
را محدود یا زایل سازند ولی عمالق در عمده ک ورها ایین اندی یه در حید شی ار بیاقی
مانده است .در مواردی که منافع حاکمیت مطرح است مقنن از پیش بیا ت ییین سیاختار
«طرفدار»موجب یا زمینه ای ظاهراٌ م روع برای طرفداری از حاکمیت فراهم می نمایید.
ساختار طرفدار چون ری ه در قانون دارد کمتر مورد اعتراض طرفین قیرار میی گییرد و
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دست قاضی را نیز در اعمال بی طرفی در مرحله عمل (با توجه به اصل قیانونی بیودن
دادرسی) می بندد.
«جر انگاری افراطی و تور کیفری ،گستره حقوق جیزا را بیازتر و حیطیه مداخلیه
کیفری را افزونتر کرده است .در پارهای از موارد این توس ه مداخلیه ،نابجیا و خیالف
فلسفه و هدف حقوق کیفری است .دولت ها از مجازات و قانون کیفری به عنوان ابیزار
اعمال قدرت و حل برخی م
تور کیفری به جهت نق

الت خود استفاده میکنند که چنین پدیدهای افیزون بیر
حقوق و آزادی های فردی نقطه ی عزیمت بدنامی حقیوق

جزا شده است که ضمانت اجراهایش ما به ازای نق

نظم عمومی و در جهت نگهبانی

از حقوق و آزادی های فردی بوده است(».آشوری ،١715 ،ص)1
البته مطلوب نیست که هیلت حاکمه با داشتن منافع مستقل از منافع عمو و چه بسا
منافع متقابل با منافع عمو  ،دستگاه قغایی را عمالق به خدمت خود گییرد و در واقیع از
این ابزار م روع استفاده نام روع کند .ولی نمیتوان با چ م بستن به این واق یت و بیا
ت یه بر ش ارهای لیبرالیستی یا دموکراتیک ،ایین تمیایز و تفیاوت منیافع را ان یار و در
فرایند دادرسی کیفری ،منافع جام ه و هیلت حاکمه را همی ه واحد دانست.

ب :متهم:
همانند جام ه (یا هیلت حاکمه) ،متهم ی ی از طرفین ثابت دادرسی کیفری اسیت و
چون در برابر او ،حقوق جام ه یا حاکمیت با حماییت دادسیتان قیرار دارد ،از جایگیاه
قغایی آسیبپذیری برخوردار است به طوری که بیطرفانیه بیودن دادرسیی عمیدتاق بیا
هدف حفظ حقوق دفاعی او مطرح

می شیود .م میوالق در مقیا بییان اهمییت حفیظ

حقوق متهم در دادرسی کیفری گفته میشود «اهداف مقررات دادرسیی کیفیری ،تیلمین
منافع (حقوق) متهم و حفظ حقوق اجتماعی (جام یه) اسیت و در ان یاء قیوانین آئیین
دادرسی کیفری این دو هدف باید مورد توجه مقنن قرار گیرد تا هیچ مجرمیی نتوانید از
چنگال عدالت فرار کند و هیچ بیگناهی بیه نیاحق گرفتیار عقیاب نگیردد(».آخونیدی،
 ،١717ص)55

