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هب انم دادگر عادل
«سخن سردبير»
شگفتا اين روزها مجددا مباحثي مطرح مي شود كه ما را بجاي پيشرفت به عقب رانده و
به سال ها و دوران گذشته رهنمون ميسازد ،و شگفت تر آنكه ،مطرح كنندگان داعيه
دلسوزي و خيرخواهي براي وكالت و جامعه را سرميدهند طرح حذف آزمون ورودي
كانون ها كه مدعيان ادعا دارند :وجود آزمون وكالت ،غير عادالنه بوده و علتش را
انحصار طلبي كانو ها و گاها زياده خواهي وكال بيان ميدارند ،نمونه اي از همين مباحث
است.
بيان دالئل واهي بودن اين ادعا هرچند در اين وجيزه نمي گنجد ليك به اختصار بايد
گفت كه تحقق اين ادعا موجبات تضييع حقوق مردم ،و حذف وكالت از جامعه را فراهم
خواهد كرد.
چگونه ممكن است شخصي بدون آزمون ورودي و تعيين سطح علمي ،حق دفاع از جان
و مال و ناموس مردم را عهده دار باشد ،اين چه تعبيري است كه در بازار رقابت آناني
كه توان علمي كافي و صالحيت الزم را نداشته باشند حذف ميشوند؟! هزينه حذف
شدن افراد فاقد صالحيت را چرا بايد شهرونداني بپردازند كه به اعتبار پروانه وكالت با
وكيل قرارداد بسته اند.
آيندگان درباره اعمال و رفتار ما قضاوت و داوري خواهند كرد كما اينكه ما درباره
گذشتگان خويش داوري ميكنيم .انتظار ميرود مجلسي كه منتخب مردم است ،قوانيني
تصويب كند كه تضمين كننده حقوق آنان باشد و براي تحقق اين امر گريزي از مشورت

با افراد متخصص نيست.

حسن نيت و نقش آن در تفسير قراردادها
مرتضي ترابي

1

چکيده

حسن نيت مفهومي اخالقي است اما در نظامهاي حقوقي واجد دو بعد معنايي شناخته شده
است :بعد حمايتي (در موارد جهل به واقع) و بعد تكليفي (رفتار درست و توجه به منافع
ديگران)؛ در حقوق ايران نه بطور صريح بلكه با تطبيق معاني اين اصل با حقوق برخي از
كشورها از جمله فرانسه با اتكاء به مباني فقهي و مصاديق قانوني آن هم به روش استقرائي،
وجود اين اصل را در نظام حقوقي كشورمان نميتوان ناديده انگاشت .در مذاكرات مقدماتي
مي توان بر مبناي حسن نيت تعهداتي را براي طرفين ،در نظر داشت تا چنانچه بر خالف حسن
نيت باشد در صورت اثبات تقصير ،ايجاد مسئوليت كند؛ ضمانت اجراي حسن نيت در مرحله
انعقاد قرارداد ،بطالن قرارداد ،حق فسخ ،حق فسخ براي طرف با حسن نيت همراه با امكان
مطالبه خسارت ميتواند باشد .در بعد تفسيري قرارداد ،حسن نيت ابزاري در دست قاضي است
تا قرارداد را چنان تفسير كند كه به اهداف قراردادي نزديك گردد و به انتظارات طرفين و پيش-
بينيهاي طرفين خدشه وارد نسازد و شروط ضمني نيز بايد در اين راستا تكميل گردد.
کلمات کليدي  :تفسير قرارداد ،حسن نيت ،مذاكره و تشكيل قرارداد.

 -1دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه عالمه طباطبايي
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مقدمه
يكي از مراحل مهم قراردادي تفسير آن است؛ بي شك هدف از انعقاد قرارداد نيز
اجراي مفاد آن و التزام به آثار ناشي از آن است .براي اينكه قرارداد در مسير اجراي خود
با مانعي مواجه نگردد ،بايد واضح و روشن باشد .پيچيدگي روابط تجاري و حقوقي در
دنياي جديد موجب شده است كه در بسياري از قراردادها پيشبيني تمام جوانب آن
امكان پذير نباشد؛ در نتيجه ممكن است قرارداد در مقام اجرا و يا در فرض بروز اختالف
بين طرفين ،مبهم به نظر رسد و نيازمند تفسير آن باشيم .يكي از اصول تفسيري كه بعوان
ابزار بيروني در تفسير قرارداد كاربرد دارد ،اصل حسن نيت است .درباره مفهوم و آثار
حسن نيت در قراردادها اتفاق نظر وجود ندارد .منشأ اختالفات به خود مفهوم و جايگاه
اصل حسن نيت برميگردد .اين اصل داراي مفهومي بسيط و انعطافپذير است بطوريكه
خود ذاتاً مفهومي اخالقي است و و عاملي است براي نفوذ اخالق در حقوق تا همگام با
تحوالت اجتماعي و تجاري ،به موازين عدالت و انصاف نزديك شويم .در اين تحقيق
سعي شده است به سئواالت زير پاسخ داده شود :مفهوم حسن نيت چيست؟ اين اصل
در اسناد مهم بينالمللي و حقوق داخلي برخي از كشورها و ايران از چه جايگاهي
برخوردار است؟ ضابطه تشخيص آن چگونه بوده و چه رابطهاي با مفاهيم مرتبط دارد؟

آيا حسن نيت مفهومي اخالقي است يا چهره حقوقي آن غالب است؟ جايگاه آن را مي-
توان بعنوان يكي از اصول حقوقي مشترک قلمداد نمود؟ آيا حسن نيت در تعيين اراده
طرفين نقش دارد؟ در مواردي كه عقد ناقص است آيا قاضي بايد چاره انديشي نموده و
نسبت به تكميل آن وفق حسن نيت اقدام نمايد؟
-1مفهوم حسن نيت
نخستين سئوالي كه به ذهن متبادر ميگردد اينست كه حسن نيت به چه معناست و
در چه حوزهاي كاربرد داشته است؛ در فرهنگ عمومي انگليسي ،حسن نيت با واژگاني

چون « » » «Bona fide ،Good faithو « »Good willبيان ميگردد و عباراتي چون « In

 » good faithبيانگر حالت قيدي آن يعني «از روي حسن نيت» هستند .در فرهنگ عرب
عنـاويني چون «حسن النيـه» و «حسن القصد» بيانگر مفهوم حـسن نيت هستند و با
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عبـاراتي چـون «بحسن نيه» « ،عن حسن نيه» به عنوان مفاهيم از روي حسن نيت مورد
استفاده قرار ميگيرند .حسن نيت از دو واژه «حسن» و «نيت» تركيب يافته كه در لغت
به معناي نيكو شدن ،خوب شدن ،زيبا شدن و خوبي ،نيكويي ،و نيت نيز به معناي قصد،
آهنگ و عزم ميباشد و در صورت تركيب ميتوان از آن به معناي قصد نيكو ،يا داشتن
عزم نيكو رسيد  .اين اصطالح متضمن مفاهيمي چون اعتقاد صادق ،نداشتن سوء نيت،
فقدان صحنهسازي متقلبانه يا بدنبال منافع نامعقول ،ميباشد .حسن نيت شخصي افراد
يك مفهوم ذهني دروني است .بنابراين با يك اظهار شخص به تنهايي قابل احراز

نيست .1بعضي براي تعريف حسن نيت چند احتمال دادهاند؛ احتمال اول اينكه منافع
مشروع طرفين لحاظ گردد؛ احتمال دوم اينكه حسن نيت در ارتباط باشد با وظيفه
اجراي تعهدات براي اهداف قراردادي بطور معقول يا وظيفه همكاري براي تأمين اهداف
مه م قراردادي صورت گيرد يا وظيفه اجتناب از رفتارهاي استراتژيك براي انحراف از
تعهدات قراردادي .احتمال سوم گسترده كردن تعهدات عالوه بر اظهارات و مندرجات
قرارداد باشد؛ احتمال چهارم اينست كه حسن نيت يك استثناء كننده سوءنيت باشد و
سوءنيت در اينجا به معناي رفتار برخالف استانداردهاي صادقانه و معقول و منصفانه

است .0در ترمينولوژي حقوق ،حسن نيت ،اينگونه تعريف شده است« :وضع فكري
كسي كه اقدام به عمل حقوقي از روي اشتباه ميكند و تصور ميكند كه عمل او بر وفق
قانون است و حال اينكه موافق قانون نيست و مقنن در مقابل عواقب زيانبار آن عمل

حقوقي در حد معيني از او حمايت ميكند» .3بعضي ديگر اذعان داشتهاند حسن نيت
عبارت است از وجود صداقت و اخالص در انعقاد يا اجراي قراراد و ناآگاهي از
موضوعاتي كه شخص را در مظان اتهام قرار ميدهد .به بيان ديگر اعتقاد دروني فرد به

صحت عمل خويش .4بعضي حسن نيت را اينچنين تعريف كردهاند :حسن نيت به

معناي انجام وظايف بطور صادقانه ،منصانه ،معقول كه طرفهاي قرارداد يا اشخاص ثالث
1

Black’s Law Dictionary, p. 693.
OBYrne, Shannon Kathleen, The Implied Terms of Good faith and Fair Dealing: Recent Developments,
The Canadian Review, vol. 86, No. 2, 2007, P.P. 199-200.
2

 3جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ،ترمينولوژي حقوق ،چاپ  ،00انتشارات احمدي ،تهران  ،1333ص .014
 4اصغري آقمشهدي و ابوئي ،فخرالدين و حميدرضا ،حسن نيت در انعقاد قرارداد در حقوق انگليس و ايران ،مجله حقوق
خصوصي ،شماره  ،10بهار و تابستان  ،1337ص.30 .
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مرتبط با قرارداد از يكديگر انتظار دارند ،همراه با اهتمام به راعايت حقوق و منافع

ديگران و دوري از هرگونه سوء نيت و فريبكاري است .1راجع به مفهوم اصطالحي
حسن نيت دو ديدگاه وجود دارد ،ديدگاه نخست اينست كه حسن نيت از مفاهيم مبهم
است و تعريف پذير نيست و از مصاديق آن بايد ناخته شود و در ديدگاه دوم ضمن پذيرش
مباني ديدگاه نخست ،اعتقاد بر اين است كه درست است كه حسن نيت عينيت ندارد اما
تعريف آنرا سودمند ميدانند و آنرا به معناي صداقت و بيطرفي و همكاري و صداقت در
قرارداد و وفاداري به قصد مشترک و وضع فكري كسي كه اشتباهاً به عملي حقوقي اقدام

ميكند با اين تصور كه عملش طبق قانون است ،ميدانند .0حسن نيت در يك تقسيمبندي كلي
به دو بعد حمايتي ( )Protective Dimentionو تكليفي( )Mandatory Dimentionتقسيم
مي شود.؛ منظور از بعد اول جهل به واقع است و منجر به حمايت قانون از شخص ناآگاه
است و در بعد دوم رفتار درست و توجه به منافع ديگران است و داراي جنبه ايجابي

مثل دادن اطالعات و جنبه سلبي مانند پرهيز از تدليس است .3به نظر ايشان حسن نيت
در قرارداد در بعد تكليفي خود معموالً بدين شكل ظاهر ميگردد«:رفتار متناقض ممنوع
است ،در تفسير قرارداد اهداف قرارداد و انتظارات معقول و متعارف طرفين بايد در نظر
گرفته شود ،اطالعات دريافتي در فرايند قرارداد بايد محرمانه تلقي شود ،طرف قرارداد
بايد در وضعيتي قرارداده شود كه بتواند آگاهانه در خصوص قرارداد تصميم بگيرد و

 4»....حسن نيت مانند مثلثي است كه ضلعي از آن ،معيار تحول و تكامل حقوق ،ضلع
ديگرش بيانگر موضوع تعهد در روابط قراردادي و ضلع سومش ،موضوع حمايت قانون

است و آن مربوط به زماني است كه فرد با تصور اشتباه اقدامي كرده باشد .4بعضي

 1نقيبي و تقيزاده و باقري ،سيد ابوالقاسم و ابراهيم و عباس ،جايگاه حسن نيت در فقه اماميه ،پژوهشنامه حقوق اسالمي ،سال
 ،14شماره اول(پياپي) ،بهار و تابستان  ،1333ص.33 .
 0عليزاده ،مهدي ،مباني اصل حسن نيت و رفتار منصفانه در قراردادها ،مجله تخصصي الهيات و حقوق ،شماره  ،14-16بهار و
تابستان  ،1334صص.122-33 .
 3حاجي پور ،مرتضي ،نقش حسن نيت در قرارداد ،فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ،دوره  ،41شماره ،4
زمستان  ،1332ص.30.
 4همان ،ص.36 .
 4انصاري ،علي ،مفهوم و معناي حسن نيت در حقوق ايران و فرانسه ،مجله علمي پژوهشي مدرس علوم انساني ،شماره ،63
زمستان  ،1333ص.40.
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وجود "حسن نيت" را وابسته به دو شرط ميدانند :فقدان سوءنيت ابراز شده و احراز
همكاري طرف قرارداد .1بعضي اذعان نمودهاند ،عدم امانت داري و عدم صداقت
دربردارنده سوءنيت است و وجود سوءنيت به معناي عدم حسن نيت است و شخص
بايد تمام تعهدات خود را به نحو درست و كامل اجرا كند و يك طرف نبايد طرف ديگر
را در موقعيت بدي به موجب رفتار خود قرار بدهد و طرفين بايد از نتايجي كه آنها را از

مقصود قرارداديشان دور ميكند ،اجتناب كنند و قرارداد را نقض نكنند0و  .3اشتباه و

اكراه و اظها رات خالف واقع و متقلبانه مصاديقي هستند كه فاقد انصاف و حسن نيت

ميباشند.4

بعضي براي حسن نيت معيار ارائه دادهاند :تقلبي كه منجر به معيوب شدن رضايت يا
اراده گردد ،تضمينها يا توصيفهايي كه عيوب موضوع معامله را بپوشاند و سوءنيت در
معنايي كه برخالف متعارف يا انصاف باشد .4در يك پرونده ،6قاضي پرونده برخورد

غيرقابل تبعيضآميز در ميان شركتكنندگان در مزايده توسط برگزار كننده مزايده را
حسن نيت قلمداد كرده است.7

در يك تحليل اقتصادي از حسن نيت ،آنرا سبب رعايت احتياطهاي فراوان دانسته و

اين احتياطها سبب برقراري تعادل حقيقي ميگردد .3در يك تحليل اقتصادي ديگر از
حسن نيت تفسير بايد به گونهاي باشد كه هزينههاي معامالتي در يك سطح كالن كاهش

يابد .3در خصوص رابطه حسن نيت و ساير اصطالحات بايد گفت :الف) رابطه حسن
 1قاسمي حامد ،عباس ،حسن نيت در قرارداد؛ مبناي تعهد به دستكاري و تعمد به همكاري در حقوق فرانسه ،مجله علمي
پژوهشي تحقيقات حقوقي ،شماره  ،46پائيز و زمستان  ، 1336ص.116 .

2

Forte,A.D.M.,Good Faith in Contract and Property, Oxford Pub., PortLand Oregon, 1999, by Joseph
M.Thomson, P.P. 66-69.

 3راجع به تفاوت مفهومي حسن نيت بين حقوق مدني و كامنال و حقوق اروپا ر.ک.

Hans-W., MickLitz, The Politics of Judicial Co-operation in The EU (Sunday Trading, Equal Treatment
and Good faith), Cambrige University press Pub. New York,2005, P.P. 292-298.
4
Dorfman, Rosalee, The Regulation of Fairness and Duty of Good Faith in English Contract Law: A
Relation contract Theory Assessment, Leeds Journal of Law & Criminology, Vol. 1, No. 1, 2011, P.P. 100105.
5
Mackaay & Leblanc, Ejan &Violette, The Law and Economics of Good Faith in the Civil Law of
Contract, Conference of European Association of Law and Economic at Nancy, France, 18-20 september
2003, P.18.
6
Midwest Management (1987) Ltd. V.B.C. Gas Vtility Ltd (2000).
7
Brindle, Derek A., Procurement and the Duty of Good Faith, Jenkins Marzban Logan LLP 2010, Lawyers
(Constraction Law), From (www. Jml. Ca), P. 4.
8
Mackaay, Ejan, Good Faith in Cvil Law Systems A Legal- Economic Analysis, Universite Montreal
(CIRANO) Pub in: vrank en vrij , 2011, Available at: www. papers. Ssrn. Com/sol 3/ papers. Cfm?a
bstract- id=1998924, P.P.10-11
9
Mackaay & Leblanc, op. cit. , P. 26.
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نيت و انصاف :ماده  1134قانون مدني انصاف را از جمله عوامل تعيين كننده تعهدات
متعاقدين دانسته و آن را قاعده تفسيري فرض كرده است .انصاف همزمان با اينكه يك
قاعده تفسيري است ،يك قاعده اجرايي ،همانند حكمي كه در بند  3ماده  1134قانون

مدني فرانسه درمورد حسن نيت آمده است ،ميباشد 1و  .0ب)حسن نيت و سوءاستفاده

حق :بعضي معتقدند حسن نيت ميتواند مبنايي براي سوءاستفاده از حق باشد .3بر اساس
حسن نيت مي توان تعهداتي را ايجاد نمود و بر طرفين تحميل كرد ،در حالي كه در
سوءاستفاده از حق ،بايد حق به وجود آمده را بدون سوءاستفاده اعمال نمود و چنانچه

در اجراي حقي ترديد در سوءاستفاده مطرح باشد .4به نظر بعضي 4به دليل وجود حق
بايد اجراي آن حق را بالمانع شناخت و حتي االمكان ذيحق را مورد حمايت قرار داد
از اين رو نظريه حسن نيت از نظريه سوءاستفاده از حق ،جامعتر ميباشد .ج)حسن نيت
و معامله منصفانه :حسن نيت يعني صداقت و انصاف در ذهن و روان است اما معامله

منصفانه يعني رعايت انصاف در مقام عين و عمل است.6
-2حسن نيت در حقوق موضوعه

امروزه حسن نيت از جايگاه رفيعي برخوردار شده است و از يك مفهوم اخالقي به
يك ضرورت حقوقي گام نهاده ،دوره تعارفات و مجادالت سپري و به دوره اثرگذاري
عيني و عملي رسيده است ،به گونهاي كه قرارداد وتعهدات طرفين را دچار قبض و بسط

ميكند . 7حسن نيت در حقوق قراردادها در پنج بعد است؛ بعد مبنايي(مبناي بسياري از
تعهدات مانند دادن اطالعات يا وظيفه تقليل خسارت) ،بعد محدودكننده(مانند منع سوء
 1انصاري ،علي ،تئوري حسن نيت در قراردادها ،همان ،ص.124 .
 0راجع به تفاوت انصاف و حسن نيت و رابطه اين دو و تأثيرپذيري هر يك ر .ک.

Dobbins , Teri J. , op. cit. , P.P. 233-237.

 3بهرامي احمدي ،حميد ،سوء استفاده از حق ،انتشارات اطالعات ،چ دوم ،تهران ،1372 ،ص.004 .
 4راجع به مفهوم و مصاديق سوء استفاده از حق ر.ک .رهپيك ،سيامك ،منع سوء استفاده از حق در نظريههاي حقوقي و مفاهيم
قرآني ،مجله مطالعات اسالمي ،شماره  ،1333 ،60صص .74-66 .و بهرامي احمدي ،حميد ،سوء استفاده از حق ،همان.
 4انصاري ،علي ،تئوري حسن نيت در قراردادها ،همان ،ص.114 .
 6اسكيني و نيازي شهركي ،ربيعا و رضا ،همان  ،ص.3 .
7جعفرزاده و سيمايي صراف ،ميرقاسم و حسين ،حسن نيت در قراردادهاي بينالمللي قاعدهاي فراگير يا حكمي استثنايي ،مجليه
تحقيقات حقوقي ،شماره  ،1334 ،41ص.131.
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استفاده از حق) ،بعد تعديل كننده(مانند عسر و حرج) ،بعد تكميلي(ابزاري براي خلق

تعدات جديد در قالب شروط ضمني) و بعد تفسيري .1حقوق ايران داراي ريشه فقهي و

اسالمي ميباشد و قوانين آن برگرفته از فقه شيعه ميباشد .از طرفي هم بخشي از قواعد
حقوق مدني و نيز تجارت ايران نيز برگفته از حقوق كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه
است در قانون مدني ايران نيز به صراحت از حسن نيت سخني به ميان نياورده است اما
از نظر مفهومي امري بديع نبوده است؛ در فرانسه حسن نيت با توجه به كاربردهاي
متنوع در زمينه هاي مختلف حقوقي ،دو معناي رايج در حقوق اين كشور دارد :تصور
اشتباه()croyance- erroneeو صداقت يا درستي( )Loyaute؛ البته بايد متذكر شد كه

معاني حسن نيت محدود به اين دو جنبه نيست اما كليت بحث در اين دو معنا مي-

گنجد .0گرچه اشتباه و يا جهل در نظر دكترين به طور مترادف به كار رفته است اما به
نظر ميرسد با هم تفاوت دارند .گرچه هر دو ،يك حالت رواني از فكر هستند اما اشتباه،
برداشت نادرست از واقعيت است كه اين برداشت موجه هم است .ولي جهل فقدان يك

واقعيت است .3در اين معنا حسن نيت جنبه حمايتي از شخص جاهل دارد .اصوالً
حقوقدانان و رويه قضايي انگلستان اصل حسن نيت را مورد شناسايي قرار ندادهاند 4 .در

حقوق انگليس داليل متعددي در مخالفت با پذيرش اصل كلي حسن نيت در حقوق
قراردادها بيان شده است-1:نظريه حسن نيت با الزام طرفين به رعايت انتظارات و منافع
طرف ديگر ،اساساً با اصل آزادي قراردادها و حاكميت اراده مخالف بوده و سبب تحميل

تكاليفي خارج از قرارداد بر طرفين ميگردد و شروط قراردادي را دستخوش تغيير مي-
 1حاجي پور ،مرتضي ،همان ،صص.37-36 .
 0باريكلو و خزايي ،عليرضا و سيدعلي ،اصل حسن نيت و پيامدهاي آن در دوره پيش قراردادي با مطالعه تطبيقي در حقوق
انگليس و فرانسه ،مجله علمي پژوهشي حقوقي دادگستري ،شماره  ،76زمستان  ،1332صص .46-44 .و ابراهيمي ،يحيي،
مطالعه تطبيقي مفهوم وآثار حسن نيت در انعقاد ،تفسير و اجراي قراردادها ،مجله حقوقي بينالمللي ،شماره  ،41پائيز و زمستان
 ،1333ص . 66 .و انصاري ،علي ،تئوري حسن نيت در قراردادها ،چ دوم ،انتشارات جنگل(جاودانه) ،تهران ،1331 ،ص.63 .
براي توضيح بيشتر در حقوق فرانسه ر.ک.