به نظر میرسد هدف اولیه و مقد دادرسی کیفری ،حفظ حقوق متهم است و حفیظ
حقوق جام ه هدف مؤخر و م روط دادرسی کیفری است توضیح این که پس از اییراد
اتها به متهم آنچه که بالف یل و یقینیاق در م یرض تهدیید اسیت حقیوق و آزادی هیای
اوست ،در حالی که اجرای مقررات دادرسی کیفیری الزامی قا بیه م نیای وقیوع جیر ییا
ت رض به نظم جام ه نیست .چه بسیار است مواردی که ادعای ارت اب جیر از ناحییه
ی متهم خاصی مطرح شده در حالی که پس از اجرای مقررات دادرسیی کیفیری محیرز
می گردد که عمل انتسابی به متهم جر نیست یا ایین کیه بیا فیرض جیر بیودن عمیل
ادعایی ،دلیلی بر انتساب آن به شخص متهم وجود ندارد .در مواردی کیه جرمیی اتفیاق
نیفتاده طب اق نظمی به هم نخورده تا دادرسی کیفری در مقا اعاده یا حفظ آن باشید .لیذا
از یک طرف نمیتوان همی ه حفظ نظم عمومی یا حقوق جام ه (یا ح ومت) را هدف
دادرسی کیفری دانست چرا که پیگیری این هدف فرع بر احراز وقوع جیر اسیت و در
بسیاری از موارد که وقوع جر محرز نمیشود پیگیری این هدف نییز موضیوعاق منتفیی
است ،و از طرف دیگر این هدف از لحاا زمانی پس از هدف حفظ حقوق متهم مطرح
می گردد چون حفظ حقوق متهم از همان ابتدای اجرای مقررات دادرسیی کیفیری و بیا
ت قیب متهم ،مطرح میشود و نباید به بهانه«احتمال» وقوع جر یا انتساب آن بیه میتهم
«عمالق» حقوق و آزادیهای او را محدود کرد .اصالق به نظر مییرسید قیانون بیرای تقییید
قدرت است چون از قدرت بیم سوء استفاده میرود .لذا مقیررات دادرسیی کیفیری ،بیا
هدف اصلی قانونمند کردن اعمال محیدودیت بیر حقیوق و آزادی هیای شیهروندان و
جلوگیری از سوء استفاده مقامات ح ومتی از قدرت علیه شهروندان وضع میگردد.

ج :شاکی خصوصی
دادرسی کیفری میتواند شیامل دو دعیوای عمیومی و خصوصیی باشید.در دعیوای
خصوصی که تابع ت ریفات آئین دادرسی مدنی است و همانند دادرسی مدنی دارای دو
طرف خواهان (مدعی خصوصی) و خوانده (میتهم) اسیت طب یاق شیاکی خصوصیی بیه
عنوان مدعی خصوصی جزء اصحاب دعوی بوده ،در فرایند دادرسی راجیع بیه دعیوای
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خصوصی نقش اساسی دارد اما در دعوای عمومی که به طرفییت میتهم و بیرای احیراز
وقوع یا عد وقوع جر از ناحیه او و نهایتاق اعمال مجیازات بیر او (در صیورت احیراز
وقوع جر ) پیگیری میشود ،شاکی خصوصی علی االصول در ت قیب این دعوی نقیش
ندارد .مگر در دعوای عمومی راجع به جرایم قابیل گذشیت کیه عنیان ت قییب دعیوای
مربوط به این جرایم در دست اوست .لیذا هیدف اصیلی دعیوی عمیومی در دادرسیی
کیفری حمایت از شاکی خصوصی نبوده بل ه حمایت از جام ه است و چیون موضیوع
اصلی دادرسی کیفری دعوای عمومی است و دعوای خصوصی ،موضوع فرعی و تب یی
در دادرسی کیفری است ،لذاتلمین حقوق شاکی خصوصی به درجیه ی اهمییت تیلمین
حقوق متهم یا جام ه (و ح ومت) نمیباشد.ضمن این کیه ایفیای نقیش اصیلی شیاکی
خصوصی در دادرسی کیفری اصوالق منوط به تحقق ضرر و زیان اعم از مادی یا م نوی،
در اثر جر است و در دادرسی راجع به اتهاماتی که توأ با ضرر و زییان نیسیت شیاید
شاکی خصوصی حتی حغور نداشته باشد.
گفتار دوم :بیطرفی به عنوان تكليف مشترک سایر افراد
«بی طرفی دادگاه با دادرسی عادالنه رابطه ای مستقیم دارد .این رابطه آنچنیان وثییق
است که گاه عادالنه بودن دادرسی به بی طرفانه بودن آن ت رییف و تفسییر میی شیود».
(فغائلی ،١711 ،ص )557بیطرفی وصف رفتیار و گفتیار و ذهین و ف یر آن دسیته از
اجزاء سیستم دادرسی است که یا تصمیم گیر بوده یا اقدا و اظهاری میکننید کیه میی-
تواند مؤثر در مفاد ح م باشد .بدین ترتیب بیی طیرف بیودن ،فقیط ت لییف قاضیی و
وصف شخص قاضی نیست و بیطرفی او برای تحقق دادرسی بیی طرفانیه شیرط الز
هست ولی کافی نیست .البته نق

بیطرفی از سوی سایر افراد دخییل در پرونیده مثیل

کارشناس یا شاهد که از اجزاء دادرسی کیفری هستند ،از سوی قاضیی قابیل کنتیرل ییا
خنثی سازی است ولی این امر نباید منجر به عد توجه به نقش بی طرفانه این افیراد در
تحقق دادرسی بی طرفانه شود و چه بسا که در عمل ،اقدا یا اظهار اشخاص دخییل در

پرونده به عنوان اساس و مبنای ح م ،مؤثر واقع شده و میشود .به هرحال خطیری کیه
نق

بیطرفی از سوی این افراد برای حقوق طرفین دعوی ایجاد میکنید ،قابیل توجیه

بوده و شایسته کنترل قغایی و قانونی است .ی ی از این اجزاء دادرسی که اعمیال بیی-
طرفی او در بستر جداگانهای صورت میگیرد ،مقنن اسیت کیه بایید در بسیتر قیانون و
قانونگذاری بیطرف باشد و به ویژه با ایجاد سیستم و ساختار بیطرف ،زمینه ی تیلمین
بیطرفی در بستر قغا را فراهم سازد .در گفتار ب دی از این بسترها سخن میگوییم.
این عناصر یا اجزاء دادرسی نه تنها باید در عمل بیطرف باشند بل ه عیالوه بیر آن
باید بیطرف بودن آنان بارز و آش ار باشد به طوری که دادرسی ،ظاهری بیطرفانه نییز
به خود گیرد .بارز بودن بی طرفی که در اسناد بین المللی مورد تلکید قرار گرفتیه بیه خیاطر
جلب اعتماد عمو و طرفین به سالمت دادرسی است .چرا که بی طرفی ییا عیدالت پنهیان،
اعتمادساز نیست .به همین دلیل همانند عدالت ،در مورد بی طرفی نیز گفته شیده اسیت کیه
بی طرفی نه تنها باید وجود داشته باشد بل ه وجود آن باید دیده شود .به عبارت دیگیر ،بیی
طرفی در دادرسی باید عینی و ملموس باشد ،تا با جلب اعتماد عمو به سیالمت و کیارآیی
دادرسی ،موجبات التجاء به دستگاه دادگستری فراهم گردد.
عادالنه بودن کیفر یا ح یم صیادره ،از جملیه در گیرو عادالنیه ییا منصیفانه بیودن
رسیدگی است .لذا از دادرسی ناعادالنه نمیتوان انتظار ح م و مجازات عادالنه داشت.
«مجازات در صورتی شایسته ی وصف عدالت است که عناصر ت

یل دهنده ی آن

ی نی قانون ،رأی دادگاه و اجرای ح م نیز براساس عدالت باشد(».ظفری١711 ،ص)55
در دادرسی بیطرفانه ،ت لیف به اعمال بیطرفیی در دو بسیتر وجیود دارد ییا بایید
وجود داشته باشد و نق

بیطرفی در یک بستر ،اثر مثبت وجیود بییطرفیی در بسیتر

دیگر را خنثی میسازد .این دو بستر ی ی بستر قیانون و قانونگیذاری اسیت و دیگیری
بستر قغا و قغاوت عملی.
الف -بیطرفی در بستر قانون :در این بستر ،بیطرفی وصف و خصوصییت قیانون
است و به مفاد و محتوای قانون بر میگردد که باید ساختاری بی طرف پیش بینی کنید.
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ی نی قانونی که برای رسیدگی به اختالفات طرفین دعیوی در دادرسیی عملیی کیفیری
وضع میشود ،باید بی طرفانه و بدون تب ی

باشد .مم ن است تصور شود بییطرفیی

فرع بر وقوع عملی اختالف بین دو یا چند طرف است و چون در مرحلیه تقنیین هنیوز
عمالق اختالفی حاصل ن ده سخن گفتن از بیطرفی نابجاست ،ولی ایین تصیور میردود
است چون بیطرفی فقط اختصاص به مرحله ی عملی قغا ندارد و مقنن برای «طیرفین
دعوی» و ت یین ساختار دادرسی ،وضع قانون میکند و از هر دو طرف دعوی شیناخت
الز را دارد .بیطرفی تقنینی یا ساختاری ،زمینه و مقدمه الز بیرای بییطرفیی قغیایی
است .به عبارت دیگر اگر قبیل از وقیوع عملیی اخیتالف ،و پییش از رسییدگی عملیی
کیفری ،قوانین تب ی
نیز تب ی