Cremades, Bernardo M., Good faith in International Arbitration, AM. U. Int L L. Rev., voL. 27: 4,
2012,P.P. 771-772

 3انصاري ،علي ،تئوري حسن نيت در قراردادها ،همان ،ص.62.
 4جيوديتا ،كوردروماس ،قراردادهاي بينالمللي ميان كامنال و حقوق نوشته :آيا منابع غير دولتي ترجيح داده ميشود؟ (مشكل
تفسير معيارهاي قانوني نظير حسن نيت) ،ترجمه ابراهيم شعاريان و تينا ناعمي ،ويژه نامه مجله حقوقي بينالمللي ،نشريه مركز
امور حقوقي بينالمللي رياست جمهوري ،زمستان  ،1331ص.34 .
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كند؛ -0اين نظريه يك بدعتي است كه حدود تعهدات نامشخص ميسازد و اجراي
عدالت را كه وظيفه پارلمان را به دادگاهها واگذار ميكند؛ -3مفهوم حسن نيت داراي
ابهام بوده و فاقد حدود و ثغور معلوم است؛ -4وجود راهحلهاي جايگزين به همان
نتايج مورد انتظار از حسن نيت و رفتار منصفانه ميرسد ،بدون اينكه نيازي به استناد به

اين تئوري و تحمل تعارضات حقوقي ناشي از آن باشد1؛ عالوه بر موراد فوق بيان شده

است كه حسن نيت بدون توجه به نوع قرارداد اعمال ميشود و در قراردادهايي كه ذاتاً

مغابنهاي است بر طرفين تحميل ميگردد كه اين خود خالف انصاف است .0در انگليس
از مفسر قرارداد انتظار مي رود كه قصد متقابل طرفين را بر پايه خود قرارداد دريابد و
كلمات و عبارات شروط بر اساس معناي لفظي آنها تفسير ميشوند .مفسر انگليسي،

توسط زبان قرارداد محدود ميشود .3تا اواسط قرن بيستم اصل حسن نيت در آمريكا
پذيرفته نشده بود .هرچند قبل از اينكه مقررات  4UCCبطور واضحي به آن اشاره داشته
باشد ،محاكم قضايي به عنوان شروط ضمني در قرارداد بحث در تعريف و تعيين ضوابط
آن و گنجاندن اين اصل در آراء صادره و پذيرش آن در نظام حقوقي بود .پروفسور
سامرز در سال  1363اولين كسي بود كه راجع به حسن نيت بحث كرد و نظر ايشان نيز
حسن نيت يعني اينكه سوءنيتي وجود نداشته باشد و ديگران نيز درصدد تعريف آن

64

آمدند؛ تا اينكه نتيجه در اين بود كه حسن نيت بايد در هر پروندهاي سنجيده شود .

 1اميني و ابراهيمي ،منصور و يحيي ،حسن نيت در قراردادها؛ از نظريه تا عمل؛ نگاهي به موضوع در نظام حقوقي كامن ال،
مجله مطالعات حقوق تطبيقي ،شماره  ،0پائيز و زمستان  ،1332صص.37-34 .
 0اصغري آقمشهدي و ابوئي ،فخرالدين و حميدرضا ،حسن نيت در انعقاد قرارداد در حقوق انگليس و ايران ،همان ،صص.
.34-33
 3اين موضوع ريشه در شكل گرفتن قواعدي مثل قاعده سند شفاهي ( )Parol Evidence Rulesكه بر اين اساس جز در موارد
نقص و ابهام و آن هم تحت شرايطي ،دليل بيروني در قرارداد كتبي پذيرفته نميشود.
 4درخصوص قانون UCC

Dobbins , Teri J. , Losing Faith : Extracting the Implied Covenant of Good Faith from (some) Contracts,
Oregon Law Review, vol. 84, 2005, P.P.241-242.
Ibid, P.P. 227-229. 4

6مقررات اياالت متحده در قانون متحدالشكل تجارت ( ) U.C.Cدر بردارنده معيار استانداردهاي معقول به عنوان حسن نيت
است؛ در اين مقررات صداقت واقعي در رفتار يا معامله مربوطه معنا ندارد .در معيار شخصي اگر شخص قلب پاک و خالصي
داشته باشد و خالي از هرگونه نيت و فكري باشد ،واجد حسن نيت استAdler & Mann, Robert s. & Richard A., [.
 ]Good faith: A New Look at an Old Doctorin, Akrod Law Review, vol. 28: 1, summer 1994 P. 42دادگاه
عالي كانادا در دعوي  Wallace v. United Grain Growersتأئيد نمود كه تعهدات ناشي از حسن نيت و معامله منصفانه قابل
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بعضي معتقدند جوان بودن شاخههاي مختلف حقوق تجارت بينالملل و كمبود مقررات
جهاني درباره آنها ،ايشان را ناگزير به استفاده از اصول و قواعد مشترک و نظامهاي
حقوقي مختلف براي دستيابي به نظري نسبتاً واحد مينمايد كه يكي از اين اصول حسن

نيت است و ايشان موراد حسن نيت در توافقات عمودي 1را عدم دريافت هر نوع امتياز
مالي خارج از قرارداد ،عدم ايجاد تعارض منافع مثل عدم رقابت ناسالمريال عدم معامله
با خود ،ارائه اطالعات صحيح و دقيق خصوصاً راجع به حسابهاي مالي و مكاتبات با
تعريف دقيق نيست اما اين دادگاه در يك قرارداد كار مواردي را ضروري دانسته است داوطلبانه آزادانه بودن ،معقول بودن،
صادق و درست با كارگر بودن ،حسن نيت محسوب ميگردد يا در قرارداد بيمه همان دادگاه در دعوي Sun Life Assurance
 Company of Canada v. Fidter adoptedتمامي اطالعات مؤثر را بيان بيان كنند و در يك نگاه كلي با توجه به ماهيت
قراردادي حسن نيت به معناي دنبال كردن اهداف قراردادي مورد انتظار طرفين است .ماده  0قانون مدني سوئيس نيز حسن نيت
را بصورت ايجابي پيشبيني كرده است" :هركس ملزم است حقوق و تعهداتش را بر اساس حسن نيت اجرا نمايد ".بند ""0
ماده قانون مدني ژاپن گفته است" :اجراي حقوق و انجام تعهدات بايد بر اساس حسن نيت و صداقت انجام گيرد ".ماده 6
قانون مدني كبك نيز بيان ميدارد " :هر شخص متعهد و ملزم است كه حقوق مدني را با حسن نيت اجرا كند ".و در ماده  7بيان
ميدارد" :اعمال هيچ حقي نمي تواند به منظور اضرار به غير يا وسيله تجاوز ناحق كه مغاير با مقرره حسن نيت است به كار
رود ".ماده  040قانون مدني آلمان در حكمي مشابه اشعار ميدارد":متعهد موظف است قرارداد را با حسن نيت و توجه به عرف
مشترک اجرا كند ".وفق اين مقرره ،متعهد ميبايست روشي كه متناسب با حسن نيت است را اعمال كند .بر اساس اين ماده
حسن نيت عبارت است از پايبندي طرفين قرارداد(قبل و بعد از انعقاد آن) به رابطه مبتني بر امانت و اطمينان متقابل و اقدام
معقول ايشان در عدم نقض آن رابطه .ماده  147قانون مدني آلمان اعالم داشته كه قرارداد بايد مطابق با حسن نيت كه نيازمند
توجه به عرف عمومي است ،تفسير شود .به موجب حقوق آلمان در وهله اول ،قرارداد براي استقرار قصد مشترک طرفين تفسير
ميشود .با وجود اين ،تفسير قرارداد بر اساس اصل حسن نيت بايد باشد و يكي از كاركردهاي آن ،تكميل شرايط قرارداد است.
تورم سنگين بعد از جنگ دوم جهاني ،مانع تمركز قانون مدني آلمان بر اراده طرفين بود بطوريكه به جاي اجراي عبارات مندرج
در قرارداد ،درصدد برقراري تعادل عادالنه ميان منافع طرفين با شيوههاي مختلفي با توسل به ماده  040بودند [ .راجع به
مصاديق ديگر در مرحله انعقاد عقد مانند لزوم اعالم رجوع از ايجاب به مخاطب آن ،مرگ موجب كه مانع انعقاد عقد است،
تأثير اشتباه در عقد ،تدليس ،اكراه و اهليت و توضيح و توصيف هريك و همينطور مقررات خاص ر.ک .اصغري آقمشهدي و
ابوئي ،فخرالدين و حميدرضا ،حسن نيت در انعقاد قرارداد در حقوق انگليس و ايران ،همان ،صص .41-34 .و توضيح بيشتر در
خصوص مصاديق موجود در مرحله اجراي عقد در حقوق انگليس ر.ک .اصغري آقمشهدي ،ابوئي ،فخرالدين و ابوئي ،حسن
نيت در اجراي قرارداد در حقوق انگليس و ايران ،فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي ،دوره  ،42شماره  ،0تابستان
 ، 1333صص ]. 12-4 .در قانون مدني يونان ،حسن نيت به صورت سلبي مورد حكم قرار گرفته و در ماده  031آن آمده است:
"امري كه از چارچوب حسن نيت يا از هدف حق تجاوز ميكند سوءاستفاده از حق محسوب ميشود ".ماده  334قانون مدني
پرتقال هم مقرر نموده است" :هرگاه دارنده حق از چهارچوب تعيين شده به خصوص چهارچوبي كه به وسيله حسن نيت
تعيين شده است تجاوز كند ،اجراي او غيرقانوني ميباشد".
 1توافقات عمودي قراردادهايي هستند كه جهت همكاري در سطوح مختلف تجاري بين دارنده حق تجاري با ارزش مانند نام و
عنوان تجاري و با فرايند خاص توليد يا توزيع و در طرف ديگر در خط عمودي منعقد ميشود كه به موجب آن طرف اول
امتياز بازاريابي ،فروش ويا ساير فعاليتهاي اقتصادي خود را به طرف ديگر واگذار ميكند(.شيروي و باباپور ،عبدالحسين و
محمد ،حسن نيت در توافقات عمودي ،مجله علمي-پزوهشي حقوقي دادگستري ،سال  ،74شماره  ،74پائيز  ،1332ص).3 .
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مشتريان ،انجام تعهدات به بهترين شكل ممكن ،وظيفه اطاعت از دستورالعمل-هاي
طرف قر ارداد ،وظيفه امانت ،عدم تحميل شروط غير منصفانه و عدم سوء استفاده از
وضعيت اقتصادي مسلط است 1و  .0به نظر بعضي از حقوقدانان هر يك از كنوانسيون

بيع بينالملل و اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي و اصول قراردادهاي اروپا تصديق
ميكند كه حسن نيت در قراردادهاي بينالمللي بعنوان قاعدهاي با اهميت داراي نقش

است .3حسن نيت بعنوان معيار مستقلي از حقوق داخلي و تعاريف مندرج در بعضي از

اسناد بينالمللي است و به عنوان يك معيار مستقل در تجارت بينالملل بايد در نظر
گرفته شود ،چراكه مفهوم واحدي نه تنها در خود سيستمهاي حقوقي وجود ندارد بلكه
در اسناد بين المللي نگرش واحدي وجود ندارد ،در مهمترين ابزار معرف حقوق بازرگان

فراملي معيار حسن نيت مورد توجه قرار نگرفته است و رويه قراردادي كه عموماً مدل-

هاي قراردادي بر پايه حقوق انگليس يا حداقل حقوق كامنالست كه اين سيستمهاي
حقوقي مبتني بر اصول تفسيري لفظي هستند و براي حسن نيت جايگاهي قائل نيستند؛
همينطور منابع مهم تجارت بينالملل كه اصول مؤسسه بينالمللي يكنواخت سازي
حقوق خصوصي و اصول حقوق اروپايي نيز تفسير مستقلي با معيار تجارت بينالملل در

نظر دارند كه همگي نشاندهندة عدم تعريف قلمرو اجرايي و معنايي آن ميباشند 4و .4در

قراردادهاي تجاري ،اصل حسن نيت در تكميل و اصالح اراده طرفين ،تأثير بسيار كمي

دارد . 6حسن نيت به معناي اجراي كامل تعهدات است و اين نيازمند اينست كه اظهارات
طرفين به عنوان يك فرد متعارف برداشت شود .گرايش در داوريهاي بينالمللي نيز بر
 1شيروي و باباپور ،عبدالحسين و محمد ،همان ،صص.33-16 .
 0براي توضيحات بيشتر در خصوص تأثير حسن نيت در تجارت بينالملل ر .ک.

Willaim, Good Faith in Contract Particularly in the Contracts of Arbitration and Chartering , Tetley,
McGill University, 2004. , P.P. 35-40.

 3در خصوص تحليل حسن نيت در كنوانسيون بيع بينالمللي كاال  1332و اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي موسسه
يكنواخت سازي حقوق خصوصي وابسته به تجارت بينالملل ر.ک .مگنوس ،اولرئيس ،مالحظاتي درباره [اصل] حسن نيت،
ترجمه مهدي عليزاده ،مجله الهيات و حقوق ،شماره  ،13پائيز  ،1333صص.006-013 .
 4جيوديتا ،كوردروماس ،همان ،ص.126 .
 4براي تأثير حسن نيت در قراردادهاي تجاري بينالمللي و مفهوم متعارف بودن ر.ک.
Mackaay & Leblanc, Ejan &Violette, op. cit. , P.P. 15-18.

 6همان ،ص.37 .
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معيار نوعي جهت احراز قصد طرفين است و معناي كلمات بر معناي متعارف آنها بار
ميگردد.
در حقوق موضوعه ايران ،حسن نيت در قرآن كريم و فقه بعنوان منابع مهم حقوق با

عناوين مختلف اشاره شده است1؛ اما در بين حقوقدانان در پذيرش اين اصل دو رويكرد

قابل ذكر است)1 :عدم پذيرش حسن نيت :طبق اين نظريه در حقوق ايران اصل حسن
نيت مورد پذيرش قرار نگرفته است .كما اينكه در فقه نيز موضع مشهور همين است.چرا
كه هيچ يك از قوانين ايران به شكل مستقيم به قاعده حسن نيت به عنوان منبع موجد
تعهد اشاره نكرده است .به عالوه در برخي موارد كه از قوانين كشورهاي خارجي
اقتباس شده است و در قانون مزبور به حسن نيت اشاره گرديده ،قانونگذار ايراني از
موضع قانون خارجي متابعت نكرده و نهاد حسن نيت را حذف كرده است)2 .پذيرش
حسن نيت :بر خالف نظريه قبلي ،پيروان اين نظر معتقدند در حقوق ايران حسن نيت به
رس ميت شناخته شده و اصلي معتبر است .اين گروه در اثبات اعتقاد خود ابتدا به پذيرش
مفهوم حسن نيت در سابقه فقهي قانون مدني اشاره ميكنند و در عين حال موادي از

قانون ذكر ميكنند كه نشان از پذيرش اصل مزبور است.0

بعضي 3به ضرس قاطع اذعان نمودهاند از نظر فقهي و با توجه به آيات و روايات

متعددي كه در اين زمينه قابل استناد است ميتوان گفت اشاره به حسن نيت در منابع
مزبور به حدي است كه نميتوان آن را انكار كرد .در مورد موضع حقوق ايران بايد دو
1آيه «اوفوبالعقود» (مائده آيه  )1آيه «تجاره عن تراض» (نساء آيه  )03آيات آغازين سوره مطففين آيه نبذ "و اما تخافن من
قوم خيانته فانبذ اليهم علي سواء أن اهلل اليحب الخائنين (انفال آيه  .)43صداقت در گفتار و رفتار (مائده آيه )113؛ آيه  30نحل
و  030بقره درستي در انعقاد و اجراي قراردادها .عمل همراه با عدل و عدم كم فروشي و نادرستي (الرحمن آيات  7و  )3و در
فقه قاعده «الضرر» ،قاعده «غرور» و قاعده «احسان»؛ انواع بيع به اعتبار اخبار ثمن نظير بيع مرابحه(بيان هزينهها) بيع مساومه
(نياز به ثمن و هزينه ها) قرارداد توليت (به همان قيمت) بدون سود مواضعه (بيان هزينه و به فروش كمتر) در فقه از مصاديق
حسن نيت است و همچنين ممنوعيت غش در معامالت(تقلب در كسب بصورت اخفاء عيب مال و ذكر صفت كاملي
غيرواقعي) ،ممنوعيت نجش(جائيكه ثالثي با تباني بدون قصد واقعي خريد ،خود را وارد معامله كند و سبب افزايش قيمت كاال
من غير حق گردد ،).قبح تلقي ركبان(استقبال از كاروان قبل از ورود به شهر و خريد كاالها از ايشان به قيمت پائينتر بواسطه عدم
اطالع ايشان از قيمت حقيقي) ،ممنوعيت احتكار همگي مأنوس بودن دو منبع مهم حقوق ايران از اين موضوع است.
 0موسوي و موسوي و وكيلي مقدم و غالمي ،سيدفضل اهلل و سيد مهدي و محمدحسين و مهدي ،مطالعه تطبيقي اصول تفسير
قرارداد ،فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي ،سال اول ،شماره  ،1پائيز  ،1331ص.137.
 3همان ،ص.133 .
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دوره را از هم تفكيك نمود) 1 :دوره تأثير پذيري از فقه :در اين دوره به تبع از فقه حسن
نيت پذيرفته نشده است و بر همين اساس در اقتباس از ماده  1373فرانسه در ماده 324
بحث حسن نيت آگاهانه حذف شده است؛ )0دوره نفوذ اقتصادي :در اين دوره رشد
اقتصادي باعث رواج نظريه حسن نيت شده است .بعضي ديگر گفتهاند در حقوق ايران
ميتوان از مالک ماده  3قانون مسئوليت مدني و ساير مقررات موجود ،لزوم رعايت

حسن نيت در اجراي كليهي حقوق و تكاليف و در تمام حوزهها از جمله دورهي پيش-

قراردادي را به شيوهي استقراء اثبات كرد .اما اين شيوه جامعهي حقوقي را در پذيرش
اين اصل به عنوان يك قاعده كلي مجاب نخواهد كرد .1بعضي ديگر با بعضي ادله و

قواعد وجود حسن نيت در حقوق ايران را مفروض ميدانند ،از جمله اين موارد عبارتند
از لزوم رعايت صداقت و پرهيز از فريبكاري ،لزوم رعايت عدالت و انصاف ،لزوم
تصرف از روي رضا ،عدم استيفاء ناروا ،پرهيز از وارد ساختن زيان ناروا ،پرهيز از بيع

غرري ،معامله به قصد فرار از دين ،مسئوليت فروشنده قبل از قبض.0

به نظر بعضي از حقوقدانان ايران 3هرچند مفاد بند سوم ماده  1134قانون مدني

فرانسه در ماده  013قانون مدني ايران انعكاس نيافته است ،ليكن حسن نيت را ميتوان
در پرتو مقررات ديگر قانون مدني نظير مقررات حاكميت عرف در تعيين نتايج عقد و
تفسير قرارداد (مواد  002و  001و  004و  004قانون مدني) دريافت .ايشان در جاي
ديگر آوردهاند "4:در حقوق ايران اصلي به عنوان حسن نيت در قرارداد پيشبيني نشده
است ،ليكن با مطالعه موارد لزوم حسن نيت در حقوق بيگانه ميتوان عرف و عادت را
كه ضابطهاي براي تعيين روابط قراردادي طرفين در حقوق ايران است جز در موارد
استثنايي وارد در برخي از آراي قضائي جانشين حسن نيت دانست ".به نظر وي" :براي
تعيين حقوق و تعهدات و روابط طرفين قرارداد ،عرف نسبت به حسن نيت ضابطهاي
نهايي و دقيقتر است زيرا پس از پذيرش حسن نيت آنگاه كه نوبت به تشخيص

 1باريكلو و خزايي ،عليرضا و سيدعلي ،همان  ،ص.43 .
 0عليزاده ،مهدي ،همان ،صص.123-123 .
 3شهيدي،مهدي،حقوق مدني،اصول قراردادها و تعهدات ،انتشارات مجد ،چ دوم ،تهران ،1331 ،ص .074
 4شهيدي ،مهدي ،حقوق مدني ،آثار قراردادها و تعهدات ،انتشارات مجد ،چ اول ،تهران ،1330 ،صص.114-113 .
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مصاديق حسن نيت ميرسد عرف بايد به عنوان نهايي داوري كند 1".بعضي نيز در تأئيد
اين نظر حسن نيت را جزئي از عرف دانسته و آنرا از لوازم عرفي عقد ميدانند .0يكي
ديگر از اساتيد حقوق ،حسن نيت را پذيرفته و در آثار خود به آن استناد نموده و آورده

است "دادرس ميتواند آنچه را رفتار انساني با حسن نيت و منصف ميبيند زير عنوان
شرط ضمني و شرط بنايي در عقد اجرا كند و از اتهام تحريف قرارداد نيز به دور

بماند" .ايشان حق حبس در قراردادهاي معوض (ماده  332ق .م) و خيار تأخير ثمن در

بيع (ماده  420ق.م) و خيار تفليس (ماده  332ق.م) را رعايت حسن نيت در اجراي
قرارداد دانسته و بر اين باورند كه بيان فقها درارتباط با خيار غبن و عيب به شرط ضمني
يا بنايي درباره لزوم معامله مبتني بر سالمت عوض و معوض نيز جلوهاي از رعايت

حسن نيت مفروض طرفين در تفسير قرارداد ميباشد 3.اين حقوقدان برجسته اذعان مي-

دارد " :بر فرض كه بتوان تكليف مربوط به اجراي با حسن نيت قرارداد را از قانون
استنباط كرد ،به دشواري مي توان اين قاعده را بر خالف اصل لزوم قراردادها و پايبندي
دو طرف به مفاد عقد به كار برد .بيگمان هيچكس حق ندارد در روابط اجتماعي به
تقلب و تدليس دست زند .رابطه قراردادي نيز از اين قاعده بيرون نيست .ولي در اين
نتيجه ترديد است كه آيا سختگيري در گرفتن حق را ميتوان با حسن نيت در اجراي
تعهد مخالف دانست؟ آيا لزوم داشتن حسن نيت بايد در جهت تأييد مفاد تعهد و

اجراي كامل آن به كار گرفته شود يا براي معاف شدن از اجراي آن؟" 4يكي ديگر از

نويسندگان حقوقي4در اين مورد ،اعتقاد دارد كه حسن نيت در اجراي قرارداد واجد
مفهومي است كه اين مفهوم (رعايت صداقت و درستي) در اجراي قراردادها همان

"عمل به وجه معروف" تعبير ميگردد كه به طور كليتر در مواد مختلف قانون مدني از
جمله مواد  004و  002مورد توجه قرار گرفته است .به اعتقاد بعضي ديگر 6رجوع به