آمیز یا جانبدارانه وضع شده باشد خواه نیاخواه دادرسیی عملیی

آمیز و طرفدارانه خواهد بود .چون این مقررات دادرسیی کیفیری اسیت کیه

مستند و دستمایه ی قغا و قغاوت قرار میگییرد و بیا توجیه بیه اصیل قیانونی بیودن
دادرسی ،نق

بیطرفی در مرحلیه ی وضیع قیوانین دادرسیی کیفیری ،فراینید عملیی

دادرسی کیفری را از مسیر و جاده بیطرفی خارج مینمایید و دسیتانیدرکاران قغیا و
مجریان قانون را در اجرای قانون تب ی

گذار ،گریزی نیست و اجرای این گونه قوانین

چه بسا علی ربم میل باطنی مجریان قانون ،به خصوصیت بیی طرفانیه بیودن دادرسیی
عملی لطمه میزند.
هر چند در مرحله قانونگذاری هنوز عمالق جر یا اختالف کیفری به وقیوع نپیوسیته
ولی قوانین دادرسی کیفری برای رسیدگی به اختالف آتی دو یا چند طرف وضیع میی-
گردد و هدف از وضع این مقررات ،اجرای آتی آن ها در فرایند عملی دادرسی و ب د از
وقوع اختالف است و طب اق مستند و راهنمای رسیدگی عملی است و ت یین کننده رفتیار
و گفتار و چه بسا ح م قاضی است .لذا نق
منجر به نق