 1همان .ص.114 .
 0علومي يزدي و بابازاده ،حميدرضا و بابك ،شيوه هاي تفسير قرارداد در نظام حقوقي ايران و انگلستان ،فصلنامه پژوهش
حقوق ،سال  ،10شماره  ،03تابستان  ،1333صص.064-063 .
 3كاتوزيان ،ناصر ،قواعد عمومي قراردادها ،ج  ،3نشر شركت سهامي انتشار ،چ سوم ،تهران ،1332 ،صص.47-46 .
 4همان ،صص.32-31 .
 - 4صالحيراد ،محمد ،حسن نيت در اجراي قراردادها و آثار آن ،مجله حقوقي دادگستري ،ش  ،06بهار  ،1373ص .30
 6انصاري ،علي ،تئوري حسن نيت در قراردادها ،همان ،صص.32-73 .
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عرف و يا عادت متعارف ،ميتواند يكي از ضوابط احراز حسن نيت قرار بگيرد؛ به
عبارت ديگر براي تعيين اينكه چه رفتار و اقدامي مطابق حسن نيت ميباشد ،ناگزير بايد
به عرف و عادت متعاقدين مراجعه كرد ،حسن نيت با عرف بسيار تفاوت دارد و به نظر
ما حسن نيت پاالينده عرف نيز ميباشد .حسن نيت دائمي است اما عرف زودگذر و
متغير مي باشد و در حقيقت بايد اصالت حسن نيت را در مقابل عرف مسلم دانست.
بعضي گفتهاند حذف حسن از ماده  002قانون مدني و عدم ذكر از آن در ساير مقررات
سكوت در مقام بيان بوده است و عمداً اين حذف صوترت گرفته است و از ديگر سو
بحث مقنن در مواد  002و  004عرف است نه حسن نيت و آنچه امروزه عرف معامالتي
قلمداد ميشود ،بيشتر بدنبال كسب نفع شخصي است ،لذا عرف را يكي از مصاديق
حسن نيت ميدانند نه معادل آن .1با اين وجود ايشان مصاديقي از حسن نيت در حقوق
ايران را ضمان معاوضي ،قابل فسخ دانستن عقد در صورت ممتنع گرديدن شرط ،انجام
تعهد بطور مطلوب در صورت كلي بودن تعهد ،مباني موجود در عقد بيمه ،مباني انواع

خيارات از جمله تفليس و تأخير ثمن و غيره ذكر كردهاند.0

بطور استقرائي بعضي موارد مفهوم حسن نيت در قوانين ايران را ميتوان در موارد
زير ذكر نمود :مواد  063و  433و 002و  004قانون مدني و همچنين  372و  337و 373
و  333و تعابير مختلف از ثالث با حسن نيت در قانون تجارت و لزوم رعايت حسن
نيت در مواد  10 ،11و  13قانون بيمه مصوب  1316و ماده  34قانون تجارت
الكترونيكي مصوب  1330و وظيفه ارائه اطالعات موضوع بند  0ماده  3قانون حمايت از

مصرف كنندگان مصوب  1333و نيز اجراي مطلوب و مرغوب تعهد در تعهد كلي في-

الذمه موضوع ماده  073قانون مدني و همچنين ماده  3قانون مسئوليت مدني را نام برد؛
-3تحليل جايگاه حسن نيت در حقوق
الف)ضابطه تشخيص :در تشخيص حسن نيت دو ضابطه وجود دارد كه يكي از آنها
شخصي است كه اشخاص دخيل در موضوع با توجه به رفتار و كردارشان محل بحث
1اصغري آقمشهدي ،ابوئي ،فخرالدين و ابوئي ،حسن نيت در اجراي قرارداد در حقوق انگليس و ايران ،همان ،صص.13-10 .
 0همان ،صص.13-14 .
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خواهند بود و ديگري نوعي است كه در آن ،رفتار انسانهاي متعارف ديگر با مالحظه
عرف و عادت و ساير قواعد اجتماعي مربوط ،مورد توجه قرار ميگيرد .حسن نيت يك
معيار ارزيابي براي قاضي نيز ميباشد .اين خصيصه به قاضي امكان ميدهد كه اعالم كند
رفتار يكي از زرفين در مقايسه با حسن نيت غيرقابل قبول است .وي حتي ميتواند
ضمانت اجراي آن عمل را نيز تعيين نمايد .لذا حسن نيت از اين حيث كه زمينه تفسير

را براي قاضي فراهم ميآورد يك معيار ارزشي تلقي ميشود .در عرصه تجارت بين-
الملل به ويژه در بيع بينالملل و اصول قراردادهاي اروپا در وهله اول قصد مشترک

شخصي مالک عمل است و براي تشخيص آن و تفسير مالکهاي نوعي مدنظر قرار مي-

گيرد. 1حسن نيت در قراردادها بيش از هر چيز ديگري به قصد متعاقدين مرتبط بوده و

در يك رابطه قراردادي نيز آنچه طرفين را بيش از هر عامل ديگري ملزم مينمايد قصد
آنها مي باشد .به همين دليل در تفسير قرارداد ،جهت احراز مفاد قرارداد در موارد مبهم،
قصد طرفين مناط اعتبار قرار مي گيرد .توجه به قصد يا نيت طرفين در بحث حسن نيت،
ضمن اينكه تعهدات طرفين را مشخص مينمايد موجب ايجاد يك روش حمايتي

منصفانه نيز ميگردد تا منافع متعهد و متعهدله توأمان رعايت شود .0در احراز رعايت
حسن نيت ،توجه به رفتار طرفين ،يك امر اساسي بوده و اهميت خاص دارد .3در

ضابطه نوعي ،جنبه عينيت يا ماديت حسن نيت با همان معنا و مفهوم ذاتي خود مورد
توجه قرار مي گيرد :درعالم خارج چه چيزي را معيار حسن نيت و چه امري را خالف
آن ميشمرند .معيارهايي كه اين امكان را فراهم ميآورند در دو گروه كلي قابل جمع
هستند :عرف و ارزشها .4عرف را انس ذهني جامعه يا گروه خاصي به امري كه مربوط
به روابط حقوقي است تعريف كردهاند .4در عرصه تجارت و تجارت بينالملل عرف

اينچنين تعريف شده است :عرف رويه يا الگوي رفتاري است كه بين بازرگانان با تكرار
استقرار يافته وتا حدودي قدرت آمره كسب كرده است و ميبايست در بردارنده
 1اسكيني و نيازي شهركي ،ربيعا و رضا ،مفهوم اصل حسن نيت و رفتار منصفانه ،مجله گواه ،شماره  ،12پائيز  ،1336صص.7-6 .
 0انصاري ،علي ،تئوري حسن نيت در قراردادها ،همان ،ص.37 .
 3همان ،ص.33 .
 4انصاري ،علي ،تئوري حسن نيت در قراردادها ،همان ،صص.123-120 .
 4شهيدي ،مهدي ،اصول قراردادها و تعهدات ،همان ،ص.322 .
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خصوصيت نانوشته باشد تا حكايت از قاعده يا اصلي كند كه بطور كلي به تحرير نه به
شكل الزام آور آن ،مثل تصميم قضايي ،قانون يا كنوانسيون و نه به شكل غير الزامآور آن

مانند مجموعههاي خصوصي يا انتشارات علمي درنيامده است« 1.از طريق يكي از سه
شرط اساسي زير دادگاه يا ديوان داوري ميتواند وجود عرف تجاري را بپذيرد .اول

اينكه عرف آنقدر شناخته شده و معروف باشد كه دادگاه بتواند از نظر قضائي وجود آن-

را احراز كند ،دوم آنگاه كه شهادت كتبي يا شفاهي توسط شهود كارشناس ارائه شود ،و
سوم اينكه وجود عرف از كنوانسيونهاي بينالمللي ،قواعد يكنواخت آماده شده توسط
سازمانهاي بين المللي ،قراردادهاي استاندارد تأليف دانشمندان حقوق و مشابه آن احراز
شود 0».در تفاوت عرف و اصول كلي حقوق گفته شده است كه عرف مختص به شكل و

نوعي خاص از تجارت بينالمللي يا امور مالي يا انواع ديگر عمليات و قراردادهاي
مرتبط با تجارت بينالمللي است مثل عرفهاي مربوط به حملونقل بينالمللي كاالها يا
اعتبارات اسنادي اما وقتي عرف به درجهاي از پذيرش عمومي رسيد كه مستقل و غير
وابسته به هر يك از انواع خاص عمليات تجاري شد عرف بودن ان خاتمه يافته و در

زمره اصول كلي حقوقي قرار ميگيرد 3.و  4از آنجائيكه حسن نيت يك مفهوم ارزشي
است و رعايت ارزشها به ويژه ارزشهاي اخالقي در آن اهميت دارد ،در احراز رعايت
آن توجه به اين عناصر نقشي بسزا دارد .از طرفي حسن نيت الهام گرفته از ايدههاي
مذهبي نيز بوده و از اينرو اين ارزشها ميتوانند جنبه مذهبي نيز داشته باشند .در
ضابطه نوعي حسن نيت ،مراجعه به انصاف و عدالت اجتماعي از جمله معيارهايي است
كه جهت احراز آن مورد توجه قرار ميگيرند و در واقع انصاف نيز از جمله عواملي
است كه مفاد حسن نيت را تعيين مينمايد.

1گودد،رويام ،عرف و پذيرش آن در حقوق بازرگاني فراملي ،ترجمه دكتر حميدرضا علومي يزدي ،مجله حقوقي دفتر خدمات
حقوقي بين المللي ،شماره ،1336 ،36ص.023
0همان ،ص.013
3همان ،ص.013
 4در خصوص نقش عرف در فقه و حقوق ر.ک .فالحتي شهاب الديني ،علي ،عرف در قلمرو حقوق قراردادها ،مجله
پژوهشهاي مديريت راهبري(فصلنامه بصيرت) ،سال  ،10شماره  ،1334 ،34صص.003-134 .
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ب)اخالقي يا حقوقي بودن حسن نيت :حقوق و اخالق آشكارا با هم ارتباط دارند
بطوريكه شامل هنجارهايىاند با محتواى يكسان و ناظر بر منع اضرار به ديگران .ريشه
جدائي اخالق و حقوق نخستين بار در نوشتههاي ارسطو ،يافت شد ،وي حكمت را به
سه شاخه :اخالق ،تدبير منزل و سياست مُدُن تقسيم كرده است .تفاوت اخالق و حقوق
در سه مورد اصلي است :در هدف و نيت (هدف اخالق تامين سعادت مادي و معنوي
آدميان است اما هدف حقوق تأمين مصالح و منافع دنيوي افراد يك جامعه است ،).در
ضمانت اجرايي بيروني (در حقوق اگر كسي قوانين را به موقع اجرا نكند ،شخص
متخلف را مجازات مينمايند ولي اگر كسي قانون اخالقي را نقض كند جريمه و كيفر
نميشود اما ضمانت اجراي اخروي دارد ).و در جاودانگي و محدوديت (دست كم
قواعد اصلي اخالق مثل حسن عدالت ،قبح ظلم و مانند آن ،كلي ،ثابت و جاودانهاند؛ اما
قواعد حقوقي به تبع مصالح و مفاسد دنيوي آدميان ،و در پي تامين اهدافي كه مد نظر
قرار دادهاند دچار دگرگونيهاي معقول و موجهي ميشوند .معموال قوانين حقوقي
قابليت محدود شدن به وسيله قواعد اخالقي را دارند ،در حالي كه هيچ گاه انتظار

محدود كردن اخالق از سوي حقوق نميرود 1).بعضي معتقدند تفاوت بنيادين اخالق و
فقه(بعنوان مرجع قواعد حقوقي) ،نيت و انكيزه است ،بطوريكه در اخالق نيت پايه و

اساس است اما در فقه تنها در ابواب عبادات مطرح است و اصوالً فقه شرايط صحت

عمل و اخالق شرايط قبول عمل را بيان ميكند .0قانونگذار در پي تحقق عدالت و

انصاف در روابط حقوقي با معيار حسن نيت ،اخالق را در آن روابط حاكم مينمايد و با
تعديل خشكي قواعد حقوقي احكام ،از اشخاص داراي حسن نيت در مقابل آثار زيانبار
قانون حمايت ميكند و با حاكيت حسن نيت در حقوق قواعد آن شكل اخالقي به خود

ميگيرد .3حسن نيت يك قاعده اخالقي است4؛ قواعد اخالقي كلي بوده و جنبه نوعي
 1كاتوزيان ،ناصر ،فلسفه حقوق ، ،نشر شركت سهامي انتشار ،ج اول ،چ دوم ،تهران ،1332 ،صص.437-463 .
 0متوسل آراني ،محمد ،جايگاه نيت در تاوت بنيادين فقه و اخالق(با تأكيد بر آيات و روايات) ،فصلنامه پژوهشي پژوهشنامه
حقوق ،سال  ،4شماره  ،11بهار  ،1332ص.143 .
 3كاتوزيان و عباس زاده ،ناصر و محمدهادي ،حسن نيت در حقوق ايران ،فصلنامه حقوق(مجله دانشكده حقو و علوم سياسي)،
دوره  ،43شماره  ،3پائيز  ،1330صص.163-163 .
« 4من حسنت نيته أمده التوفيق»نهج البالغه خطبه .134
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دارند 1اما از جمله ويژگي اين قواعد اين است كه اساساً از فردي به فرد ديگر تغيير مي-
كنند و خصيصه ديگر آنها ،اين است كه بنا به نظر فالسفه ،اخالق فقط به خود شخص

مربوط ميشود .حسن نيت عامل نفوذ اخالق در حقوق است .حسن نيت يك قاعده
اخالقي است و برخي ديگر از نويسندگان اين قاعده اخالقي كه به يك قاعده حقوقي

تبديل شده ،يكي از نقطههاي اتصال و خطوط ارتباط مابين حقوق و اخالق است .0نفس

ارتباط حقوق و اخالق باعث ميشود در تفسير مفهوم حسن نيت وحدت نظري يافت

نشود .3لزوم اجراي حسن نيت در اجراي قرارداد ،نتيجه پيوند حقوق و اخالق است و

بنا بر رعايت همين پيوند ،دو طرف بايد در برابر هم با حسن نيت رفتار كنند و بر همين
اساس ،اجراي قرارداد چراكه اين اصل باعث تكميل اصل لزوم وفا به عهد را بخواهند.

4

حسن نيت از سنخ آن قواعد اخالقي است كه اكنون كامالً در قلمرو حقوق قرار گرفته و
ضمانت اجراهاي محكم و قوي پيدا كرده است .اخالقي بودن قاعده حسن نيت ،سبب

ميشود كه حقوق دائم رو به تحول و تكامل ،و مفهومي جامع و زنده باشد.4

ج)استاندارد حقوقي يا اصل :آيا حسن نيت از جمله قواعد آمره است كه نميتوان
خالف آن را مورد حكم قرار داد يا اينكه حسن نيت يك اصل اختياري است و امكان
تراضي خالف آن وجود دارد؟
اصول كلي حقوق بعنوان يكي از منابع حقوق بينالملل در قسمت ج از بند  1ماده
 33اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري بيان شده است «:اصول كلي حقوقي كه از
طرف ملل متمدن به رسميت شناخته شدهاند؛» 6بنا بر اين اعتقاد ،با اتخاذ عمومات

 1باريكلو و خزايي ،عليرضا و سيدعلي ،اهمان ،ص.44 .
 0قاسمي حامد ،عباس ،همان  ،ص.33 .
 3حاجي پور ،مرتضي ،همان  ،ص.34 .
 4شفايي ،محمدرضا ،بررسي تطبيقي نظريه تغيير اوضاع و احوال در قراردادها ،انتشارات ققنوس ،تهران ،1376 ،ص.36 .
 4انصاري ،علي ،مفهوم و معناي حسن نيت در حقوق ايران و فرانسه ،همان  ،ص.41 .
 .6از جمله اين اصول مي توان ،اصل حسن نيت در اجراي قراردادها ،اصل وفاي به عهد و اصل دارا شدن بدون جهت را نام
برد [.همان ،صص124و ].124منظور از اصول كلي حقوق مذكور در ماده  ،33اصولي آنچنان بافته و پيوسته به تفكر حقوقي
است كه در تمام نظامهاي بزرگ حقوقي دنيا يافت ميشود و بنابر ضرورت در حقوق بينالملل كه مورد قبول دولتهاست مورد
عمل قرار گيرد در نتيجه اين اصول مشترک انعكاسي از مفاهيم حقوقي نظامهاي حقوقي ملي است؛ بنابراين اصول كلي حقوق
از اصول كلي حقوق بينالملل متفاوت است بطوريكه اصول كلي حقوق در گستره روابط خصوصي است اما اصول حقوق بين-
الملل از اصول عرفي و ملهم از قواعد مختلف حقوق بينالملل است [.صفايي ،سيد حسين ،حقوق بينالملل و داوريهاي
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چندين قاعده و مالحظه رابطه منطقي فيمابين آنها و صرف نظر نمودن از ويژگيهاي
خاص هر يك از آن ،يك اصل ساخته ميشود كه نوعي ميباشد؛ در تقابل بين اصل و

استاندارد 1توجه به اين نكته اهميت دارد كه هردو داراي اين ويژگي هستند كه كلي و
غير قابل توصيف مي باشند .اما در جوهر با هم اختالف دارند .اصل يك امر انتزاعي و
شخصي است ،در حالي كه استاندارد يك معيار نوعي و عيني است.0
-4نقش حسن نيت در مرحله مذاکرات مقدماتي
بعضي اذعان داشتهاند كه حسن نيت بطور سنتي در سه جا كارايي دارد؛ مذاكرات

مقدماتي قرارداد ،اجراي قرارداد و اجبار به انجام تعهدات .3تعهدات پيشقراردادي ناشي
از حسن نيت ،بحث هاي زيادي مطرح است .در اين مورد ،اولين و اساسيترين پرسش
اين است كه آيا وقتي هنوز هيچ قراردادي بين طرفين امضا نشده و هيچ رابطه قراردادي
بين آنها ايجاد نگرديده ،ميتوان بر مبناي حسن نيت در قرارداد ،مسئوليت پيشقراردادي
يكي از طرفين را توجيه كرد و بر همين اساس ،تعهدات فرعي ديگر مانند تعهد به دادن
اطالعات ،تعهد به عدم استفاده از اطالعاتي كه در جريان مذاكرات بينتيجه به دست
آمدهاند ،تعهد به عدم افشاي اطالعات محرمانه و اسرار تجاري طرف مقابل در جريان
مذاكرات ،تعهد بر عدم قطع ناگهاني مذاكرات ،منع عدول از ايجاب و ...چه جايگاهي
دارند؟ لذا بر آن شديم اين موضوع را در قسمت جداگانهاي مطرح سازيم .حسن نيت

بينالمللي ،نشر ميزان ،تهران ،1374 ،صص143و ].144به تعبير ديگر اصول حقوق بينالملل قلمرو گستردهتر دارد و كليه اصول
حقوق بينالمللي عمومي را ،اعم از آنكه منبع آن عهدنامه يا عرف وعادت بينالمللي يا منبع ديگري باشد دربرميگيرد ،اما
اصول كلي حقوق در واقع جزئي از حقوق بينالملل است و رابطهي بين آنها رابطهي عام وخاص است6.اصول كلي حقوق
اغلب در مواقعي كه قاضي با مشكل مواجه ميشود با ويژگي عام بودن اين اصول راهحلهايي ارائه ميدهد و بدين ترتيب به
قاضي يا به داور جهت اجتناب از آثار نامطلوب اجراي مقررات خشك حقوقي نامتناسبي كه اجبار به اعمال آنها دارد ،آزادي
عمل ميدهد و حتي ميتواند خأل مقررات حقوقي را پر نمايد« .اين اصول به منزله بند و بستهاي ساختار حقوقياند كه الزمه
هر جامعه حقوقي است [».بوالنژه ،ژان ،اصول كلي حقوق و حقوق موضوعه ،ترجمه عليرضا محمدزاده وادقاني ،مجله دانشكده
حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،شماره  ،36بهار ،1376ص].32 .
 .1براي رابطه مفهوم حسن نيت و معيارهاي استاندارد و معقول ر .ک.

Dixon, William Michael, An Examination of the Common Law Obligation of Good Faith in the
Performance and Enforcement of Commercial Contracts in Australia, Queensland University of
Technology, 2005, P.P. 50-51.

 . 0همان ،ص.103.

OBYrne, Shannon Kathleen, op. cit. , P.194.
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در مذاكرات مقدماتي ،تأثير در صحت انعقاد قرارداد دارد و مسئوليت ناشي از آن ،خود

مقولهاي خارج از مسئوليت قراردادي است .1بعضي حقوقدانان مصاديق حسن نيت در
مرحله مذاكرات مقدماتي شامل رعايت محرمانگي ،تعهد به حفظ اهداف و مقاصد
قراردادي ،عدم مذاكرات موازي در حين مذاكرات ،تعهد به دادن اطالعات اساسي ،بيان

ايرادات يا معايبي كه در انعقاد و رضايت طرف اساسي است .0رويكرد در دوره پيش-
قراردادي در نظام حقوقي كامن ال اينست كه اصول و قواعد راجع به قراردادها قابل

اعمال نيست .بنابراين هرگونه سوءرفتار پيش از قرارداد 3بايد بر اساس شبه جرم يا

نظريه انصاف مورد قضاوت قرار گيرد 4.به عنوان يك قاعده كلي بايستي گفت هيچكس

را نمي توان بابت برهم زدن اين گونه مذاكرات مالمت و سرزنش نمود 4.با اين وجود
مقرره مزبور بدان معنا نيست كه اشخاص ميتوانند از اعتماد مشروع ديگران در روابط
اجتماعي سوءاستفاده نموده و در پناه اصل آزادي قراردادي از حق خود سوءاستفاده
نموده و به حقوق ديگران تجاوز نمايند .در واقع چنانچه مذاكرات مقدماتي بر خالف
حسن نيت باشد ايجاد مسئوليت ميكند و فاعل زيان بر مبناي تقصير ممكن است

مسئول شناخته شود 6.تعهد به صداقت و حفظ اسرار قراردادي از تعهدات بارز اين دوره
از قراردادي بعنوان مصاديقي از حسن نيت ميباشند .7در مذاكرات مقدماتي بعضي

تعهدات مسئوليت آوري بر مبناي حسن نيت معرفي شده است ،از جمله عدم قطع بي-
مورد و بدون توجيه معقول مذاكرات ،داشتن صداقت و بيان حقايق و عدم تقلب و
كالهبرداري ،در نظر داشتن اصل استفاده بالجهت در مذاكرات و نهايتاً جبران خسارت

1.Sims, Vanessa, Good Faith in English Contract Law: of Triggers and Concentric Circles, Ankara Law
Review, vol. 1, No. 2, Winter 2004., P. 217.
2. Shoarian Sattari, Ebrahim, Oservation of Good Faith Principle in Contract Negotiations A Comparative
Study With Emphasis on International Instruments, Australian Journal of Business and Management
Research, Vol. 3, No. 9, December 2013, P.P. 59-60.
3 .Pre- Contractual Misbehavior
4 .N.F. Nedzel, A Comparative study of Good Faith, Fair Dealing, and pre-contractual Liability Tulane
European and Civil Law Forum, No. 12, 1997, P.155.