بیطرفی در بستر قیانونگیذاری الجیر

بیطرفی در رسیدگی عملی کیفری است هر چند حفظ بیطرفی در بستر

قانون ،الزاماق بیطرفی قغایی را در پی ندارد.
«قانونگذار تب ی

گر ،نق

بیطرفی را به قاضی آمیوزش میی دهید ،چیرا کیه در

بسیاری از موارد ،به جهت م انی ی شدن ذهن قغات در نتیجه اشتغال روزمره بیه امیر
صدور ح م ،قاضی ملمور مطلق قانونگذار می شود و به اعالمات وی ،مقبولییت مطلیق
می بخ د .لذا گاهی حتی احتمال این هست کیه درصیورت رفیع تب یغیات قیانون در
نتیجه اصالحات قانونی ،قغات همچنان به جهت تلثیر رسوبات ذهنی قبلی ،ناخودآگیاه
جانبدارانه مبادرت به صدور رأی نمایند(».پارسا ،١715 ،ص)75
در بیطرفی تقنینی به محتوای قانون توجه میشود چون صرف رعایت ت ریفات در
وضع قانون به آن م روعیت نمیبخ د .احترا به اصل حاکمیت قانون یا اصل قیانونی
بودن دادرسی ،موجب بی طرفانه بودن دادرسی نیست .بدین ترتیب هر دادرسی قیانونی
الزاماق دادرسی بی طرفانه نبوده ،قلمرو این دو نیوع دادرسیی لزومیاٌ ی سیان نیسیت .بیه
طوری که دادرسی قانونی میتواند بییطرفانیه باشید ییا نباشید .صیورت قیانون م ییار
ت خیص بیطرفی نیست بل ه محتوای آن ت یین کننده است که باید ساختار بیی طیرف
تلسیس و یا حقوق برابر دادرسی برای طرفین پیشبینی کند .بدین ترتیب ساده اندی یی
است که تصور شود صرف اصل حاکمیت قانون بیه لحیاا اقتغیای آن بیه پیایبنیدی
ح ا  ،از خودسری و استبداد آنها جلوگیری کند ،همان طور که احترا به قیانون بیرای
حفظ حقوق دادرسی طرفین الز است ،احترا به حقیوق ب یری در وضیع قیانون الز
است .قانون دادرسی که در تدوین آن ،حقوق ب ری نادیده انگاشته شیده ،حاکمییت آن
قانون نه تنها حقوقی از طرفین حفظ نمیکند بل ه بیرع س پوش یی بیا ظیاهر موجیه،
برای ایجادظلم و بیعدالتی دردادرسی است .همان طور که قاضی هنگا صیدور ح یم
مم ن است تحت تلثیر احساسات و عواطف خود قرار گیرد قانونگذار نیز کیه در مقیا
اعمال قدرت است ،به ویژه در مورد مقررات ناظر به رسیدگی به جرایم علیه ح ومیت
مم ن است تحت تلثیر این احساسات قرار گرفته ،با وضیع مقیررات دادرسیی محیدود
کننده از مسیر بیطرفی خارج شود.
«هیچ قانونگذاری نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد ،علتش ایین اسیت
که هر قانونگذاری دارای عواطف و اف ار خاصی است و در حیین وضیع قیانون میی-
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خواهد نظریات خود را در آن بگنجاند .مقصود این است که قانون همواره با عواطف و
احساسات قانونگذاران برخورد مینماید:گاهی اوقات عواطف و احساسات مزبور انیدکی در
قانون تاثیر نموده و گاهی هم قانون مطلقاٌ و به طور کامل تحیت تیاثیر عواطیف و نظرییات
خصوصی قانونگذار قرار میگییرد(».مونتسی یو ،١759 ،ص .)759پیس ،از قیانون ناعادالنیه
نمیتوان انتظار دادرسی عادالنه داشت هرچند مجریان عادلی وجود داشته باشند.
بحث بیطرفی تقنینی همانند عدالت ماهوی است که به مراعات ظواهر قانون توجیه
نمیکند بل ه به محتوای آن نظر داشته ،میکوشد نظا حقیوقی موجیودرا بیا آرمیان هیا
واخالق برتر وفق دهد.
خالصه این که در این بستر از برابری افراد در متن قانون سخن مییرود نیه برابیری
افراد در مقابل قانون .قواعد دادرسی باید بیطرف باشد بدین م نا که مقیررات دادرسیی
باید به نحوی تنظیم شود که برای هر ییک از متیداعیین از لحیاا رنیگ پوسیت ،دیین،
مذهب ،عقیده و جنس و هر عاملی که مم ن است ب ر در جهت سیوءاسیتفاده از آن و
تحقیر نوع ب ر استفاده کند ،بیطرف باشد .این نوع بیطرفی ی یی از مصیادیق برابیری
اشخاص در جام ه است(.بمامی و محسنی ،١712 ،ص)59١
نمونه بارز گرایش ح ا بیه نقی

بیی طرفیی بیه نفیع خیود را در ایجیاد مراجیع

اختصاصی می توان دید که م موالق هدف تثبیت قدرت یا سرکوبی مخیالفین خیود را از
قبل تلسیس این مراجع و در لباسی م روع پیگیری می کنند.
ب -بیطرفی در بستر قضا :در اینجا از بیطرفی در مرحله اجرای قانون و فراینید
عملی دادرسی ،توسط مجریان از قبیل قاضی سخن میرود .این بیطرفی ناظر بر نحیوه
ی عمل رد قغات و اشخاص دخیل در پرونده از قبیل شیاهد و کارشیناس و ضیابطین
دادگستری است .اصحاب دعوی از نق

بیطرفی در این بستر بییم دارنید و فیرض را

بر بیطرفانه بودن قانون میگذارند ،به طوری که بارها برای اثبات حسن نییت خیود در
دعوی ،خود را تسلیم قانون میدانند ولی ب د که قانون مزبور در مورد آنهیا اجیرا میی-
شود ،احساس بیعدالتی میکنند و چه بسا تب ی

آمیز بودن قانون را در اثر جهل خود

به آن ،به قاضی یا مجری قانون نسبت دهند.
قلمرو زمانی این بیطرفی از زمان شروع به ت قیب دعوای عمومی است و تیا پاییان
دادرسی ،صدور و اجرای ح م امتداد مییابد .اصحاب دعوی این نوع بیطرفی را بهتر
لمس میکنند و اصالق عدالت دستگاه کیفری را در اعمال بییطرفیی قغیایی دییده و بیا
کوچ ترین رفتار یا اظهار شائبه آمیزی از سوی دسیت انیدرکاران پرونیده ،آن را نقی
شده دیده و از بابت تهدید امنیت دادرسی و قغایی خود اظهار نگرانی میکنند .برابیری
افراد در برابر دادگاه متغمن این نوع بیطرفی است .بییطرفیی مقینن در بسیتر قیانون
مقدمه اعمال بیطرفی در بستر قغا است چون در بستر قغا با توجیه بیه اصیل قیانونی
بودن دادرسی ،همان قوانین موضوعه به اجرا درخواهد آمد.
گفتار سوم :جهات بیطرفی
بیطرفی متوجه دو جهت است ی ی«جهت موضوع دعوی» و دیگیری «جهیت طیرفین
دعوی» ،و نق