 4كاتوزيان ،ناصر ،قواعد عمومي قراردادها ،ج  ،1شركت سهامي انتشار ،چ پنجم ،تهران ،1332 ،ص .073 .
 .6كاتوزيان ،ناصر ،قواعد عمومي قراردادها ،ج  ،1همان ،صص.031-073 .
 .7كاتوزيان و عباسزاده ،ناصر و محمدهادي ،حسن نيت در حقوق ايران ،همان ،ص.174 .
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در جائيكه به اتكاي مذاكرات اقداماتي انجام شده باشد1؛ هرچند در قانون مدني قاعده
كلي در موضوع مانحنفيه مالحظه نميشود اما ماده  433قانون مدني در خصوص خيار

تدليس بيان داشته است" :تدليس ،عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف ديگر

معامله شود" .اين خود مي تواند مبنايي براي حسن نيت در مرحله مقدماتي و مذاكراتي
قرارداد باشد كما اينكه بعضي اين خيار را بدليل ارتباط با نظم عمومي برخالف احكام

همومي ساير خيارات ،قابل اسقاط نميدانند .0بعضي براي رعايت حسن نيت در مرحله
پيشقراردادي جايگاه خاصي را قائلند و ايفاء تعهداتي كه هر يك ميتواند ضمانت
اجرايي را در بر داشته باشد الزم ميدانند از جمله اين تعهدات ،تعهد به جديت(عدم
مذاكرات موازي با ثالث) ،تعهد به شفافيت ،تعهد به ارائهي اطالعات(اقتضاي اصل
حسن نيت ،اطالع رساني در دورهي پيشقراردادي است كه بر اين مبنا اطالعات مهمي
كه در تصميم گيري طرف مؤثر است ،از جمله موضوع معامله ،شخصيت طرف معامله در
مواردي كه شخصيت طرف علت عمدهي عقد است و اعالم بيفايده بودن يا فقدان
قابليت اجراي قراردادي ،بايد افشا گردد ،).تعهد به رازداري ،تعهد به همکاري و
مشارکت (ارتباط طرفين در دورهي پيشقراردادي در جهت كسب منفعت دو جانبه و يا

تشريك در مسئوليت و هزينهها را "همكاري" 3مينامند 4).در حقوق ايران ،ضرورت
استفاده از زبان ساده و روشن در گفتگوهاي مقدماتي ،به صراحت در قوانين نيامده است
اما بايد پذيرفت كه در فرضي كه پس از انعقاد قرارداد محرز شود كه به واسطهي عدم
شفافيت در گفتگوهاي مقدماتي ،طرفين در ماهيت قرارداد و يا خود موضوع معامله

توافق حاصل نكرده اند ،آنچه منعقد شده باطل بوده و آثاري نخواهد داشت؛ زيرا ما وقع
لم يقصد و ما قصد لم يقع .همچنين ،هرگاه اين عدم توافق در شرايط فرعي قرارداد
باشد ،مي تواند سبب ايجاد خيار گردد .همچنين چنان چه يكي از طرفين در اين مرحله
با اظهارات مبهم خود سبب گمراهي طرف مقابل شود ،حسب مورد ممكن است مقصر
1. Shoarian Sattari, Ebrahim, op. cit. , P.P. 57-59.

 .0كاتوزيان ،ناصر ،قواعد عمومي قراردادها ،ج  ،4شركت سهامي انتشار ،چ سوم ،تهران ،1332 ،صص.343-340 .

3 .Cooperation.

. 4باريكلو و خزايي ،عليرضا و سيدعلي ،همان ،صص.74 -64 .

 /22مجله حقوقي كانون وكالي دادگستري استان همدان

محسوب و مسؤول جبران زيان وارده شناخته شود1و .0ضمانت اجراي حسن نيت در

مرحله انعقاد قرارداد ،بطالن قرارداد ،3حق فسخ ،4حق فسخ براي طرف با حسن نيت
همراه با امكان مطالبه خسارت 4ميتواند باشد 6.مهمترين اصلي كه در عقد بيمه بايد
حيات دائمي داشته باشد ،اصل حسن نيت است .بدون وجود اين اصل قرارداد اعتباري
ندارد و خدشهدار شدن آن در هر مرحلهاي از قرارداد ادامه حيات آن را با ترديد مواجه

ميسازد . 7بعضي ضمانت اجراي عقودي مثل وكالت را كه وكيل بدون حسن نيت عمل
ميكند و مصلحت موكل را رعايت نميكند را غيرنافذ دانستن اقدامات او ميدانند.3
-5حسن نيت در تفسير قرارداد

در تفسير قرارداد ،قاضي ابتدا بايد به قصد طرفين (انتظاري كه از تشكيل عقد داشته-

اند) را جستجو نمايد كه آنها از تشكيل عقد چه انتظاري داشتهاند .كه در اين مرحله،
بايد ببينيم حسن نيت در تعيين اراده طرفين نقش دارد و از طرف ديگر در مواردي كه
عقد ناقص است آيا قاضي بايد چاره انديشي نموده و نسبت به تكميل آن وفق حسن
نيت اقدام نمايد؟ آيا بايد خود عمل تفسير كه غالباً توسط قاضي صورت ميگيرد توأم با
حسن نيت باشد يا اينكه هدف ،بررسي تأثير حسن نيت متعاملين در هنگام تفسير
 .1همان ،ص.73 .
.0ماده  33قانون تجارت الكترونيك بيان داشته است" :فروشندگان كاال و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطالعات مؤثر در تصميمگيري
مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند "...در ماده  34قانون
مزبور مرقوم شده است" :اطالعات اعالمي بايد ...بر اساس لزوم حسن نيت در معامالت ...ارائه شود ".و در ماده  4اين قانون آمده است:
"تأمين كنندگان در تبليغ كاال و خدمات خود نبايد مرتكب فعلي يا ترک فعلي شوند كه مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث ملكيت
و كيفيت شود".
 .3ماده  11و  10قانون بيمه مصوب  1316صراحتاً مقرر نمودهاند كه چنانچه بيمهگذار يا نماينده او تقلب نموده (حسن نيت نداشته)
باشد عقد بيمه باطل است.
 .4خيار تدليس و بعضي ديگر از خيارات نيز بر اين مبناست.
 .4ماده  336قانون مدني ايران با مسئول شمردن فروشنده نسبت به هزينههاي تسليم مبيع ناشي از فسخ معامله ،بر فرض آگاه بودن
فروشنده از مقدار مبيع و تقصير او در دادن اطالعات درست به خريدار مبتني است.
 6ر.ک .ابراهيمي ،يحيي ،همان ،ص 34 .به بعد.
. 7سيفي زيناب و وفايي پور ،غالمعلي و علي ،معيار تشخيص وجود حسن نيت بيمهگذار و بيمهگر در قرارداد بيمه ،پژوهشنامه بيمه،
شماره  ،33پائيز  1333صص .67-66 .و راجع به تأثير حسن نيت در عقد بيمه به تفصيل ر.ک.
, P.P. 77-101 Forte,A.D.M., op. cit.

 3نقيبي و تقيزاده و شهبازينيا و باقري ،سيد ابوالقاسم و ابراهيم و مرتضي و عباس ،جيگاه حسن نيت در عقد وكالت ،همان،
ص.43 .
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قرارداد است .نهايتاً اينكه آيا ميتوان گفت كه حسن نيت در هر دو صورت ،مفيد يك
نقش بوده و به عنوان يك اصل كلي احكامي را بار مينمايد؟ در موارديكه طرفين
سكوت نموده و قرارداد ناقص جلوه مينمايد ،قاضي بايد بر اساس حسن نيت اين
نقص را تكميل نمايد .اما آيا اين امر ،عمل تفسيري است يا مداخله مستقيم قاضي در
قرارداد؟
«تفسير در لغت به معناي آشكار ساختن ،شرح دادن ميباشد و در اصطالح حقوقي
عبارت اس ت از يافتن و تشخيص ماهيت ،مفاد و خواست طرفهاي قرارداد بر اساس
اراده مشتركشان و مقررات قانوني» .1برخي نيز تفسير را به معني تشخيص مفهوم
قرارداد ،تعريف كرده اند كه هدف از آن اين است كه مضمون و مفاد عقد به درستي
روشن شود .0در حقوق ايران قصد مشترک طرفين محور تفسير است .3در انتخاب شيوه
تفسير دو گروه افراطي وجود دارد :گروه اول به ستايش ميپردازند ،بطوريكه قرارداد را
قانون خصوصي طرفين ميدانند و عامل نهايي را قصد مشترک ايشان ميدانند .گروه دوم
به اداره عقد تمايل دارند و آنرا پديده اجتماعي ميانگارند كه تابع مصالح مصالح و
ضرورت هاست و هدف تفسيد در اين گروه اجراي عدالت و حسن نيت در روابط
قراردادي است ولو اينكه به شروط گزاف منجر گردد .4در حقوق ايران در تفسير قصد
دروني طرفين اصل است .حقوقدان برجستهاي اظهار ميدارد« :هرگاه ثابت شود كه آنچه
در ضمير اعالمكننده منعكس بوده با آنچه اعالم شده متفاوت بوده است ،از مدلول
اعالم شده بايد دست كشيد 4».بنابر اصل آزادي و حاكميت اراده در قراردادها ،اصل
تحقق قرارداد و همه آثار و حقوق وتعهدات ناشي از آن بجز آثار ذاتي عقد با رعايت
شرايط قانوني وابسته به اراده انشاءكنندگان آن است .6قواعد تفسير به دو قسم داخلي و
بيروني اند كه عوامل داخلي ،عواملي هستند كه در حوزه قرارداد و ملحقات آن كارايي
دارد كه در اين روش قاضي قبل از هر چيز ميكوشد قصد واقعي طرفين را با در نظر
 .1شهيدي ،مهدي ،اصول قراردادها و تعهدات ،همان ،ص.030 .
. 0كاتوزيان ،ناصر ،قواعد عمومي قراردادها ،ج  ،3همان ،ص .14
.3همان ،ص.00 .
.4كاتوزيان ،ناصر ،تفسير قرارداد ،مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،شماره  ،72زمستان  ،1334ص.077 .
. 4شهيدي ،اصول قراردادها و تعهدات ،همان ،ص.034 .
.6السان ،مصطفي ،جايگاه قصد در تفسير قراردادها ،مجله كانون وكالء دادگستري مركز ،شماره  ،64آذر  ،1334صص.03-00 -
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گرفتن مجموعه مفاد آن معلوم سازد كه از ابزارهايي مثل توجه به ظهور الفاظ با تكيه بر
اصالة الظهور يا حمل لفظ بر معناي منطبق باطبيعت عقد يا تفسير عقد با توجه به كليت
قرارداد استفاده مي شود و دسته دوم عواملي هستند كه در متن قرارداد نيست و تفسير و
با ابزارهايي مثل تناسب تفسير با معناي قانوني ،رجوع به عرف ،عمل بر اساس حسن
نيت و تفسير به نفع متعهد صورت ميپذيرد .1حسن نيت از عوامل بيروني محسوب
ميگردد .در بحث تفسير بسياري از امور را طرفين تصميمگيري نكردهاند و يا بطور
تفصيلي اوصاف دقيق و تعهدات را ذكر نكردهاند از قبيل كيفيت يا زمان دقيق اجرا در
اين موارد حسن نيت با يك معيار متعارف بودن به كمك تعيين حدود تعهدات در
صورت بروز اختالف بطور بارزي جلوه مينمايد .0مفاد ماده  003كه در حقوق ايران به
عنوان اصل صحت شناخته شده است ميتواند بر اعتبار اصل حسن نيت در تفسير
قرارداد داللت نمايد .اين ماده واجد اين مبناي عقاليي و منطقي است كه اگر معاملهاي
صو رت گرفت و شخصي مدعي فساد يا بطالن آن بود و دليلي ارائه ننمود حكم به
صحت معامله ميگردد .3در مورد نحوه تأثير حسن نيت در تفسير قرارداد گفته شده
است كه نقش حسن نيت در تفسير قرارداد به سه صورت متصور است :اول اينكه چون
تفسير قرارداد خود يكي از اعمال حقوقي است ،بايد با حسن نيت توأم باشد ،در حالت
دوم تأثيري كه حسن نيت متعاقدين هنگام انعقاد عقد بر تفسير آن ميگذارد بررسي
مي شود ،در حالت سوم از تأثير حسن نيت بر تفسير زماني است كه دو احتمال مساوي
در مفاد قرارداد داده شود كه در اين حالت تفسيري كه با حمل رفتار طرفين بر حسن
نيت منطبق است ،مقدم ميشود 4.بعضي آثار حسن نيت در تفسير قراردادها را از دو
جنبه بررسي كرده اند :حسن نيت قاضي رسيدگي كننده (مرجع رسيدگي كننده ،هر
قرارداد را با فرض صداقت و حسن نيت طرفين قرارداد تفسير و از نكات مورد اختالف
. 1خسروي نيا ،بابك ،قواعد مورد استناد ق اضي در تفسير عقد در فقه اسالمي ،حقوق موضوعه ايران ،مصر و لبنان ،دو فصلنامه
علمي -پژوهشي دانش حقوق مدني ،شماره دوم ،پائيز و زمستان  ،1331صص .30-34 .و علومي يزدي و بابازاده ،حميدرضا و
بابك ،همان ،ص.033 .
2 .Dobbins , Teri J. , op. cit. , P.P. 242-243.
 .3راجع به مبا ني اين اصل ر.ک .طباطبائي و آرايي ،سيد محمدصادق و حميد ،مطالعه تطبيقي مفهوم اصل صحت در تفسير
قراردادها ،مجله نامه مفيد ،شماره  ،33زمستان  . 1332و شهيدي ،مهدي ،اصول قراردادها و تعهدات ،همان ،صص.043-173 .
.4قشقايي ،حسين،شيوه تفسير قراردادهاي خصوصي در حقوق ايران و نظامهاي حقوقي معاصر ،مركز انتشارات دفتر تبليغات
اسالمي حوزه علميه قم ،چاپ اول  ،1373ص .136
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رفع ابهام كند؛ قاضي تفسير كنند ه بايد بر اساس مقتضاي هر يك از دو نظريه تقدم اراده
باطني و تقدم اراده ظاهري كه در سيستم حقوقي حاكم بر قرارداد پذيرفته شده ،عمل
كند .بر اين اساس قاضي يا داور نيز بايد عبارات قرارداد را طوري تفسير كند كه با
حسن نيت آنها منافات نداشته باشد ،).حسن نيت طرفين قرارداد(طرفين بايد هنگام عقد
قرارداد بر اساس آنچه در واقع از عبارات طرف متقابل فهميده ،عبارات خود را انشا كند
و نبايد از اشتباهات و خطاهاي طرف مقابل سوءاستفاده كند) .1با اين نظر ميتوان موافق
بود كه در بعد تفسيري قرارداد حسن نيت ابزاري در دست قاضي است تا قرارداد را
چنان تفسير كند كه به اهداف قراردادي نزديك گردد و به انتظارات طرفين و پيشبيني-
هاي طرفين خدشه وارد نسازد .0شروط ضمني نيز بايد در اين راستا تكميل گردد .به
عبارتي اين تعبير از حسن نيت كه بعضي اذعان داشتهاند ،حسن نيت همان صداقت و
درستي در قرارداد است كه نهايتاً منجر به برآورده شدن انتظارات قراردادي گردد ،3را
ميتوان در تمام ابعاد قرارداد پذيرفت .همگان متفقالقولند كه مفهوم آن پيچيده و بسيط
و دشوار است و منتقدان بيان كردهاند دكترين حسن نيت بايد مفيد به برآورده كردن و
تأمين انتظارات قراردادي و اجراي مطلوب و عادالنه قرارداد باشد .به هر حال حسن
نيت نبايد تعهدات نامحدودي را تحت عنوان شرط ضمني وارد قرارداد طرفين نمايد.4
در فرآيند تفسير خألهاي موجود در قرارداد با پيروي از معيارهاي قصد طرفين و ماهيت
و هدف قرارداد از طريق حسن نيت و معامله منصفانه و معقوليت قرارداد رفع ميگردد.4
در نظام حقوقي ايران بعضي با تغيير يا افزايش تعهدات طرفين توسط قضات در لواي
تعديل قضايي قرارداد با دستاويزهايي مثل تغيير شرايط و اوضاع و احوال يا حسن نيت
مخالفند و بدون تبيين و تحديد ضوابط ،تعديل را مناسب نميدانند .6بعضي ضمن
مخالفت با اين نظر اذعان نمودهاند حسن نيت در مرحله تفسير قرارداد در دو شكل
 .1ابراهيمي ،يحيي ،همان ،صص.34-33 .
.0حاجي پور ،مرتضي ،همان ،صص 37 .و .33

3 .Tetley, Willaim, op. cit. , P. 4.

4 .Dobbins , Teri J. , op. cit. ,P.P. 229-231.

.4جيوديتا ،كوردروماس ،همان ،ص.123 .
 .6قاسم زاده ،سيد مرتضي ،جواز تفسير در پوشش تعديل و ضع تعديل در پوشش آن ،مجله علمي-پژوهشي مدرس علوم
انساني ،شماره  ،03بهار  ،1330ص.162 .
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ايستا و پويا نقشآفريني ميكند ،بطوريكه حسن نيت ايستا ،مفاد تعهدات قرارداد را فراتر
از عبارات مندرجات در قرارداد مشخص ميسازد ،در اين نقش حسن نيت مشابه
انصاف است و نهايتاً مطلوب دو طرف را با نتايجي كه از عرف بدست ميآيد ،مشخص
ميسازد و در نقش پويا تماميت قرارداد بايد حفظ شده و تعهدات تعديل گردد .1قانون
مدني فرانسه در بخش مربوط به تفسير قراردادها (مواد  1146الي  )1164حسن نيت را
به عنوان معياري براي تفسير به كار نبرده است .پالنيول معتقد است تفسير ،مرحله
مقدماتي اجراي قرارداد است و حسن نيت را در حقوق اين كشور در مرحله تفسير نيز
الزمالرعايه ميداند اما دوما معتقد است دوما در ارتباط با بند  3ماده  1134اعتقاد دارد
كه حسن نيت در اين بند مرتبط با تفسير نبوده و براي تفسير عقد بايد به قصد مشترک
طرفين و درص ورت فقدان آن ،به عرف مراجعه نمود و آن عرف هم بايستي ممكن و
باور كردني باشد .0طرفين بايد از روي حسن نيت و صادقانه برخورد نمايند و نهايت
درستي را به كار بگيرند .از اين رو ،وي مينويسد :هيچ نوع قرارداي وجود ندارد كه
حسن نيت را نپذيرفته باشد .در اينباره بيان شده است كه بند ياد شده در مقام بيان اصل
حاكميت اراده است اشتباه ميباشد ،زيرا اوالً؛ متن تنظيمي مفيد چنين حكمي نيست
ثانياً؛ اصل حاكميت اراده به عنوان يك اصل كلي قراردادها از مباني و بنياد مستحكمي
برخوردار است كه در قانون مدني مقرر نشده و نميتوان بند ياد شده را مستند آن
دانست .3بعضي گفتهاند استفاده از اصل حسن نيت در تفسير قرارداد ،مانند تمام اصول
ديگر ،منوط به آن است كه بطور صريح در نظام حقوقي مزبور پذيرفته شده باشد و از
نظر مبنا مغايرتي با ساير اصول و ضوابط آن نداشته باشد 4.اما در مقابل بعضي معتقدند
به جز موارد مصرحه قانوني ،قاضي ميتواند بر مبناي عمل بر خالف حسن نيت يك
جبران خسارتي را به عهده متعهد قرار دهد .4ضمن تأئيد نظر اخير بايد گفت در صورت
قبول حسن نيت در نظام حقوقي ،چه بطور ضمني و چه صريح ،بحث تفسير از ساير
مباحث ديگر مستثني نيست و عدم ذكر آن به منزله عدم امكان استفاده از آن نيست .ماده
 .1كاتوزيان و عباسزاده ،ناصر و محمدهادي ،همان  ،ص.177 .
 .0انصاري ،علي ،تئوري حسن نيت در قراردادها ،همان ،صص.133-73 .
 .3انصاري ،علي ،تئوري حسن نيت در قراردادها ،همان ،ص.131 .
 .4موسوي و موسوي و وكيلي مقدم و غالمي ،سيدفضل اهلل و سيد مهدي و محمدحسين و مهدي ،همان ،ص.136 .

5. Kull, Irene, op. cit. , P.147
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 4-121از اين مقرره در بند اول ضمن اشاره به اينكه قرارداد بايد بر اساس قصد مشترک
طرفين تفسير گردد يك ضابطه شخصي به بدست ميدهد و در بند دوم بيان ميكند اگر
ثابت شود يك طرف قصد مفهوم خاصي از قرارداد را داشته است ،و در زمان انعقاد،
طرف ديگر نمي توانسته از قصد او مطلع نباشد ،قرارداد وفق قصد طرف اول تفسير مي-
گردد و در بند سوم اشعار مي دارد چنانچه قصد بر اساس دو بند قبل احراز نگرديد،
قرارداد بايست بر طبق معنايي كه اشخاص متعارف همانند طرفين قرارداد در همان
اوضاع و احوال به قرارداد ميدهند ،تفسير شود؛ در ماده  4-120در بند (ز) يكي از
مؤلفه هاي تشخيص اوضاع و احوال مرتبط را حسن نيت و معامله منصفانه تشخيص
داده است .1در ماده  0-321اصول قراردادهاي اروپا ضرورت جبران خسارت در صورت
نقض حسن نيت در روند مذاكرات مقدماتي به صراحت مورد حكم قرار گرفته است.
ماده مزبور بيان ميدارد ... " :طرفي كه بر خالف حسن نيت و رفتار منصفانه مذاكره
نموده يا مذاكرات را قطع مينمايد نسبت به خسارات وارده به طرف ديگر مسئول
است 0".و در مواد مرتبط با تفسير در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي  0224در
بادي امر در ماده  4-0براي تشخيص اوضاع و احوال به حسن نيت اشارهاي نشده است
ماده  4-3تحت عنوان فراهم آوردن شرط مسكوت مانده مقرر ميدارد-1«:در صورتيكه
طرفين يك قرارداد روشي كه براي تعيين حقوق و تكاليفشان مهم است توافق نكردهاند،
شرطي كه متناسب با اوضاع و احوال است بايد فراهم آورده شود؛ -0در تعيين يك
شرط مناسب ،از جمله بايد به عواما زير توجه داشت :الف)قصد طرفين ب)ماهيت
قرارداد و مقصود از آن ج)حسن نيت و معامله منصفانه د)معقول و متعارف بودن» 3و در
ماده  0-1-14نيز بيان ميدارد ... " :طرفي كه انجام يا قطع مذاكره را با سوءنيت همراه
ميسازد مسئول زيانهايي است كه موجب شده است بر طرف ديگر وارد شود.4"...

 . 1شعاريان وترابي ،ابراه يم و ابراهيم ،اصول قراردادهاي اروپا و حقوق ايران(مطالعه تطبيقي) ،انتشارات فروزش ،چ اول ،تبريز،
 ،1333صص.004-002 .
 . 0همان ،ص.140 .
 .3اخالقي و امام ،بهروز و فرهاد ،اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي( ،)0224انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي
شهر دانش ،چ دوم ،تهران ،1334،صص 147 .و  143و .143
 .4همان.71 ،
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نتيجه گيري
ضمن اينكه بدليل آميخته بودن عنصر اخالق در حسن نيت تعريف اين مفهوم
پيچيده ميباشد اما در حقوق يك تقسيمبندي كلي وجود دارد كه حسن نيت داراي دو
بعد حمايتي و تكليفي است؛ منظور ا ز بعد اول جهل به واقع است و منجر به حمايت
قانون از شخص ناآگاه است و در بعد دوم رفتار درست و توجه به منافع ديگران است و
داراي جنبه ايجابي مثل دادن اطالعات و جنبه سلبي مانند پرهيز از تدليس است .حسن
نيت ضمن اينكه يك مفهوم بسيط است و با مفاهيمي چون انصاف ،معامله منصفانه و
سوء استفاده از حق در عين حاليكه ارتباط دارد متفاوت است اما اين مفهوم داراي جنبه
اخالقي بوده و عامل نفوذ اخالق در حقوق است و براي رسيدن به اهداف قراردادي
قصد طرفين در وهله اول با ضابطه شخصي مشترک سنجيده ميشود و اگر دسترسي به
ميسور نبود با يك م عيار نوعي ،حد متعارف را بايد در نظر داشت .حسن نيت را ميتوان
در زمره اصول حقوقي مشترک يا اصول كلي حقوق تلقي نمود.
حسن نيت بجز موارد بسيار نادر از جمله قانون دريايي يا قانون مسئوليت مدني در
حوزه مسئوليت مدني و يا قانون تجارت الكترونيك با مشخصههاي خاص اين قانون،
بطور صريحي در حقوق ايران مورد اشاره واقع نشده اما بعضي حقوقدانان با ذكر
مصاديقي در قوانين متعدد بطور استقرائي از آن ،و با بهرهجويي از مباني حقوق ساير
كشورها ،حسن نيت را نيز در حقوق ايران مفروض دانستهاند .در بعد تفسيري قرارداد،
حسن نيت ابزاري در دست قاضي است تا قرارداد را چنان تفسير كند كه به اهداف
قراردادي نزديك گردد؛ به عبارتي حسن نيت همان صداقت و درستي در قرارداد است
كه نه تنها شروط ضمني بايد دراين راستا تكميل گردد بلكه بايد نهايتاً منجر به برآورده
شدن انتظارات قراردادي گردد.
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توافقات و رویههای ضد رقابتی در حقوق ایران

امير بهمن نصيري
سعيد آيينه وند

چکيده
اگر چه مبتني بر ديدگاه سنتي روابط تجاري توليد كننده وعرضه كننده مشمول اصل آزادي قراردادي
است ،اما حقوق رقابت درراستاي جلوگيري از موانع ورود به بازار و كاهش انحصار اقتصادي فعاالن،
اقدام به ايجاد محدوديت هايي در اين زمينه نموده است .در حقوق ايران قانون ناظر بر رقابت در قانون
اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي  ،اجتماعي  ،فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و
اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در مورخ
25 / 3 / 87از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تأييد و الزم االجرا شد كه مواد  43تا  84به
مقررات رقابت اختصاص يافته است .قانون مزبور اگرچه از اين نظر كه به عنوان قانون خاص حدود و
ثغوررقابت و مصاديق توافقات ضد رقابت را تعيين كرده است گامي به جلو ميباشد اما به لحاظ اينكه

اين مصاديق را احصاء كرده و معياري كلي براي اينگونه توافقات تعريف نكرده است قابل نقد است.
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مقدمه
معضل عقب ماندگي صنعتي – اقتصادي و نياز به اتخاذ برنامههاي مناسب براي توسعه
ملي  ،ازجمله مسائل حايز اهميتي است ،كه كشورهاي در حال توسعه را در خالل شش
دهه اخير به خودمشغول كرده است  .ويژگي و خصوصيات اجتماعي ،فرهنگي و سياسي
اين كشورها از يك سو ،ومشكل يافتن راه حلهاي مناسب به منظور توسعه يافتگي از
سوي ديگر  ،موجب شده است كه اين كشورها سياستهاي متفاوتي را اتخاذ كنند  .از
زمان پايان جنگ جهاني دوم و به خصوص در دهههاي  1362و  1372قرن بيستم
ميالدي – يعني دوران اوج جنبشهاي رهايي بخش مل ي – اكثر كشورهاي جهان سوم
به اتخاذ سياستهاي توسعه اي مبادرت ورزيدند كه نظارت ،مديريت و
مداخالت دولتي نقش اساسي و تعيين كننده را داش تند  .سياست جايگزيني وارداتي و
برنامههاي صادراتي كه متاثر از دكترين مركانتالي سم يا ناسيوناليسم اقتصادي اند ،شالوده
اين رويكرد را تشكيل ميدادند -تحوالتي كه به سود نظام بازار  -كه از اواخر دهه 1372
آغاز شد  -موجب گرديد كه خيلي دازاين كشورها در سياستهاي پيشين خود تغيير
موضع دهند و با اتخاذ سياست درهاي بازو اجراي برنامههاي خصوصي سازي و به طور
كل آزاد سازي سرمايه گذاري – چه در عرصه ملي و چه درعرصه بين المللي  -نظارت
و مداخله دولتي را به شدت تضعيف كنند  .كاهش موانع تعرفه اي،حذف
محدوديتهاي كمي در خصوص كاالهاي و ارداتي ،كاستن و در برخي موارد حذف
يارانههاي دولتي به بنگاههاي محلي ،خصوصي كردن يا واگذار ي مديريت و توليد منابع
انرژي زا يي چون آب ،برق و گاز به بخش خصوصي ،ايجاد تسهيالت در مبادالت ارزي
و وضع قوانين مشوق سرمايه گذاري خارجي ،از جمله آثار ناشي از اتخاذ سياستهايهاي
درهاي باز است اتخاذ چنين سياست هايي پيامدهايي را به دنبال داشت  :ادغام شركت
ها ،11تشكيل كارتل

0

 ،جايگزيني انحصار دولتي با انحصار خصوصي ،سوء استفاده از

انحصار ،اعمال رويههاي ضد رقابتي 3 3نظير تقسيم بازار محصوالت و باال و يا پايين
بردن قيمت  ،از جمله عواقبي بودند كه نتيجه اي جزتضعيف بنيه صنعتي – اقتصادي و

1
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در نهايت متضرر نمودن مصرف كننده محلي به بار نياورد  .اين پيامد ،ضرورت نظارت
دولتي را بار ديگر مطرح نمود  :ولي اين بار با دخالتي كمتر اقتصاددانان اين نظارت را
در وضع و تدوين قوان ين رقابتي -كه با اجراي آنها بتوان مانع اخالل در بازار رقابت
شد  -ديدند  .با وجود اين ،از آنجا كه بنيه ضعيف صنعتي و اقتصادي كشورهاي در حال
توسعه اقتضا ميكرد كه ساختار الزم را در اين راستا بايد  -با تشكيل و يا تشويق و
تقويت بنگاههاي محلي وايجاد " فضاي رقابتي " آفريد ،اين احساس نياز بهوجود آمد
كه براي رسيدن به چنين هدفي عالوه بر وضع قانون بايد سياستهاي مناسبي را تدوين
واجرا نمود
در ايران تالشها بمنظور حذف انحصارات و ايجاد فضاي رقابتي از زمان برنامه دوم
توسعه اقتصادي  ،اجتماعي و ...آغاز گرديد .نخستين متن در اين زمينه در اسفند 1370
در سازمان برنامه و بودجه سابق تهيه شد ولي بعلت دولتي بودن اقتصاد كشور ناكام
ماند .تحوالت بعدي بويژه توجه سياستگذاران به امر خصوصيسازي و كاهش
تصديگريهاي دولت ،لزوم وجود قوانين ضدانحصار و تنظيم كننده روابط رقابتي را
آشكار نمود تا اينكه مقررات مربوط به تسهيل رقابت و منع انحصار در فصل نهم اليحه
اجراي سياستهاي اصل  44جهت تصويب روانه مجلس گرديد.
كلمات كليدي :توافق ،رقابت ،اصل 44
-1رقابت
در لغت به معني نگهداري كردن ،انتظار كشيدن ،چشم داشتن بر چيزي ،همچشمي كردن
و همچشمي (عميد ) 1360 ،آمده است و در اصطالح تجارتي وضعيتي تلقي شده كه در
آن فروشندگان به شكل مستقل براي جذب و نگهداري مشتري تالش ميكنند تا از اين
طر يق سود ناشي از فروش يا افزايش سهم از بازار را ارتقاء دهند (وكيلي مقدم،1333 ،
ص .) 46معناي مصطلح رقابت در رقابت تجاري به دور از مفهوم لغوي آن نيست زيرا
در محيط بازار هر كنشگري مراقب رقيب تجاري خودش است و فعاليتهاي اورا تحت
نظر دارد تا مبادا مغلوب او شده و مجبور به ترک بازار گردد .البته رقابت صرفاً نظارت
بر رفتار رقيب نيست بلكه تالش براي پيش گرفتن رقيب نيز شامل همين مفهوم است
(غفاري فارساني ،1333 ،ص .)04
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براي رقابت تجاري انواع و مراتبي از جمله رقابت كامل 1با باالترين سطح رقابت بدون
هيچ عامل محدود كننده اي ،انحصار جزئي يا بازار چند قطبي ،رقابت عملي 0به عنوان
سطحي از رقابت مه سهل الوصول تر است و برمبناي آن ميتوان ميتوان به اهداف رقابت
كامل نزديك شد ،رقابت مؤثر(تحت عنوان زيربناي حقوق رقابت) ،رقابت انحصاري 3كه
در آن تفاوت محصوالت توليد شده از يك نوع از حيث كيفيت و كميت بسيار زياد است
و در نظر مصرف كنندگان هرمحصول منحصر به فرد است ،و لذا رقابت در اين بازار
ناقص و به حالت انحصاري نزديك ميشود و بنگاههاي ميتوانند با استفاده از تفاوت
محصوالت خود با محصوالت رقيب الاقل در كوتاه مدت از موقعيت شبه انحصاري بهره
مند شوند (همان منبع ،ص )41همچنين رقابت بين محصولي و درون محصولي از لحاظ
اينكه رقابت بين دومارک از يك نوع محصول باشد( )Inter brandو يا بين خرده
فروشان و توليد كنندگان يك مارک ( )Intra brandو رقابت بالقوه و بالفعل نيز تقسيم
بندي شده است( .وكيلي مقدم ،همان ،ص.)43
برابر بند  11قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه رقابت اينگونه تعريف
شده است  .... :وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده ،خريدار و فروشنده مستقل
براي توليد ،خريد و يا فروش كاال يا خدمت فعاليت ميكنند ،بهطوري كه هيچيك از
توليدكنندگان ،خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا
براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد
در يك نگاه كلي حقوق رقابت يا ضد انحصار به قوانيني اطالق ميشود كه از رقابت آزاد
در اقتصاد و تجارت حمايت ميكند و از شكل گيري انحصار در اينگونه فعاليتها جلوگيري
ميكند.
در رقابت كامل هيچكدام از عوامل اقتصادي مسلط بر بازار نبوده و تعيين قيمت به وسيله
ي تاثير متقابل فروشندگان فراواني است كه آزادانه با يكديگر به فعاليت ميپردازند.
از ديد كالسيك رقابت كامل نازل ترين قيمت هارا  ،افزايش عرضه و مناسب ترين منافع
مصرف كنندگان را تامين ميكند.وقتي كاال يا خدمات در بازار با كيفيت بهتر و ارزان تر
1
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پيدا شود فروشنده ناچار ميشود كيفيت كاالي خود را باال ببرد تا بتواند با آنجه كه رقيب
در بازار ارايه كرده است مقابله كند در نتيجه بهترين محصوالت با نازل ترين قيمت ها
در اختيار مصرف كننده قرار خواهد گرفت .بايد توجه داشت كه توليد كننده براي توليد
محصول خود بايد عوامل توليد يا نهادههاي مختلفي را به كار گيرد .استفاده از نهاده ها
با صرف هزينه بر روي آنها امكان پذير است ،بنابراين توليد كننده كاالي مورد نظرش
بايد متحمل هزينه توليد آن شود و روشن است هرچه ميزان توليد بيشتر باشد هزينه
توليد آن بيشتر است و به فرض ثابت بودن قيمت نهاده ها ،هزينه توليد افزايش ميابد.
(پژويان و همكاران،1334 ،ص.)133
از ديدگاه اقتصاد دانها رقابت يكي از پايه ها و پيش زمينههاي هر اقتصاد موفقي
ميباشد -به اعتقاد آنها حكميت رقابت در اقتصاد ميتواند موجب حفظ سطح قيمتها و
خدمات در حد معقول شود و نيز اينكه رقابت ابزار مناسبي براي مديريت و هدايت
اقتصاد ملي كشورهاست.
-0انحصار
به طور كلي انحصار عبارت است از وضعيتي كه درآن قدرت بازاري ،در دست توليد
كننده يا عرضه كنندههاي محدودي متمركز است كه شامل انحصار يكجانبه 1و انحصار
چندجانبه0است .د رانحصار يكجانبه كه نقطه مقابل رقابت كامل است يك فروشنده يا
عرضه كننده در بازار محصولي خاص را عرضه ميكند كه قدرت عمده اي در تعيين
قيمت ها دارد .در اين حالت نسبت به رقابت كامل قيمت محصوالت بيشتر و ميزان
توليد كمتر است .چنانچه اين انحصار در نتيجه ي اعطاي امتياز قانوني به عرضه كننده
ايجاد شده باشد انحصار قانوني ناميده ميشود 3و چنانچه در نتيجه ي شرايط بازار ايجاد
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Monopoly
Oligopoly
3. Statutory monopolyاصل 44قانون اساسي را ميتوان از اين نوع موارد برشمرد و يا دست كم زمينه قانونگذاري در
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جهت انحصار قانوني را فراهم نموده است؛  ...بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ،صنايع مادر ،بازرگاني خارجي ،معادن
بزرگ ،بانكداري ،بيمه ،تأمين نيرو ،سدها و شبكه هاي بزرگ آبراسي ،راديو و تلويزيون ،پست و تلگراف و تلفن ،هواپيمايي،
كشتيراني ،راه آهن،و مانند اينها است . ...
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شود انحصار طبيعي 1خوانده ميشود .در انحصار چندجانبه تعيين قيمت در دست چند
عرضه كننده و در اين تعيين قيمت هريك عملكرد ساير عرضه كنندگان را مد نظر قرار
ميدهد (وكيلي مقدم ،همان ،ص61و.)60
بند 10،13و 14ماده  1قانون پيش گفته انحصار و انحصار طبيعي و قانوني را اينگونه
تعريف ميكند -13....«:وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليدكننده،
خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا
مقدار را در بازار داشته باشد ،يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با
محدوديت مواجه باشد.
-14انحصار طبيعي :وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط،
مي تواند كاال يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود
يا ادامه فعاليت در بازار نباشد .پ
-14انحصارقا نوني :وضعيتي از بازار كه به موجب قانون ،توليد ،فروش و يا خريد كاال و
يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار ميگيرد» .
مي توان گفت كه كاركردهاي رقابت عبارت اند از تضمين آزادي اقتصادي ،تضمين
انگيزه ها،توانايي عامالن اقتصادي براي نمايندگي و دفاع از منافعشان و گسترش نوآوري
و صرفه جويي درمنابع و هزينه ها  .بر پاية همين معيار  ،پاره اي از رفتار ها و
وضعيتهاي بنگاههاي اقتصادي ،ضدرقابتي تلقي شده اند زيرا سوگيري اين رفتار ها با
وضعيتهاي بهبود كيفيت يا افزايش كارآيي هماهنگ
نيست بلكه بيشتر بر پاية نفرت ها و ضديتهاي شخصي يا مالحظات سياسي و ...
استوار است  .براي تشخيص رفتارها و وضعيتهاي ضد رقابتي ،معموالً ميتوان از دو
شيوة عمدة استفاده كرد؛ يكي شيوة مبتني بر تحليل پيشيني كه به موجب آن ،پار ه اي
وضعيت ها و رفتارها را ضد رقابتي معرفي ميكنند و ديگري شيوة تحليل پسيني كه به
موجب آن ،معموالً بر ذكر معيارهاي رقابت مخرب براي
كشف اين گونه رفتارها تأكيد ميشود  .در عمل معموالً از شيوهاي تلفيقي استفاده
ميشود يعني پاره اي از رفتارها و وضعيت ها را به عنوان رفتارهاي ضد رقابتي معرفي
Natural monopoly