بیطرفی مم ن است نسبت به یک یا دو جهت مذکور صورت گیرد:

الف -بیطرفی نسبت به موضوع دعوی:
در ب غی موارد مم ن است موضوع دعوی از چنان خصوصیتی برخوردار باشد کیه
موجب نق

بیطرفی یا بییم م قیول آن گیردد ،ماننید آن کیه در جیرایم علییه امنییت

ح ومت ،مقنن در زمان تدوین قانون آیین دادرسی این نوع جرایم ،از بیطرفیی خیارج
شده و در مقایسه با سایر جرایم ،مقیررات دادرسیی خیاص وضیع و حقیوق دادرسیی
طرفین به ویژه حقوق دفاعی متهم را محدود کند ،مثالق بر خالف شاکی خصوصی ،حیق
برخورداری از وکیل یا دسترسی به محتویات پرونده را کالق یا جزئاق از متهم سیلب کنید.
یا مم ن است موضوع دعیوی بیرای دسیت انیدرکاران امیر دادرسیی مثیل قاضیی ییا
کارشناس خصوصیتی داشته باشد که بیم نق

بیطرفی را فراهم کند.

میتوان تصور کرد که شخصی متهم به ارت یاب جرمیی علییه آسیایش عمیومی ییا
تهدید علیه بهداشت عمومی در یک شیهر باشید .و او را بیه دادرسیی در آن شیهر فیرا
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خوانند ،در حالی که چه بسا دست اندرکاران دادرسی از افرادی باشند که از لحاا مادی
یا م نوی از عمل مجرمانة مزبور متغرر شده ،بیدین ترتییب بیه نیوعی در مح ومییت
کیفری متهم نفع داشته باشند .پی گیری از این گونه وض یت ها م موالق مم ن نیست و
چاره ای جز اعتماد به عمل رد و وجدان دستاندرکاران امر دادرسی وجود ندارد.
در مورد این جهت بیطرفی نباید از نق ی که رسانههای گروهی در برجسته سیازی
موضوعات دعاوی دارند بافل ماند .چه بسا این برجسته سیازی هیا تیوأ بیا ان یاس
قغاوت مردمی یا مسئولین امر نیز میباشد.

ب -بیطرفی نسبت به طرفين دعوی
از این جهت مم ن است در طیرفین دعیوی خصوصییتی وجیود داشیته باشید کیه
موجب نق

عملی بیطرفی یا بیم م قول آن گردد .ایین جهیت بی یتر در بسیتر قغیا

مطرح میشود ،برخالف جهت اول که در هر دو بستر تقنین و قغیا مطیرح مییگیردد.
مصداق بارز این جهت همان مواردی است که به دلیل شائبه ی خیروج دادرس از بیی-
طرفی ،به عنوان جهات رد دادرس شناخته شده است.
مم ن است قاضی ،کارشناس ،شهود یا سایر افراد دخیل در پرونده نسبت بیه ی یی
از طرفین دعوی نگرش خاصی داشته باشند ، ،یا تحت تلثیر تصیورات قیالبی ییا پییش
داوری نسبت به ی ی از طرفین دعوی ،طرفدارانه اظهارنظر کنند.
ن ته ی قابل ذکر در مورد بیطرفی نسبت به متهم ،این است که نباید گفت نگیرش
بیطرفانه نسبت به متهم مقتغی این است که نسبت به بزه اری یا بیگناهی متهم پیش
داوری نداشته باشیم ،چرا که اقتغای اصل برائت این است که نسبت به بیگناهی میتهم
پیش داوری کنیم .ولی این پییش داوری نبایید راه تحقییق و رسییدگی عادالنیه را سید
نموده و هر گونه اقدا قانونی به بهانه این اصل سرکوب ییا تقبییح شیود .در بییر ایین
صورت ،دادرسی از مفهو خود تهی خواهد شد.
« پروفسور ژان کربنیه استاد دان ی ده حقیوق دان یگاه پیاریس تحیت تیلثیر قیانون
مجازات وقت ایتالیا در سالهای  ١971م تقد بود که متهم همانا متهم است نه بزه یار و