1
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ميكنند و ممنوعيت آن ها رابه ايجاد انحراف از رقابت يا زوال آن يا اخالل در آن منوط
ميكنند  .رفتارها و وضعيتهاي مزبوررا در پرتو مفهوم قدرت بازار بررسي كرده اند
-3رقابت و اعمال ضد رقابتي در آراء فقهي
در متون فقهي دو موضوع «تلقي ركبان» و «احتكار» به عنوان اعمال ضد رقابتي و از
جهت تطبيق انها با حقوق رقابت به مفهوم امروزي آن قابل بررسي است.
-1-3تلقي ركبان
منظور از تلقي ركبان استقبال كردن از كساني است كه اجناس را به سمت شهر
ميآورند(مكارم شيرازي،1361 ،ص.)422
در ميان فقها در خصوص حرمت و يا كراهت اين عمل اختالف نظر وجود دارد .اما نظر
مشهور بر اين است كه كاروانيان بعد از ورود به شهر حق فسخ معامالتي كه با استقبال
كنندگان داشته اند را دارند.1
در ميا ن فقها شيخ محمدحسن نجفي در جواهر الكالم بيان كرده اند آنچه حكمت نهي از
تلقي ركبان است تنها رعايت حال تجار كاروان نيست بلكه اوسع از آن بوده و حفظ
وضعيت تجاري اهل شهر نيز مد نظر ميباشد ،چرا كه تلقي ركبان موجب ميگردد تها
متلقي از آن سود ببرد .اين تفسير منطبق بر حقوق رقابت است و ميتوان تلقي ركبان را
مصداق رفتار ضد رقابتي در مفهوم حقوق رقابت امروزي دانست(وكيلي مقدم،
همان،ص.)36
 -0-3احتكار
احتكار نيز به عنوان مصداق رفتار ضد رقابتي در فقه قابل بررسي است .احتكار در
مفهوم فقهي عبارت است از جمع كردن طعام به قصد افزايش قيمت آن در حالي كه
مسلمين به آن نياز دارند و منبع ديگري نيز براي عرضه وجود ندارد و در مفهوم كلي
جمع آوري كاالهاي بازرگاني به قصد انتظار نايابي و فروش به قيمت گران تعريف شده
است (جعفري لنگرودي،1334 ،ص .)14بنابراين اين از اين حيث نوعي امتناع از
1اذا جاؤوا بِالسوق فلهُم الخيار
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فروش م حسوب شده و قابل تطبيق با حقوق امروزي است .همچنين احتكار در لسان
حقوق رقابت ،تالش براي ايجاد انحصار تلقي شده است (غفاري فارساني ،همان،
ص.)130
برخي از فقهاي اسالمي اعتقاد دارند كه اسالم در هر زمينه اي كه براي رفع عسر و حرج
و حفظِ نظام ،اقدامي الزم باشد اين كار را انجام داده است ) .حائري ، 7474 ،ص ( 33
در همين راستا عد ه اي از فقها معتقدند كه دليل اعتبار كردن قاعدة يد اتقان و استحكام
نظام معامالت و برپايي بازار است بلكه مستفاد از خبر حفص بن غياث اين است كه
اعتبار هر آمارهاي كه عدم اعتبار آن موجب اختالل در نظام معامالت شود الزم است .
به عبارتي ادلة داللت بر اين دارد كه شارع مفاد بناء عقالي اهل اديان را در تمام زمان ها
قبل از اسالم و تشريع حالل و حرام امضاء كرده است ( آل بحرالعلوم ،ج  ، 3ص)303
عالوه بر موارد فوق در اهميت نظام معامالتي و لزوم استحكام معامالت از نظر شارع
ميتوان به اصل صحت اشاره كرد  .شيخ انصاري ميگويد  :اگر اصل صحت نبود بازار
مسلمين برپا نمي ماند بلكه عدم جعل و اعتبار اين قاعده موجب اختالل نظام ميشود
(البجنوردي ،ج  ، 7ص ( 301هم چنين حساسيت فقها نسبت به عدم مداخله در نظام
معامالتي را ميتوان در بحث جواز يا عدم جواز تسعير يا كه اصلي ترين مفهوم در ساز
و كار بازار است شاهد بود  .درباره جواز يا عدم جواز تسعير يا قيمت گذاري در بازار
»قيمت گذاري « نظرات متعددي ارائه شده است .بسياري از فقها اعمّ از شيعه و سنّي
اعتقاد دارند كه اصل حاكم بر روابط مبادله اي در بازار اين است كه ابتداءً حاكم اختيار
قيمت گذاري ندارد ( .الموسوي الخميني 7474 ،ه  .ق ،ج  ، 3ص (741در اين ميان عده
اي معتقدند كه اين اصل مطلق است  .در مقابل گروه ديگري از فقها استناد به اطالق
احاديث عدم تسعير را همواره صحيح نمي دانند و معتقدند كه بايد در پار ه اي از اوضاع
و احوال به جهت حفظ مصلحت عمومي و ادلة منع سوءاستفاده از حق (ال ضرر) و ال
حرج از اطالق مزبور دست كشيد( .عنايه )7333،با اين حال از مداقه در متون فقهي
ميتوان گفت از نظر فقهاي اماميه كليت نظم معامالتي يك مصلحت ضروري محسوب
ميشود و مداخله در آ ن جايز شمرده نمي شود  .زيرا اختالل در آن موجب نابساماني
در معاش مردم ميشود  .با وجود اين در مواردي كه كليت اين نظام در معرض تهديد
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قرار ميگيرد دخالت حاكم اسالمي به جهت حفظ نظام جايز ،بلكه الزم خواهد بود تا از
ايجاد عسر و حرج و تضرر مسلمانان و حاكميت اقليتي بر بازار و ايجاد اختالل
جلوگيري شود  .همانطور كه اجبار محتكر به فروش از مصاديق ورود حاكم اسالمي
است كه در صورت انجام رفتاري مخل ساختار بازار توانايي جلوگيري از ادامه آن را
دارد .همچنان كه اين  u1575اختيار براي او وجود دارد كه مقابل تباني توليد كنندگان
مبتني بر عدم توليد كااليي خاص يا توافق فروشندگان به فروش كاال به قيمت بيشتر
ممانعت به عمل ميآورد)وكيلي مقدم ،همان ،ص) 39 .
-4مصاديق توافقات ضد رقابتي
قانونگذار در قانون اصالح قانون برنامه چهارم توسعه براي اولين بار در تاريخ تقنيني
ايران به طور منسجم و يكپارچه مبادرت به برشماري اعمال و رفتار ضد رقابتي نموده
است :ماده( ) 44قانون فوق،با ذكر كامل مصاديق و عناوين،به ممنوعيت اعمال مخل
رقابت ناشي از تباني از طريق قراردادها،توافق ويا تفاهم بين اشخاص اختصاص دارد و
ماده( )44نيز اعمال ضد رقابتي اشخاص و فعاالن اقتصادي را با طبقه بندي دقيق
وگسترده مشتمل بر يازده طبقه موضوعي از اين اعمال ،احصاء و تعريف نموده و انجام
هريك از آنها را در زمره اعمال ممنوع و مخل رقابت دانسته است.
اين اعمال يازده گانه شامل عناوين احتكار و استنكاف از معامله ،قيمت گذاري تبعيض
آميز  ،تبعيض در شرايط معامله ،قيمت گذاري تهاجمي ،اظهارات گمراه كننده ،فروش يا
خريد اجباري،عرضه كاال يا خدمات غيراستاندارد ،مداخله در امور داخلي و يا معامالت
بنگاه يا شركت رقيب ،سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط ،محدودكردن قيمت
فروش مجدد و در نهايت كسب غيرمجاز و سوء استفاده از اطالعات و موقعيت
اشخاص ميباشند كه جملگي جزواعمال اخالل در رقابت معرفي شده اند
همچنين تعدادي ديگر از مواد اين فصل از قانون به منع ساير انواع اعمال انحصارگرايانه
و ضدرقابتي نظير تصدي همزمان سمت در بنگاههاي رقيب يا تملك بنگاه ها به نحوي
كه د اراي آثار اخالل در رقابت در بازار باشد ،اختصاص دارد و در عين حال تكاليف و
احكام مشخصي مبني بر ممنوعيت ادغام بنگاه ها به طرز انحصارگرايانه كه نتيجه آن
تمركز شديد يا كنترل يك بنگاه بر بازارهاي خاص باشد ،وضع شده است
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با عنايت به قانون مصاديق توافقات ضد رقابتي عبارتند از:
 -1-4تعيين قيمت
در توافقات تعيين قيمت ،اثبات عادالنه يا متعارف بودن قيمت تعيين شده مؤثر درتحليل
توافق نيست به خصوص زماني كه اين توافقات ذاتاً ضد رقابتي تلقي ميشد ميزان قيمت
تعيين شده موثر در اعتبار آن نبود  .همين مبنا سبب ميشود درجايي كه توافقات ضد
رقابتي در روابط توليد كننده و عرضه كننده ساير روابط مالي و مرتبط با قيمت بين توليد
كننده و عرضه كننده تثبيت و تعيين شود نيزبتوان توافق را ضد رقابتي دانست  .مانند
اينكه حداقل سود فروشنده يا حداكثر تخفيف پرداختي به مشتريان تعيين گردد  .البته
تعيين قيمت الزاما نبايد به شكل صريح صورت پذيرد بلكه ممكن است رفتارهايي انجام
شود كه داللت بر تعيين قيمت و ضرورت رعايت آن نمايد  .مثالً توليدكننده قيمت هايي
را به عرضه كننده اعالم كند و در عين حال به صورت غير مستقيم او را متوجه سازد كه
عدم رعايت آن ها موجب قطع ارتباط جاري با او خواهد شد و يا در قبال رعايت
قيمتهاي مورد نظر سياستهاي تشويقي از قبيل دادن پاداشهاي ساالنه به كار گرفته
شود.
 -2-4محدوديت توليد و عرضه
توافق بر سر محدوديت توليد و عرضه از جمله رويههاي نسبتا قديمي و شناخته شده
ضد رقابت ميباشد برابر قانون :هرگونه توافق و تباني در جهت محدود كردن يا تحت
كنترل درآوردن مقدار توليد ،خريد يا فروش كاال يا خدمت در بازار ممنوع است در
قسمت دوم از بند الف ماده  45وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا
محدود كردن مقرر ميدارد ممنوع است  .همچنين در بند "و "همان ماده خريد يا فروش
معامالت آنها با رقيب اجباري نيز به عنوان رفتاري ضد رقابتي قلمداد شده كه در موارد
زير محقق ميگردد
 :1منوط كردن فروش يك كاال يا خدمت به خريد كاال يا خدمت ديگر يا بالعكس
:0وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي كه اتمام معامله به
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عرضه يا تقاضاي كاال يا خدمت ديگري ارتباط داده شود؛
 :3معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مزبور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد
در مورد اين بند از ماده  ، 44عالوه بر اشكال نگارشي كه در قسمت اول آن وجود دارد،
 31ميتوان گفت اگرچه از بند مزبور ممنوعيت معامالت انحصاري قابل استنباط است
اما آنچه قانونگذار ايران در قسمت اول آن بند ذكر كرده بيشتر به ساير توافقات
برميگردد در حالي كه پيشتر هم ذكر شد كه در قوانين ساير كشورها خريد انحصاري در
برگيرنده توافقاتي است كه موضوع آن تمام يا بخش اعظم مايحتاج عرضه كننده است
.همچنين در بند  3قيد امتناع معامله با رقيب تجاري مشكل آفرين است زيرا زيان
مصرف كنندگان را مدنظر قرار نداده است  .به نظر ميرسد ايرادات مزبور حاصل غفلت
قانون ايران از تفكيك توافقات افقي و عمودي است  .در حالي كه مناسب بود با تبيين
اختالف اين دو ،رفتارهاي ضد رقابتي شكل گرفته در هر گروه مستقالً مورد بحث قرار
گيرد  .منظور از توافقات عمودي،توافقات ميان دو يا چند واحد اقتصادي است كه هر
يك از آنها در سطح متفاوتي از بازارتجاري فعاليت ميكنند  .مانند توافق ميان يك
توليدكننده با يك توزيع كننده يا توافقي كه ميان يك توزيع كننده با يك خرده فروش
حاصل ميگردد.
ورود به توافقات عمودي يكي از بديهي ترين لوازم حضور در بازار تجاري است
توليدكننده اي كه محصولي را توليدمي كند بايد براي عرضه محصول خود از طريق
توزيع كنندگان اقدام نمايد.
توافقات ضد رقابتي عمودي در روابط توليد كننده و عرضه كننده شكل گرفته و بواسطه
اخالل در نظام رقابتي موجب برهم خوردن ساختار بازار ميگردند  .اين توافقات را نبايد
و نمي توان به شكل احصايي مورد بحث قرارداد بلكه بايد تالش نمود كه به ارائه معيار
و تبيين علت بطالن آن ها پرداخت)حبيبي و وكيلي مقدم ، 1393 ،ص. )44
برخالف توافقات عمودي كه ميان واحدهاي اقتصادي غيرهمسطح منعقد ميگردد،
توافقات افقي ميان واحدهاي اقتصادي است كه در يك سطح همسان فعاليت ميكنند آثار
ضد رقابتي اين دسته از توافقات به مراتب بيشتراز توافقات عمودي است  .دليل اين امر
اين است كه چنين توافقاتي ميان واحدهاي اقتصادي منعقد ميشود كه عمالً يا حداقل
بطور بالقوه رقباي تجاري يكديگر محسوب ميشوند از جمله توافقات افقي ميتوان به
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توافقات راجع به تثبيت قيمت ها ميان توليدكنندگان يا توافقات جمعي براي حفظ قيم
تهاي خرده فروشي و توافقات تقسيم بازارها يامشتريان و توافقات جمعي امتناع از
عرضه محصول يا تحريم جمعي اشاره نمود كه ميتوانند موجب تثبيت قيمتها و يا
ايجاد محدوديت در عرضه محصول به بازار شده وتعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار را
بر هم زده و رقابت سالم اقتصادي را مختل نمايد.
 - 3-4قراردادها و شروط تحميلي ضد رقابت
همانطور كه پيش تر اشاره شد قانونگذار در بندهاي بعدي ماده  44قانون به سلسله
توافقاتي تصريح كرده كه اين توافقات منجر به كاهش رقابت و يا انحصار در روابط ميان
توليد كنندگان و توزيع كنندگان ميگردد و نهايتا متضرر اصلي مصرف كننده گان
ميباشند.
به موجب اين ماده تباني ميان اشخاص اعم از اينكه تباني مذكور در قالب قرارداد،توافق
يا تفاهم كتبي ،شفاهي ،الكترونيكي ويا عملي باشد در صورت اجتماع شرايط زيرممنوع
شناخته شده است.
 -1يك يا چند اثر از آثار احصاء شده در ماده مورد بحث را در پي داشته باشد
 -0بتواند موجب اخالل در رقابت گردد مفهوم قرارداد در حقوق ما روشن است زيرا
مقنندر ماده  133قانون مدني اين واژه راتعريف نموده است  .اما كلماتي نظير توافق و
تفاهم عليرغم روشن بودن معاني لغوي آنهافاقد تعريف اصطالحي در حقوق داخلي
هستند  .واژه تباني اغلب در قوانين و ادبيات حقوق جزايي كاربرد داشته و در حقوق
تجارت يا مدني تعريف شناخته شده اي ندارد
اين توافقات به تصريح قانونگذار عبارتند از:
تحميل شرايط تبعيض آميز در معامالت همسان به طرفهاي تجاري ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروطقرارداد به آنها.
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موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرفهاي ديگر كه بنا بر
عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.
تقسيم يا تسهيم بازار كاال يا خدمت بين دو يا چند شخص .محدود كردن دسترسي
اشخاص خارج از قرارداد ،توافق يا تفاهم به بازار.
 -5اعمال مخل رقابت
قانونگذار ايران در ماده  45ضمن تصريح به ممنوعيت اعمالي كه سپس بر ميشمرد
مصاديقي از اعمالي كه منتهي به رقابت ناسالم ميان فعاالن اقتصادي است را ياد ميكند كه
ذيالبدان اشاره ميگردد.
 -1-4احتكار و استنكاف از معامله
-1استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كاال يا خدمت
موضوع معامله
-0وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معامالت آنها با
رقيب.
-3ذخيره يا نابود كردن كاال يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي
كه اين ذخيرهسازي ،اقدام يا امتناع منجر به باال رفتن ساختگي قيمت كاال يا خدمت در
بازارشود ،اعم از اينكه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد.
 - 0-4قيمتگذاري تبعيض آميز
عرضه و يا تقاضاي كاال يا خدمت مشابه به قيمتهايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند
طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و
هزينههاي حمل و ساير هزينههاي جانبي آن باشد.
 – 3-4ج -تبعيض در شرايط معامله
قائل شدن شرايط تبعيضآميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان.
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د  -قيمتگذاري تهاجمي
 -1عرضه كاال يا خدمت به قيمتي پائينتر از هزينه تمام شده آن به نحوي كه لطمه
جدي به ديگران وارد كند يا مانع ورود اشخاص جديد به بازار شود.

 -2ارائه  u1607هديه ،جايزه ،تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدي به

ديگران شود.
-4-4اظهارات گمراه كننده:
هر اظهار شفاهي ،كتبي يا هر عملي كه:
 -1كاال يا خدمت را به صورت غيرواقعي با كيفيت ،مقدار ،درجه ،وصف ،مدل يا
استاندارد خاص نشان دهد و يا كاال و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
 -2كاالي تجديد ساخت شده يا دست دوم ،تعميري يا كهنه را نو معرفي كند.
 -3وجود خدمات پس از فروش ،ضمانتنامه تعهد به تعويض ،نگهداري ،تعمير كاال يا
هر قسمتي از آن و يا تكرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه معيني را القاء كند ،در حالي
كه چنين امكاناتي وجود نداشته باشد.
 -4اشخاص را از حيث قيمت كاال يا خدمتي كه فروخته يا ارائه شده است يا ميشود،
فريب دهد.
 -4-4فروش يا خريد اجباري
 - 1منوط كردن فروش يك كاال يا خدمت به خريد كاال يا خدمت ديگر يا بالعكس
 -0وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معامالت آنها با
رقيب.
 -3ذخيره يا نابود كردن كاال يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي
كه اين ذخيره سازي ،اقدام يا امتناع منجر به باال رفتن ساختگي قيمت كاال يا خدمت در
بازار شود ،اعم از اينكه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد.
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 -6-4سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط
سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روشهاي زير:
 - 1تعيين ،حفظ و يا تغيير قيمت يك كاال يا خدمت به صورتي غيرمتعارف،
 -2تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه،
 -3تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا بهمنظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار،
 -4ايجاد مانع بهمنظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاهها يا شركتهاي
رقيب در يك فعاليت خاص،
 -5مشروط كردن قراردادها به پذيرش شرايطي كه از نظر ماهيتي يا عرف
تجاري،ارتباطي با موضوع چنين قراردادهايي نداشته باشد،
-6تملك سرمايه و سهام شركتها بهصورتي كه منجر به اخالل در رقابت شودتصويب
قانون برنامه چهارم توسعه در جهت به رسميت شناختن حقوق رقابت و نيز اصول
رقابت منصفانه و رفع انحصار صرفنظر از چگونگي اجراي آن گام بسيار بلندي كه
ميتواند منجر به رفع موانع رقابت منصفانه گردد تلقي ميشود  .اما پرسشي كه از بررسي
اين مواد بر ميآيد اين مطلب است كه در صورت وقوع و يا ارتكاب هريك از اين
اعمال فرد متضرر چه اقدامي ميتواند انجام دهد؟ و يا اينكه وضعيت حقوقي اينگونه
توافقات از حيث اعتبار يا عدم نفوذ و يا بطالن چيست؟ در بسياري ازقوانين به بطالن
اشاره اي نشده و تنها بيان گرديده توافق ممنوع است.
-6اعتبار توافقات ضد رقابت بر مبناي اصول کلي حقوقي
در اينجا اعتبار توافقات ضد رقابتي برمبناي برخي اصول كلي حقوقي شامل قاعده
الضرر ،مباني نظم عمومي و ممنوعيت سوء استفاده از حق بررسي ميگردد.
 - 1-6استناد به قاعده الضرر
آيا با استناد به قاعده الضرر ميتوان قائل به بطالن توافقات ضد رقابت شد؟ از مطالعه
ادله و مستندات اين قاعده مسلم است كه معناي حديث الضرر اين است كه ضرر در
اسال م مشروعيت ندارد و عدم مشروعيت ضرر هم شامل مرحله قانونگذاري و هم شامل
مرحله اجراي قانون و در موارد خاص روابط اجتماعي مردم با يكديگر نيز چنانچه
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عملي منجر به اضرار فردي به ديگري گردد مورد امضاي شارع نخواهد بود و بررسي
حديث الضرر نشان ميدهد اوالً كلمه ي «ال» در جمله ي «الضرر و الضرار» نافيه است
و نه ناهيه؛ ثانياً اختصاص به ضرر شخصي ندارد ،بلكه ضرر نوعي را هم شامل ميشود؛
ثالثاً احكام شريعت اسالماعم از تكليفي و وضعي مبتني بر دفع ضرر عمومي و نوعي
است و در احكام اوليه اسالم به طور كلي اين اصل يعني عدم زيان عامه رعايت گرديده
و همچنين در روابط اجتماعي مردم نيز هرگونه اقدام زيان بار مورد امضاي شرع نيست
(محقق داماد،1337 ،ص.)142
در توافقات ضد رقابتي دوحالت متصور است؛ يكي اينكه در نتيجه چنين قراردادي يكي
از طرفين توافق متضرر گردد و ديگر اينكه ضرر متوجه طرفين توافق نيست اما طيف
وسيعي از مصرف كنندگانمتحمل ضرر ميگردند و در واقع ساختار اقتصادي بازار لطمه
مي بيند .قاعده كلي در مورد توافقاتي كه اضرار به ثالث است بي تأثيري توافق نسبت به
اشخاص زيان ديده است .لذا با توجه به مفهومي كه در خصوص قاعده الضرر در
موضوع عمومي بودن و عيني بودن ضرر بيان شد ،در جايي كه ضرر وارده ناشي از
توافق ضد رقابت متوجه ساختار اقتصادي و عمومي باشدميتواند مصداق قاعده الضرر
باشد.
همچنين در موردي هم كه منافع طرفين توافق و يا حد اقل يكي از آنان مشروع تلقي
شود ،قاعده الضرر قابل اجرا است چرا كه بحث مصداق تزاحم منافع است .در چنين
مواردي همانطور كه فقها در مبحث مرجحات مطرح كرده اند ،بايد منافع اهم را بر
منافع مهم ترجيح داد .لذا مسلما در چنين فرضي اولويت با حفظ منافع عموم افراد
جامعه و حفظ ساختار رقابتي است و بايد گفت قاعده الضرر قابل اعمال است و منافع
اجتماع مقدم است(وكيلي مقدم ،همان ،ص.)101
-0-6استناد به مباني نظم عمومي
با آنكه اصطالح نظم عمومي در فتاواي فقهاي متأخر اماميه نيز ديده ميشود ظاهراً
نويسندگان قانون مدني آن را از ماده  6قانون ناپلئون اقتباس كرده اند .مؤلفان فرانسوي
در تعريف آن عبارتهاي گوناگون به كار برده اند اما در تعريف ها ارتباط نظم عمومي
با منافع و مصالح جامعه آشكارا به چشم ميخورد و تنها نقطه مشترک بين آنهاست.
طبيعي است در جامعه اي منظم اشخاص نبايد توانايي ان را داشته باشند كه با تراضي
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خود به طور مستقيم يا غير مستقيم ،اين نظم را بر هم زنند .بنابراين در بيان يكي از مهم
ترين اوصاف نظم عمومي ميتوان گفت نظامي است كه رعايت آن به پيروي عموم مردم
از آن وابسته است (كاتوزيان ،1333 ،صص143و.)143
يكي از اقسام نظم عمومي نظام اداري مالي كشور يا نظم اقتصادي است .توافقات ضد
رقابتي با تأثيرات مختل كننده خود نظم اقتصادي جامعه را برهم ميزند .بنابراين لزوم
حفظ نظم عمومي ايجاب ميكند توافقات ضد رقابتي فاقد اعتبار باشند اما كلي بودن
مفهوم نظ عمومي و تغيير ان در زمانها و مكانهاي مختلف موجب ميگردد مقررات
مشخص و صريح در خصوص حقوق رقابت در مورد آن تعيين تكليف نمايد.
-3-6ممنوعيت سوء استفاده از حق
صاحب حق در اجراي آن آزاد نيست .رعايت حقوق ديگران كم و بيش براي حق
هركس حدودي بوجود مي آورد .اگر در اجتماع همه برابر باشند ،ناگزير بايد آزادي
ديگران مراعات شود و اجراي هرحق با توجه به حقوق سايرين انجام پذيرد .نتيجه اين
تحليل جلوگيري ا ز ضرر زدن به ديگران است ،اگرچه به بهانه اجراي حق باشد.
هيچكس نميتواند در پناه استفاده از اختياري كه قانون به او اعطا كرده است به ديگري
زيان برساند(كاتوزيان ،1330 ،ص .)314اين نظريه كه حدود يه قرن است توسعه نسبتاً
فراواني يافته و مؤيد نوعي استقالل رويه قضايي در برابر متون قانوني است ،پيرو انجام
دگرگونيهاي عميق در بينش حقوق فردي يا شخصي بوجود آمد .آنگاه كه روابط
اجتماعي بغرنج تر شده و انديشه وابستگيمتقابل موجودات انساني رسوخ مييابد(لوي
برول،1336 ،ص .)34نظم اقتصادي نيز به عنوان مولفه اي از نظام اجتماعي داراي
چهارچوب هايي است كه حقوق فعاالن اقتصادي را در شرايطي محدود ميكند .بدين
ترتيب اگرچه اصل آزادي قراردادي به طرفين قراردادها حق ميدهد كه هرگونه توافقي را
كه همسو با منافع ايشان است تحقق بخشند اما نميتوانند بدين بهانه سبب ورود ضرر به
سايرين باشند؛ خواه متضرر از سوء استفاده از حق شخص يا اشخاص محدود و يا به
طريق اولي قشر وسيعي از جامعه باشد .علي القاعده ضمانت اجراي سوءاستفاده از حق
جبران ضرر و زيان است .البته در نظام اقتصادي به نظر ميرسد جهت نظم و نسق
امورنياز به حقوق رقابت به عنوان قانون خاص جهت بي اثر كردن توافقات ضد رقابت
نيازي مسلم است(وكيلي مقدم ،همان ،ص.)136
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 - 4-6ممنوعيت سوء استفاده از حق
صاحب حق در اجراي آن آزاد نيست .رعايت حقوق ديگران كم و بيش براي حق
هركس حدودي بوجود ميآورد .اگر در اجتماع همه برابر باشند ،ناگزير بايد آزادي
ديگران مراعات شود و اجراي هرحق با توجه به حقوق سايرين انجام پذيرد .نتيجه اين
تحليل جلوگيري از ضرر زدن به ديگران است ،اگرچه به بهانه اجراي حق باشد .
هيچكس نميتواند در پناه استفاده از اختياري كه قانون به او اعطا كرده است به ديگري
زيان برساند)كاتوزيان ، 1392 ،ص) 314
اين نظريه كه حدود يه قرن است توسعه نسبتاً فراواني يافته و مؤيد نوعي استقالل رويه
قضاي يدر برابر متون قانوني است ،پيرو انجام دگرگونيهاي عميق در بينش حقوق
فردي يا شخصي بوجود آمد .آنگاه كه روابط اجتماعي بغرنج تر شده و انديشه وابستگي
متقابل موجودات انساني رسوخ مييابد)لوي برول، 1386 ،ص  85 (.نظم اقتصادي نيز
به عنوان مولفه اي از نظام اجتماعي داراي چهارچوب هايي است كه حقوق فعاالن
اقتصادي را در شرايطي محدود ميكند.
بدين ترتيب اگرچه اصل آزادي قراردادي به طرفين قراردادها حق ميدهد كه هرگونه
توافقي را كه همسو با منافع ايشان است تحقق بخشند اما نميتوانند بدين بهانه سبب
ورود ضرر به سايرين باشند؛ خواه متضرر از سوء استفاده از حق شخص يا اشخاص
محدود و يا به طريق اولي قشر وسيعي از جامعه باشد .علي القاعده ضمانت اجراي
سوءاستفاده از حق جبران ضرر و زيان است .البته در نظام اقتصادي به نظر ميرسد جهت
نظم و نسق امورنياز به حقوق رقابت به عنوان قانون خاص جهت بي اثر كردن توافقات
ضد رقابت نيازي مسلم است)وكيلي مقدم،همان ،ص .) 136
-7ضمانت اجرا
به نظر ميرسد درمورد تاثير ممنوعيت و نهي از توافقات ضد رقابتي بايد قائل به بطالن
اين نوع توافقات شد  .زيرا يكي از مصاديقي كه نهي به بطالن عمل ميانجامد در جايي
است كه متعلق نهي جلوگيري از تحقق هدف و آثار عمل است در توافق ضد رقابتي نيز
مهم جلوگيري از ايجاد آثار  :منافي نظم عمومي اقتصادي و برهم زدن رقابت تجاري
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است  .در نتيجه اگر ممنوعيت را به امري غير از بطالن تفسير كنيم ،هدف نهايي حقوق
رقابت تأمين نخواهد شد.
درواقع توافق ضد رقابتي توافقي مغاير با نظم عمومي اقتصادي است كه مبتني بر
قواعدئدرمورد ضد رقابتي بودن  :كلي بي اعتبار و باطل قلمداد ميشود
به موجب بند  1ماده  43قانون اجراي اصل چهل وچهارم تشخيص مصاديق رويههاي
ضد رقابتي از اختيارات شورايي است كه با تركيب مندرج در ماده  43قانون تحت عنوان
شوراي رقابت تشكيل ميگردد  .اين شورا  u1605م ي تواند در مواردي كه تشخيص
ميدهد تباني ميان اشخاص موجب اخالل در رقابت شده يا ممكن است باعث اخالل در
آن گردد اقدامات مقتضي را از جمله دستور به فسخ قرارداد ،توافق يا تفاهم داده و

متخلف را نيز جريمه نمايد) ماده  61قانون(نكته قابل توجهي كه در اين مورد وجود دارد
اين است كه باتوجه به عبارت صدر ماده مداخله شوراي رقابت در قراردادها ،توافقات
وتفاهمات في مابين اشخاص يا به عبارت ديگر تباني ميان آنها منوط به آن نيست كه
اينگونه اقدامات به طور بالفعل موجب اخالل در رقابت شده باشند بلكه اين شورا
ميتواند حتي در مواردي كه احتمال ميدهد تباني ميان برخي اشخاص ممكن است
موجب اخالل در رقابت شود دستور فسخ آن را صادر نمايد .ازسوي ديگر مقررات
مذكور در ماده  61قانون اين اجازه را به شوراي رقابت نداده است كه راساً اقدام به فسخ
يا ابطال قراردادها،توافقات و تفاهمات مخل رقابت نمايد .شوراي مذكور تنها مجاز به
صدور دستور فسخ ميباشد .اين امر بيانگر پايبندي مقنن به اصل احترام به اراده
خصوصي اشخاص است  .ماده  66قانون اصالح برنامه چهارم اشخاص حقيقي و
حقوقي خسارت ديده از رويههاي ضد رقابتي » :مقرر كرده است مذكور در اين قانون
ميتوانند حداكثر ظرف يك سال از زمان قطعيت تصميمات شوراي رقابت يا هيات
تجديد نظر مبني بر اعمال رويههاي ضد رقابتي به منظور جبران همچنين در ماده  67نيز
مقرر شده  «...خسارت به دادگاه صالحيتدار دادخواست بدهند است شوراي رقابت
ميتواند از دادگاه صالحيت دار خسارات وارده به منافع عمومي را مطالبه نمايد.
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نتيجه گيري
اختالف عمده ميان مكاتب اقتصادي در طول تاريخ اقتصاد ،ميزان مداخله دولت در
اقتصاد بوده است و اين مداخله در گذر از مكاتب گوناگون با كيفيات گوناگون در
نوسان بوده است .در عصر حاضر آنچه كه اغلب مكاتب امروزي آن را پذيرفته اند
مداخله دولت در بازار به منظور كنترل رقابت و جلوگيري از سوء استفاده از قدرت
بازاري و انحصار طلبي قدرتهاي اقتصادي است .اين موضوع خود متوقف بر دو امر
ديگر ا ست؛ اول اينكه فضاي رقابت با به رسميت شناختن اقتصاد بخش خصوصي ايجاد
شده يا الاقل اسباب ايجاد آن فراهم شده باشد و دوم ،زمينه نرم افزاري و قانوني آن
موجود باشد .در اقتصاد ايران با ارائه تفاسير نويني كه از اصل  44قانون اساسي ارائه
شده تمايل دولت به ايجاد فضاي رقابتي و به رسميت شناختن بخش خصوصي بيش از
پيش محرز شد و بستر قانوني آن نهايتاً در قانون برنامه چهارم توسعه پيشبيني گرديد.
فصل نهم اين قانون كه به موضوع رقابت پرداخته است اگر چه از اين لحاظ كه به
عنوان اولين قانون خاص حاكم بر موضوع رقابت در اقتصاد است قابل دفاع به نظر
ميرسد اما در تعيين مصاديق و رفتارها و رويههاي رقابتي به نحو احصائي قابل نقد است
و بهتر بود در كنار ذكر موارد رفتارهاي ضد رقابتي در مواد  44و  44اين قانون به نحو
تمثيلي ،معيار و ضابطه اي كلي براي تعريف اينگونه رفتارها ارائه دهد.
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نگاهی به ماده  22قانون حمایت خانواده مصوب 1931/12/1از منظر
فقه و حقوق«حبس تا 111سکه»
مهدي نجفي ضيا

1

چکيده
در زندانهاي كشور ،مردان بسياري به علت عجز از پرداخت مهريه همسر خود محبوس
ميباشند .موضوعي كه موجب سستي بنيان خانواده و نااميدي مردان از اقدام به ازدواج و
تشكيل خانواده است .زنان به هر علت با طرح دعوي مطالبه مهريه اقدام به تقاضاي صدور
حكم حبس مينمايند و مردان ،به علت جهل ،غفلت يا ناتواني از پرداخت در كمين همسر خود
افتاده و توسط ماوران انتظامي به منزل ديگر يعني زندان منتقل ميشوند .در سال 1330قانون
حمايت خانواده به تصويب رسيده و در آن ماده 00صدور حكم حبس در مورد محكومين به
پرداخت مهريه منوط به  112سكه بهار آزادي نموده است.
دراين مختصر به بررسي فقهي و حقوقي اين مقرره قانوني ميپردازيم.

 ، - 1دانشجوي دكتري در رشته فقه و حقوق خصوصي ،از دانشگاه خوارزمي تهران  -وكيل پايه يك دادگستري.

yahoo.com

@najafiziamahdi

 /03مجله حقوقي كانون وكالي دادگستري استان همدان

گفتار نخست:
مبناي مهريه؛ يكي از شرايطي كه در عقد نكاح دائم وجود دارد تعيين مهريه توسط
زوجين مي باشد .براساس منابع فقهي و حقوقي تعيين مهريه جز اركان عقد نبوده ولي در
صورت عدم تعيين پس از ازدواج مهر به زوجه تعلق ميگيرد .هر چند به مهريه به عنوان
ركن عقد نگاه نمي شود ولي امروزه به عنوان موضوع اصلي در ازدواج مطرح ميباشد.
عقد نكاح يك عقد شبه معاوضي ا ست و در آن بايد عوضين مانند بيع و ساير عقود
معاوضي موجود ،معلوم و طرفين قادر به تسليم آن باشند .در زمان مذاكرات براي عقد
نكاح طرفين با اطمينان خاطر از كنار آثار توافقات و عقد تنظيمي ميگذرند ولي در زمان
اجراي آثار عقد ،امتناع و بي وفايي از طرفين مشاهده ميشود .در ازدواج طرفين حقوقي
و تكاليفي را برعهده يكديگر دارند؛ زن وظيفه ي تمكين و مرد مسئوليت تأمين نفقه و
پرداخت مهريه را دارد .بدون شك شايد زناني باشند كه در حين عقد با جواب درست
و خالي از فريب مردان در قبول مقدار مهريه ،پاسخ مثبت و بدون دغدغه به خواستگاري
مرد بدهند .اما مطلب بر عكس است ،در زمان مذاكرات و تنظيم عقد اغلب آقايان با
چنان اراده قوي به مقدار مهريه خانم ها جواب مثبت ميدهند كه گويا تمام ذخاير دنيا
در اختيار ايشان است! اما در زمان مطالبه كه حق قانوي و شرعي زوجه ميباشد ،با طرح
دعوي اعسار چنان خو د را مفلس و ندار نشان داده كه گويا مفلس ترين انسان روي
زمين است!
تعلق مهريه به زنان در حقوق ايران برگفته احكام اسالمي و منطبق با سيره عقالست.
قرآن كريم در اين آيات با تعبير «نحله» به مردان دستور ميدهد كه مهريه زنان را به

عنوان عطيه الهي به ايشان بدهيد« .آتُوا النِسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَ نِحْلَةً «نساء »4طبق اين آيه

مهريه يك حق ثابت براي زنان است و كسي نمي تواند حقي را كه خداوند براي انساني
وضع نموده است را باطل نمايد .مگر اينكه صاحب حق با رضايت و خوشنودي ببخشد
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئ(همان آيه) و اگر زني مهريه خود را
ببخشد چه گوارا و لذت بخش خواهد بود .در آيه  04همان سوره ميفرمايد«فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ فَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ» و زنانى را كه متعه [ازدواج موقت] مىكنيد ،واجب

نگاهي به ماده  22قانون حمایت خانواده مصوب 0390/02/0از منظر57 / ...

است مهر آنها را بپردازيد .در هر صورت پرداخت مهريه در عقد نكاح دائم واجب و در
عقد موقت به عنوان ركن قرار دارد.
نويسندگان فلسفه تشريع مهريه را در اين موارد ميدانند؛ پرداخت مهر در برابر قواميت
و رياست مرد در منزل ميباشد(مراغي ،بي تا .)7 :4 ،مهر نشان از عالقه و محبت مرد به
زن

دارد(شهيد ثاني .)143 ،3 ،1410:اين فقيه عوض بضع را نيز دليل مهريه

ميداند(منبع پيشين) .مهريه مي تواند به عنوان بيمه اجتماعي زن و همچنين وثيقه طالق
قرار گيرد(شيرازي .) 066 ،1374،3:هنگامي كه مرد زن را طالق دهد و يا فوت كند در
اغلب موارد زن با تمسك به مهريه مي تواند رفاه نسبي را براي خود در نظر بگيرد و يا
در زمان سستي مرد در ادامه زندگي مشترک مانعي براي تحكيم بنيان خانواده شود .البته
توثيق مهريه براي تحكيم بنيان خانواده از توجيهات مردم امروزي است .در صورت عدم
تمايل طرفين به ادامه زندگي و كراهت از يكديگر هيچ وثيقه ايي مانع جدايي نمي شود.
به همين سبب در تاريخ اسالم و مذاق شرع مقدس اين توجيح و فلسفه وجود
ندارد(مطهري .)137 ،1336:در كمال تأسف امروزه جايگاه مهريه از اصل خود دور
افتاده و بيشتر به عنوان منبع درآمد برخي قرارگرفته است .در روايات و دستورات
اسالمي از تعيين مهريه باال منع شده است كه هرچند داللت برحرمت ندارند اما عالوه
بركراهت و ناخشنودي خداوند و حضرات معصومين(عليهم السالم) ،منجر به پديدار
شدن مشكالت عديده از جمله بي رغبتي و ترس مردان از ازدواج ،تزلزل بنيان خانواده،
منبع درآمد برخي و افزايش آمار زندانيان و تحميل هزينههاي گزاف بر دوش دولت شده
است .از امام علي (عليه السالم) روايت شده است كه مهريه زياد باعث عداوت و
دشمني ميشود(بروجردي .)446 :06 ،1336 :در روايت ديگري از امام صادق (عليه
السالم) زشتي و نحس بودن زنان ،نازايي و مهريه باالست(منبع پيشين) .مهريه نشان از
عالقه بسيار مرد به زن است و با تعيين مقدار معقول و سبك آن امكان پرداخت وجود
دارد و باعث تبديل مهريه به بند زندان براي مردان نمي شود.
مگر كه ز بند غم بازم رهاني

كه مردن به مرا زاين زندگاني

چيزي ميتواند به عنوان مهريه قرارگيرد كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد و بين
طرفين تاحدي كه رفع جهالت شود ،معلوم باشد(ماده 1273و 1273قانون مدني).
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براساس ماده 1230قانون مدني مالكيت زن برمهر به مجرد عقد برقرار شده و او ميتواند
هر تصرفي را بخواهد در ان بنمايد و حتي زن اين حق قانوني را دارد كه تا مهر او
تسليم نشده است از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد(ماده 1234ق.م).
اين حق كه حق حبس مشهور است مسقط نفقه نبوده و حتي عسر و حرج زوجه در
پرداخت يكجاي مهريه و تقسيط آن موجب ازبين رفتن حق حبس نمي باشد(راي
وحدت رويه شماره 1337/4/00 -723ديوان عالي كشور) .هرچند اين راي بر خالف
احكام اسالمي چون الضر و الحرج وضع شده است(مكارم شيرازي ،به نقل از زندي ،
محمد رضا :ماهنامه قضاوت ،شماره ) 72 .آيت اهلل مكارم شيرازي در اين خصوص در
پاسخ به اين پرسش ميفرمايند :سوال؛ در مورد فتواي اخير معظم له در مورد مهريههاي
مشكل دار ،با توجه به عندالمطالبه بودن آن و عدم پرداخت به صورت يك جا و تقسيط
توسط دادگاه دليل فتواي به تمكين توسط زوجه چه مفهوم منطقي دارد؟ (با توجه به
علم و اراده ي مستقل زوج در بدو عقد) و اصالً چه تناسبي با عدالت اسالمي و رعايت
حقوق زن دارد؟ بدون شك شرع مقدس راه حل بهتر و عقل پسندي ارائه داده است،
لطفاً بيان كنيد.
پاسخ  :مهريه مانند ساير بدهي هاست كه اگر بدهكار نتواند يك جا بپردازد بايد به
اقساط بپردازد و اگر مهريه به صورت اقساط تبديل شود ،حق حبس با گرفتن قسط اول
برطرف ميشود زيرا در آن موقع زوجه مسئول پرداخت اقساط ديگر كه موعد آن
نرسيده نيست( به نقل از سايت معظم له به نشاني.)http://makarem.ir :
گفتاردوم:
مبناي حبس زوج؛ برخي از مردان از ترس اينكه پس از ازدواج به زندان بيافتند ،فكر
ازدواج را از ذهن خود بيرون كرده اند .البته با تصويب ماده 00قانون حمايت خانواده
اميدي براي ايشان پيدا شده وتا حدودي نگران رفتن به زندان به دست همسر خود
نيستند .اما سوالي كه اغلب مردم با آن مواجه هستند اين است كه چرابايد مردي كه
باعشق و محبت به خواستگاري خانمي رفته و مدتي هم با هم زير يك سقف زندگي
كرده اند ولي به يكباره با حكم جلب و انتقال به زندان مواجه ميشوند؟ پاسخ اين
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سوال همانطور كه سطور قبلي ذكر شده در ناآگاهي و عدم توجه زوجين و خانوادههاي
ايشان در آثار حقوقي و قانوني مذاكرات و مفاد عقد تنظيمي است .هركسي كه به
موجب سند رسمي يا سند عادي و در حضور شهود قبول دين و تعهدبه نفع ديگر ي
نمايد و دراين كار قصد و اراده داشته باشد ،ملزم به اجراي تعهد خود ميباشد و در
صورت عدم پرداخت دين خود با مطالبه طلبكار اقدام قانوني عليه مديون انجام ميگيرد.
هرچند مهريههاي سنگين مذموم و مكروه ميباشد ولي در هر صورت زوج قبول
مينمايد و طبق ماده 1232قانون مدني تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است .از
طرفي مهريه فقط در حين نكاح وجود دارد و در مقابل بضع زن و همسري او قرارداده
مي شود و زنان درمقابل قبول مهر اعم از كم يا زياد يا به توافق بعدي قبول نكاح ميكنند
و احتمال اينكه بانوان در صورت عدم تراضي بر مهر در مجلس عقد حاضر نشوند،
وجود دارد! البته اين موضوع كامال موجه و طبيعي است و مردان نبايد انتطار داشته
باشند كه زني را بدون مهريه به عقد خود درآورند ،چه اينكه اين يك امر كامال طبيعي
است(مطهري :منبع پيشين .)130 ،از طرفي هيچ مردي راضي نمي شود كه باهمسر خود
رابطه جنسي نداشته و رابطه عاطفي نداشته باشد .بنابراين در مقابل تلذذ عاطفي و
جنسي بايد چيزي را پرداخت نمايد(نجفي.)0 :31 ،1424 :
در صورتي كه در تعهد شرايط ماده132قانون مدني موجود باشد ،متعهد طبق ماده013
ملزم به اجراي آن است و در صورت تأخيربراساس ماده  001قانون مدني بايد از عهده
خسارات برآيد .همچنين اگر از پرداخت دين خود و يا اجراي تعهد در مقابل متعهد
امتناع نمايد ،بدوا با تقاضاي خواهان به وسيله دادگاه اجبار ميشود در صورت عدم
توجه و عمل به مفاد اجرائيه صادره از سوي دادگاه صادركننده حكم محكوميت به
پرداخت دين ،به موجب ماده 0قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب1377تا
زمان تأديه حبس مي شود .مبناي فقهي اين مواد و اجبار مديون به پرداخت دين ايات و
روايات و قواعد موجود دراين باب است .عموم و اطالق آياتي چون ؛ مائده «1يَا أَيُهَا
الَذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»اسرا « 34أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوالً »
وقتي كه مرد در مقابل ازدواج زن ،قول ميدهد كه مهريه اور ا ميدهم بايد به عهد و
پيمان خود وفا كند .و اگرنمي تواند از عهده ي پيمان خود برآيد ،مرتب گناه شده و با
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حكم خداوند مخالفت نموده است و لذا درآيات 0و 3سوره صف ميخوانيم «:يَا أَيُهَا
الَذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ  -كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ» .در اين
آيات خداوند مومنين و ساير مردم را به خاطر انجام ندان پيمان ها و تعهد به كاري كه
از عهده ي آن برنمي آيند ،توبيخ مينمايد و از ايشان را از چنين گناهاني منع
ميكند(موسوي همداني .)401 ،13 ،1374 :رواياتي از معصومين(عليه السالم) در اين
خصوص وارد شده است(حر عاملي.)413 :13 ،1423 :
مفاد قاعده «الضررو الضرار»؛ درصورت نپرداختن مهريه از طرف زوج ،موجب آسيب
مادي و معنوي براي زوجه ميشود و در سيره عقال و احكام اسالمي ،اين ضرررساندن
به ديگري مورد پذيرش نمي باشد ،لذا بايد به هر طريقي براي جبران ضرر ايجاد شده
اقدام شود.
باتوجه به موارد فوق ،زوج مديون به مهريه كه از اداي حقوق مالي همسر خود امتناع
مي نمايد ،مرتكب گناه شده زيرا واجبي را ترک گفته است و از مصاديق قاعده امر به
معروف و نهي از منكر مي باشد و بر حاكم است كه او را حبس نمايد(موسوي
خميني:بي تا .)374 :0 ،به عالوه با توجه به قبول تعهد به پرداخت مهريه كه حسب مورد
عند المطا لبه يا عند الستطاعه است (هرچند اغلب عند المطالبه است) ،با مطالبه زوجه و
يا استطاعت مالي بايد از عهده ي پرداخت مهريه برآيد و در صورت عدم پرداخت
توسط دادگاه مجبور مي شود و اگر اموالي از اويافت شود ،توقيف شده و به زوجه داده
ميشود ودر صورت عدم وجود اموال تا زمان تأديه حبس ميشود .اين اقدام دادگاه طبق
قاعده فقهي«الحاكم ولي الممتنع» صورت ميگيرد .اين قاعده در كنار ادله واليت فقيه و
لزوم حفظ نظم عمومي و ايصال هر حقي به صاحب آن نمود پيدا ميكند (.نجفي :منبع
پيشين 164 :42 ،ومحقق داماد.)012 :3 ،1333:
گفتارسوم:
مبناي عدم حبس به بيش از  112سكه؛ قانونگذار در سال  1330با تصويب قانون
حمايت خانواده تحول چشمگيري در روابط خانوادگي و رسيدگي به دعاوي در اين
خصوص ،ايجاد نمود .يكي از ابتكارات قانون موصوف ماده  00ميباشد كه مقرر
ميدارد « :هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل
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آن باشد ،وصول آن مشمول مقررات ماده( )0قانون اجراي محكوميتهاي مالي است.
چنانچه مهريه ،بيشتر ازاين ميزان باشد در خصوص مازاد ،فقط مالئت زوج مالک
پرداخت است» .درتاريخ 1334/4/01قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي جايگزين
قانون قبلي شدو ماده  0قانون سابق جاي خود را به ماده 3داده است .اين ماده مقرر
ميدارد «:اگر استيفاي محكومٌبه از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكومٌعليه به
تقاضاي محكومٌله تا زمان اجراي حكم يا پذيرفتهشدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت
محكومٌله حبس ميشود . »...اين قانون براساس نظرات فقهي ،تغيير رويكرد در حبس
بدهكاران مالي در نظر گرفته است .از مهمترين اقدامات قانونگذارمي توان به اين موارد
اشاره كرد.؛ امكان تقديم دادخواست اعسار در مهلت يك ماهه پس از ابالغ اجرائيه
بدون نياز به تضمينات مذكور در اين قانون ،جلب رضايت محكوم له ،معرفي كفيل،
توثيق وثيقه بعد از انقضاي مهلت يك ماهه براي تقديم دادخواست و لحاظ سابقه رابطه
مديونيت محكوم در اثبات اعسار .انچه كه مورد توجه و بررسي اين قاله ميباشد،
موضوع سابقه رابطه مديونيت محكوم است .در اين قانون با توجه به سوابق فقهي و
مذاكرات و بخشنامههاي سابق قوه قضائيه ،سبب مديونيت محكوم از اين جهت كه
مسبوق به اخذ مال مي باشد يا خير؟ موثر در اثبات ايسار يا اعسار محكوم عليه است .در
ماده 7اين قانون امده است« :در مواردي كه وضعيت سابق مديون داللت بر مالئت وي
داشته يا مديون در عوض دين ،مالي دريافت كرده يا به هر نحو تحصيل مال كرده باشد
اثبات اعسار برعهده اوست مگر اينكه ثابت كند آن مال تلف حقيقي يا حكمي شده
است در اين صورت و نيز در مواردي كه مديون در عوض دين ،مالي دريافت نكرده يا
تحصيل نكرده باشد هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند مالئت فعلي يا سابق او را ثابت
كند يا مالئت فعلي يا سابق او نزد قاضي محرز نباشد ادعاي اعسار با سوگند مديون
مطابق تشريفات مقرر در قانون آييندادرسي مدني پذيرفته ميشود» .حكم اين ماده در
اصالح ماده 13آئين نامه قانون سال 77نحوه اجراي محكوميت مالي نيز ذكر شده بود .