نه بیگناه و نه فرض بزه اری و نه اصل برائت ،نباید مالک عمل در اقیدامات قغیایی
قرار گیرد .صرف نظر از این که این نظریه تحیت تیاثیر شیرایط و جیو خیاص سیاسیی
ش ل گرفته ،آنچه از لحاا عملی بیر مم ن است همانیا عید ام یان تصیور و تیلمین
وض یتی بیطرفانه برای متهم در طول رسیدگی کیفری است چه عالوه بر این که چنیین
برداشتی از اصل برائت میتواند به عنوان سالحی مناسب و مؤثر در دسیت ح ومتهیای
خودکامه قرارگیرد و آزادی و حیثیت شهروندان به بهانه کوچک تیرین اتهیامی از آنیان
سلب و حقوق آنان پایمال گردد ،در عمل قبول وض یت بیطرفانیه ،منجیر بیه پیذیرش
اصل مجرمیت به جای اصل برائت میگردد کیه بیا عقییده خیود پروفسیور کربنییه نییز
مغایرت دارد(».آشوری ،١717 ،ص)١51

نتيجهگيری:
چون بی طرفی وصف سیستم دادرسیی اسیت لیذا آن را بایید از ییک طیرف ،حیق
م ترک دادرسی طرفین و از طرف دیگر ت لیف م ترک دست اندرکاران دادرسی بجیز
طرفین آن ،دانست .لذا قوه قغاییه هم باید ملجل مدعیان و هم میلمن متهمیین باشید ،و
این که گفته شود دادگستری ملجل ستمدیدگان است ،مفهو طرفداری از مدعی و نقی
بی طرفی به ضرر متهم را القاء می کند .دادگستری به مثابه آزمای گاهی است که قبل از
انجا آزمایش در آن ،نتیجه کار م خص نبوده و اگر قرار است فیرض پی یینی وجیود
داشته باشد به اقتغای اصل برائت ،بی گناهی متهم اسیت و نیه سیتمدیدگی شیاکی .در
جرائم علیه امنیت ،بی تر احتمال نق

بی طرفی بیه ضیرر میتهم وجیود دارد .در ایین

جرائم ،فرایند دادرسی جوالنگاه تقابل مستقیم حقوق متهم و حقوق هیلت حاکمه است.
زوال بی طرفی در دادرسی مربوط به این جرائم ،فرایند محاکمه را که یک «فرصیت دو
جانبه» برای طرفین است ،به یک «ابیزار انتقیا » و وسییله سیرکوبی مخالفیان تبیدیل ،و
دادرسی را به صورت سر پوشی برای ظلم اجتماعی در اختیار هیلت حاکمیه قیرار میی
دهد .شدت مجازات احتمالی ،سنگین بودن اتها  ،اقرار متهم به ارت اب جیر  ،وسی ت
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خسارت و امثال آن ،نمی تواند دلیلی بیر تحدیید حقیوق دفیاعی میتهم بیا دادن امتییاز
دادرسی به طرف دیگر و نتیجتاق نق
دخالت دارد م موالق نق

بی طرفی باشد .در میواردی کیه منیافع حاکمییت

بی طرفی در مرحله تقنین و ت یین ساختار و پییش از شیروع

دادرسی ،در متن قانون صورت می گیرد و منجر به نق

بیی طرفیی در مرحلیه عملیی

دادرسی می شود .در تلمین بی طرفی نباید از نقش وجدان درونیی و تربییت روحیی و
اخالقی قغات بافل ماند .چون هر قدر که س ی در انسداد راههیای نقی

بیی طرفیی

داشته باشیم ،با توجه به دخالت نیروهای بیرونی و احساسات درونیی بییر قابیل پییش
بینی که حتی برای قاضی نیز تا حد زیادی بیر قابل مقاومت است ،ایین بیی طرفیی در
م رض تهدید قرار گرفته ،سالمت دادرسی را تحت ال اع خود قرار می دهند.
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