اشاره به متن ماده قانون 34و سوابق فقهي به موجب بخشنامه شماره 3222/14443/122
مورخ  1331/4/31رييس قوه قضاييه بدين شرح اصالح آمده است « :دراجراي ماده 6
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ،مصوب  1377و با توجه به تعبير «ممتنع» و نيز
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«در صورتي كه معسر نباشد» در ماده  0قانون مذكور و نظر به فتواي حضرت امام
خميني قدس سره و رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري مدظلهالعالي در همايش قوه
قضاييه ،بند ج ماده  13آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به شرح زير اصالح
ميگردد « :در ساير موارد چنانچه مالئت محكومعليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد ،از
حبس وي خودداري و چنانچه در حبس باشد آزاد ميشود .تبصره ـ در صورتي كه براي
قاضي دادگاه ثابت شود محكومعليه با وجود تمكن مالي از پرداخت محكومبه خودداري
ميكند ،با درخواست محكوم له و با دستور قاضي دادگاه ،تا تأديه محكومبه حبس
ميشود ».اين تغيير رويه در قانونگذاري در مورد محكومين مالي به خصوص محكومين
به پرداخت مهريه به علت توجه مسئولين به متون فقهي و نظر به هزينه گزاف زندان ها
دارد .قبل از انقالب امكان حبس محكوم مالي وجود نداشت .ماده 3قانون مصوب
 1341/4/11مقرر ميداشت« :جز در موارد مذكور در مواد  1و ( 0منظور جزاي نقدي
است) ،در هر مورد ديگري كه بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دين مستند به
حكم يا سند الزماالجراء تجويز شده مديون به نسبت هر پانصد ريال يك روز بازداشت
ميشود و در هر حال مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد كرد و مديون نسبت
بهمجموع بدهيهاي خود تا قبل از بازداشت در حكم معسر تلقي و آزاد خواهد شد ولي
هر موقع مالي از مديون به دست آيد طلبكاران حق استيفاي طلبخود
را از آن خواهند داشت» .هر چند قانون سال 41كامال براساس احكام اسالمي نبوده ولي
انون سال 77نيزقبل اصالحيه سال 31در آيين نامه آن ،چندان مطابقتي با متون فقهي
نداشته است.
توجه به متون فقهي و احكام اسالمي در تصويب قوانين از موارد الزم وضروري در
كشور ما مي باشد و صراحت اصل چهارم قانون اساسي اين لزوم را ميرساند .در
موضوع امكان حبس زوج به خاطر مهريه فقها نگاه منصفانه تري داشته اند و ميشود
گفت كه ا حكام اسالمي در اين خصوص در قوانين رعايت نشده است .هرچند طبق
سطور قبلي گفته شد كه قبول مهريه از طرف زوج داللت برمديونيت ايشان در مقابل
زوجه دارد و مرد بايد از عهده تعهد خود برآيد ،اما ازدواج بيشتر يك امر عاطفي و
جنسي است نه يك رابطه تجاري و طرفين به آن به عنوان كسب درآمد وسود نگاه نمي
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كنند .متأسفانه دركشور ما برخي اين نگاه را داشته و همين باعث بي اعتمادي جوانان
به ازدواج شده است و از ترس توقيف اموال و يا رفتن به خانه زندان بان به جاي خانه
عروس ،كمتر اميد به ازدواج دارند و بديهي است اين موضوع مشكالت متعددي را
ايجاد نموده است .خداوند درآيه 032سوره بقره ،به طلبكاران دستور ميدهد كه «:وَإِن
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ؛ و اگر (بدهكار)،
قدرت پرداخت نداشته باشد ،او را تا هنگام توانايي ،مهلت دهيد! (و در صورتي كه به
راستي قدرت پرداخت را ندارد )،براي خدا به او ببخشيد بهتر است ،اگر (منافع اين كار
را) بدانيد» .در فرضي كه دو نفر مدتي كوتاه يا طوالني در كنار هم زندگي ميكنند
شايسته نيست ،اگر زوجه از نداري و اعسار همسر خود آگاه است برخالف صراحت
اي ن آيه شريفه عمل كند و بدون اينكه به او مهلت دهد ،او را راهي زندان نمايد .طبق
صراحت اين آيه واجب است بر بدهكار معسر مهلت دهند و اجبار يا زنداني كردن او
حرام است(حلي 47 :0 ،1404 :و حر عاملي ،منبع پيشين .)333 :16 ،اين ايه در مورد
تمام انواع ديون است و باتوجه به آيات قبلي در خصوص دين ناشي از ربا نيست
(راوندي به نقل از امام صادق(عليه السالم).)330 :1 ،1424:
همانطور كه در مقدمه بخشنامه اصالحي رياست محترم قوه قضاييه آمده است براساس
متون فقهي ،اگر تمكن مالي و دارايي محكوم عليه نزد قاضي ثابت نباشد ،دادگاه از
حبس وي خودداري مي نمايند .هرچند اين بخشنامه خواسته است كه به بدهكاران معسر
كمك نمايد ،اما تحولي در اين خصوص واقع نشده بود تا اينكه ماده  00قانون حمايت
خانواده به تمام شبهات در اين خصوص پايان داد .و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي
مالي نيز كمك بسزايي به موفقيت زوج در دعواي اعسار با توجه به عدم سابقه دريافت
يا تحصيل مال در عوض دين مهريه ،مينمايد.
گفتار چهارم:
رويكرد فقهاي اماميه در خصوص بدهكاران مالي؛ در متون فقهي ،در مورد بدهكاران دو
رويكرد وجود دارد.
نخست؛ اگر سابقه مالي بدهكار مسبوق به دارايي و تمكن باشد ،ادعاي او دراعسار را
پذيرفته نمي شود و بدهكار مجبور به پرداخت و ياحبس تا تأديه دين ميشود .مانند
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جايي كه شخص در نتيجه عقد بيع يا قرض ،بدهكار شده است .علت اين امر آن است،
حالت سابقه ي او در دارايي استصحاب ميشود و همچنان او دارا و متمكن ميباشد و
چون ادعاي بدهكار در اعسار بر خالف اصل بوده و او بايد طبق قاعده« البينة على
المدعي و اليمين على من أنكر» دليل و مدركي دال بر اعسار و نداري او ارائه دهد و تا
زماني كه اين دليل ارائه نشود ،محبوس ميشود .به عبارت ديگر درمواردي شخص كه
در نتيجه اخذ مالي بدهكار شده است ،اصل بر ايسار اوست و اعسار را بايد ثابت كند ،و
درصورت امتناع از پرداخت و يا مسامحه ،طبق قاعد امر به معروف حبس ميشود(شهيد

ثاني -163 :1334،0:موسوي خميني(374 :0 :مسئله – )6-4نجفي 344 ،04:و -164 :42
مسالك االفهام.)444 :13 ،1413:
دوم؛ درفرض ديگر ،اگرسبب مديونيت و بدهكاري شخص ،اخذ مال نباشد و اوبدون
اينكه چيزي را دريافت كند و يا در مقابل بدهكاري و تعهد ،مالي را اخذ نكرده باشد ،در
اينجا ادعاي او به اعسار و نداري بدون دليل يا با يك سوگند(استظهاري) ادعاي او
پذيرفته ميشود و به اوتا زماني كه تمكن مالي پيدا كند مهلت داده ميشود .درصورتي
كه اموالي از او يافت شود به طلبكارن داده ميشود .اگر بدهكار اموال خود را به ديگري
به قصد فرار ازدين انتقال دهد طبق قانون اجراي محكوميتهاي مالي مجازات ميشود.
علت و فلسفه قبول ادعاي بدهكار در اين فرض اين است كه؛ اصل بر عدم مال است و
در اينجا سخن مدعي اعسار موافق اصل است و طلبكار اگر مخالف است به خاطر
مخالفت او با اصل طبق قاعده« البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» بايد دليل
بياورد .مصاديقي كه براي اين فرض وجود دارد عبارتند از؛ مهريه زوجه ،ديه جنايات و
ضمان .در اين موارد مديون مالي را اخذ نكرده است و از انجايي كه در اين موارد به
محض ايجاد رابطه حقوقي رابطه مديونيت برقرار ميشود ،فقها قائل به آسان گرفتن به
بدهكار ميباشند و در اين موارد اصل را بر اعسار دانسته و ايسار را محتاج دليل محكم
ميدانند(منابع پيشين)..
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گفتار پنجم:
راههاي جايگزين حبس؛ در احكام اسالمي براي اينكه از حبس بدهكار جلوگيري شود،
راه هايي ذكر شده است:
الف) اگر اعسار و نداري مديون ثابت شد و او توان كار كردن را داشته باشد ،امكان اين
وجود دارد كه دادگاه او را به كار كردن مجبور نمايد و يا مديون به طلبكار بسپارد تا او
را تا زمان وصوب طلب خود ،به كار گيرد(موسوي خميني :مساله )7البته اين بدان معنا
نيست كه طلبكار بر مديون واليت داشته باشد و مانند برده با او رفتار كند(مسالك
االفهام .)446 ،13:اين موضوع در قانون مجازات مصوب 1330پيش بيني شده است و
اشتغال به كار در موارد خاصي بدل از مجازات حبس وضع شده است .چه بسا جوانان
بسياري در زندان براي بدهي ناچيزي اوقات خوشي را در آنجا به سر ميبرند و فقط
هزينه ي گزافي براي دولت تدارک ميبينند.
ب) پرداخت زكات به مديون :قرآن كريم در آيه 62سوره توبه بدهكاران (غارمين) را
جزو مستحقان زكات شمرده است« ،إِنَمَا الصَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ :زكات مخصوص فقراء و مساكين و كاركناني است كه براي (جمع آوري)
آن كار ميكنند ،و كساني كه براي جلب محبتشان اقدام ميشود ،و براي (آزادي بردگان،
و بدهكاران ،و در راه (تقويت آئين خدا ،و واماندگان در راه ،اين يك فريضه (مهم) الهي
است و خداوند دانا و حكيم است .مراد از بدهكار كسى است كه بدون صرف مال در
معصيت ،بدهى به بار آورده و توان پرداخت آن را ندارد .مقصود از «بدهى» هر چيزى
است كه ذمّة شخص به آن مشغول باشد هر چند مهر همسرش يا غرامت چيزى كه تلف
كرده يا در دست او تلف شده -ولى ضامن است -باشد(موسوي خميني.)323، 1:
بسيارى از فقها در استحقاق مديون براى زكات ،فقر را شرط دانستهاند؛ ليكن در اينكه
مراد از فقر نداشتن مخارج سال است يا عدم توانايى بر پرداخت دين ،هرچند مخارج
سال را داشته باشد ،اختالف است .برخى ،قول دوم را مراد قائالن به اشتراط فقر در
غارمين دانستهاند(بحراني -132 :10 ،1424 :عاملي -003 :4 ،1411 :خويي:1 ،1412 :
 .)313برخى نيز گفتهاند :ممكن است مراد اعتبار قدرت بر اداى دين ،عالوه بر داشتن
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مخارج سال باشد؛ بنابر اين ،كسى كه ناتوان از هر دو يا يكى از آن دو مىباشد ،فقير
است و كسى كه توانايى هر دو را دارد غنى است(نجفي .)347-344 ،14 :اگر بدهكار،
كاسبى باشد كه مىتواند به تدريج دين خود را ادا كندولى طلبكاران به آن راضى نشده و
پرداخت سريع آن را مطالبه كنند بدون اشكال جايز است كه از اين سهم به او بدهند،
وگرنه احتياط آن است كه (از اين سهم) به وى ندهند(امام خميني ،منبع پيشين).
برآمد
هرچند تعيين مهريه به تراضي طرفين بستگي دارد و در شرع و قانون حدي براي آن
نشده است ،اما قانونگذار براي حفظ نظم و جلوگيري از سوء استفاده از حقوق توسط
افراد و منع اضرار به ديگران در استيفاي حقوق ،با توجه به اختيار حاصله از قواعد
عمومي در اداره جامعه سعي در كنترل پديده شوم مهريههاي سنگين كه از نظر حقوقي
احتمال بطالن انها قوي است ،نموده است .سهل گرفتن در ميزان مهريه عالوه براينكه
موجب تمايل جوانا به ازدواج ميشود ،مانع از باالرفتن آمار زندانيان در اين خصوص
ميشود.
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چکيده :
درفرانسه عقد ازدواج غيرمذهبي و تابع قانون مدني ميباشد .اين پيوند درمقرشهرداري محل
اقامت زوجين آينده توسط مأموراحوال شخصي برگزارمي شود .دركنارشرايط تشكيل عقد
ازدواج كه همسران آينده ملزم به رعايت هستند ،مواردي وجود دارند كه مانع پيوند آنها
ميشود .اين ممنوعيت را درحقوق فرانسه موانع ازدواج مينامند كه شامل دوهمسري ،تجاوزبه
نسل ،وصلت با محارم ،ازدواج همجنسگرا و عدم رعايت بلوغ ميباشد.با تصويب قانون ازدواج
همگاني ،0213ازاين پس همجنسگرايان نيزمي توانند ازدواج نمايند(ماده 143ق.م.ف) اين
ممنوعيت منتفي شده ولي مابقي موانع به قوت خود باقي مانده است و درصورت عدم رعايت
اين شرايط عقد باطل است.
كليد واژه :فرانسه ،موانع ازدواج ،مأموراحوال شخصيه ،ابطال ازدواج

Empêchement de mariage
 -0هيئت علمي گروه حقوق،دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان
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مقدمه
پيش از اين ،اگرازدواج پيوندي بين مردو وزن بود اين يك عمل حقوقي محسوب
ميشود كه زوجين را نسبت به يكديگرمتعهد ميكند و ساختار خانواده و جامعه را تحت
تأثير قرارمي دهد.با تصويب قانون ازدواج همگاني ،0213ازاين پس همجنسگرايان
نيزمي توانند ازدواج نمايند(ماده 143ق.م.ف) .اين نوع ازدواج شامل موضوع اين
پژوهش نمي شود .قانون  02سپتامبر 1730ازدواج غير مذهبي را درفرانسه وضع نمود.
زيرا مدت مديدي حقوق ازدواج تحت تأثيرمذهب يا شريعت مسيحي حاكم بر ازدواج
و حقوق خانواده بود .قانون  02سپتامبر1370براي هميشه ماهيت عقد ازدواج را
غيرمذهبي اعالم نمود.بدين ترتيب ،ازدواج مدني كه مستقل ازهرنوع مراسم مذهبي است
وضع شد.ازآن تاريخ ،درفرانسه ،ازدواج حقوقي يا غيرمذهبي پيش ازمراسم مذهبي
برگزارمي شود.اگرازدواج مذهبي پيش ازازدواج حقوقي صورت گيرد هيچ تأثيرحقوقي
ندارد.قانون تنها ازدواج حقوقي را ميپذيرد .مأموراحوال شخصي تنها مقام رسمي اعالم
پيوند زنا شوئي ميباشد.
حقوق ازدواج به علت تحوالت خانواده درجامعه عميقاً تغييرنموده است و آرمانهاي
همسران آينده مبني بر برگزاري مراسم عقد بيشترخصوصي شده است .دركشورفرانسه
برگزاري مراسم ازدواج تابع قوانين غيرمذهبي بوده و همسران براي رسميت پيوند خود
ملزمند حتماً ازطرف مقامات رسمي و اداري تأييد شود و چنانچه مايلند مراسم مذهبي
مطابق با بارورهاي ديني خويش باشد فقط بعد ازمراسم اداري امكان پذير
ميباشد.ازدواج مدني يا غيرمذهبي مرحله مهمي محسوب ميشود و سند گواه حقوقي
زناشوئي تلقي مي شود.درواقع ،اين پيوند درمقرشهرداري محل اقامت زوجين آينده
برگزارمي شود .عالوه براثرات نمادين و عاطفي وصلت ،همسران صاحب حقوق
ووظايفي مي شوند كه قابل انكارنيست .اين پژوهش با كليات ازدواج آغازشده و با بحث
موانع ازدواج پايان ميپذيرد.
 - 1کليات ازدواج
درحقوق فرانسه ،عقد ازدواج مدني دريك تشريفات اداري خالصه نمي شود .بلكه
به مثابه يك عمل حقوقي بوده و مستلزم رعايت مقررات مندرج درقانون مدني است.
عقد ازدواج نيازبه تشكيل پرونده و انجام يك رشته تشريفات اداري ميباشد.
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الف  :جنسيت همسران
پيش از اصالحيه قانون ازدواج درفرانسه ،فقط زوجين جنس مخالف يا زن و مرد
مي توانستند ازدواج نمايند .به علت تحوالت رفتاري و اخالقي ناشي از پيشرفت علم و
فن آوري درجوامع اروپائي .توقعات ازدواج از ناحيه همجنس گرايان در اروپا بويژه
درفرانسه شاهد هستيم .دولتهاي پيشين درسالهاي دهه نود به همجنس گرايان
مجوزانعقاد ازدواج موقت را داد .در سال 0213دولت سوسياليستها با وجود مخالفت
قشرعظيمي از مردم فرانسه موفق به تصويب قانوني به نام ازدواج عمومي يا به عبارتي
ازدواج براي همه شد .اين قانون موجب اصالح ماده 143قانون مدني شد كه از اين پس
ازدواج هم جنس گرا را مجازنمود .به موجب ماده  143قانون مدني عقد ازدواج توسط
دو جنس مخالف يا دوهمجنس منعقد مي شود .ازاين تاريخ تفاوت حقوق ميان همسران
با جنسيت مخالف و همجنس گرا درقانون مدني فرانسه وجود ندارد.
ب  :تشريفات ازدواج
تشريفات مدني يا غيرمذهبي تابع قانون مدني است .هريك ازهمسران آزادانه
مي تواند درآن شركت نمايد .همسران آينده ملزمند لباس رسمي پوشيده و رفتارآنان دال
براين باشد كه مأموراحوال شخصيه از هويت ورضايت آزاد آنها مطمئن شود.به موجب
قانون ،مأمور متصدي برگزاري تشريفات حقوقي و اداري؛ شهردارمحل سكونت زوجين
ميباشد.دادستان كل ميتواند مجوزبرگزاري مراسم به غيرازمحل شهرداري محل اقامت
زوجين آينده را صادركند.
 - 1تشکيل پرونده و انتشاراطالعيه عقد ازدواج
همسران آينده بايد مدارک هويتي خود را به شهرداري محل اقامت و برگزاري مراسم
تحويل دهند .اوراق هويتي از سوي دايره احوال شخصيه شهرداري محل صادرمي شود.
اين اوراق بايد حداقل چهارهفته پيش ازبرگزاري مراسم ازدواج به شهرداري محل
تحويل داده شود .مدارک هويت و وضعيت پيشين همسران آينده درمورد مطلقه ،صغير
يا بيگانه بودن طرفين الزم ميباشد.
1
 - 2مأموراحوال شخصيه
مأموراحو ال شخصيه در فرانسه شخصي است كه متصدي ثبت رويدادهاي
مقرردرقانون درخصوص احوال شخصيه ميباشد  .مأموران احوال شخصيه شامل
l´officier d’état civil en France
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شهردارمحل و معاونينش ميباشند .برخي ازكارمندان رسمي وزارت امورخارجه ازجمله
سفرا و كنسولها نيزچنين وظيفه اي دارند.برخي ازافسران نظامي ،كميسرسه قواي نظامي و
وزيردفاع صالحيت اين وظايف را نيزدارند.اين افراد درزمان جنگ درصورت غيبت مأموران
كشوري و اداري عهده داراين سمت نيزمي باشند(مواد 171-164قانون مدني فرانسه).
اختيارات
مأموران احوال شخصيه داراي وظايف و اختيارت ذيل ميباشند:
دريافت رونوشت شناسنامه نوزاد و اعتراض به نام انتخابي نوزاد
دريافت گواهي پذيرش فرزند طبيعي و تنظيم شناسنامه او
برگزاري مراسم قانوني ازدواج و صدورعقد نامه به زوجين بعد ازاينكه مطمئن شد
كه همسران تصميم واقعي به ازدواج دارند وقبال مبادرت به انتشار اطالعيه ازدواج
نمودهاند.
صدورگواهي فوت
تنظيم دفتراحوال شخصيه يعني ثبت كليه رويدادهاي مربوط به احوال شخصيه افراد
كه ازسوي ديگرمأموران احوال شخصيه صادرشده است .ثبت توضيحات در شناسنامه
صدوررونوشت شناسنامه
مأموراحوال شخصيه تحت مسئوليت وزارت دادگستري قراردارند.قصور يا
بروزاعمال غيرقانوي دراحوال شخصيه ممكن است موجب صدورتنبيهات حقوقي،
مجازات كيفري يا انظباطي شود.
درهنگام برگزاري مراسم ازدواج ،مأموراحوال شخصيه ملزم به حمل نوارپرچم سه
رنگ فرانسه دردوركمرخود است.
1
 - 3حضورشاهد
هريك ازهمسران بايد يك يا دو شاهد بزرگ سال انتخاب كنند.قانون تصريح نمي
كن د كه شاهدان از ميان چه كساني انتخاب شوند ممكن است آنها از خويشاوندان يا
دوستان زوجين آينده انتخاب شوند شاهدان ملزمند همراه با اوراق هويت دربرگزاري
مراسم حضوريافته و دفتراحوال شخصيه را امضا ميكنند .سپس شهردارمحل دفترچه

Les témoins

1
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احوال شخصي 1را به زوجين تحويل ميدهد.ازاين پس،هرنوع تغييرات دراحوال
شخصي همسران يا تولد فرزندي درآن ثبت ميشود.
 - 2موانع ازدواج
دركنارشرايط تشكيل عقد ازدواج كه همسران آينده ملزم به رعايت هستند ،مواردي
وجود دارند كه مانع پيوند آنها مي شود .اين موارد را درحقوق فرانسه موانع ازدواج
مينامند .مو انع ازدواج شامل دوهمسري ،تجاوزبه نسل ،وصلت با محارم و بلوغ 0بررسي
ميكنيم.
3
پيش ازانقالب فرانسه درسال 1733ميالدي ،قانون سياه پوستان وجود داشت كه
درسرزمينهاي مستعمره فرانسه درآفريقا جاري بود كه ازدواج سفيدپوستان با سياهان را
ممنوع كرده بود .فرماني 4كه جايگزين فرمان نانت شد ازدواج پروتستانها را غدغن نمود.
نمونههاي ديگري ازجمله كد ناپلئون(قانون مدني) همسري كه مرتكب زناي محصنه
شده بود ازازدواج با زن زنا كاررا ممنوع ميكرد يا همسرمطلقه نمي توانست مجدداً با
همسرسابق خود ازدواج نمايد .ازدواج نظاميان با بيگانگان منوط به مجوزبود كه اين
قاعده همچنان به قوت خود باقي است .زن بيوه يا مطلقه نمي توانست پيش از
 322روزمجددا ازدواج نمايد(مدت عده) .اين مهلت مدت زمان مصلحت اجتماعي
شمرده نمي شد بلكه به منظور مانع از اخطالط نسل بود .به عبارتي ترديد برنسب
فرزندي است كه بعد از ازدواج مجدد متولد ميشد .بنابراين ،مدت  322روز مربوط به
مدت زمان بارداري زن ميباشد .قانون  06مي 0224مدت زمان عده را لغو نمود زيرا
امروزه با پيشرفت علم پزشكي بارداربودن زن سريع قابل تشخيص است .بنابراين
ازمجموعه شرايط موانع ازدواج مشاهده ميشد كه به دليل تحوالت اجتماعي و اخالقي
اين موانع در حال زوال است.
الف  :سن بلوغ
يكي از موانع ازدواج درحقوق فرانسه سن بلوغ همسران آينده ميباشد.بلوغ موجب
تشخيص وضعيت شخص در سن ازدواج شمرده ميشود.آخرين تغييرات مربوط به سن
بلوغ درتاريخ  4آوريل 0226است.سن بلوغ دختر به  13سال افزايش يافت(ماده 144
Le livret de famille
bigamie, inceste, nubilité
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ق.م.ف).اين اصالحيه درچارچوب طرح قانوني مبارزه عليه خشونت زوجين وضع شده
است.براي نخستين باردرتاريخ فرانسه ،سن بلوغ دختران و پسران يكسان ميشود.
بدين ترتيب بنابر ماده  144قانون مدني ،سن بلوغ درهنگام ثبت ازدواج 13سال كامل
زوجين ميباشد .منتهي ،دادستان كل ميتواند به علل مهمي مجوز معافيت سن را
صادركند .درعمل ،درصورت بارداري زن ميباشد.ماده : 144اما ،دادستان كل جمهوري
محل برگزاري مراسم ازدواج ميتواند معافيت سن قانوني به علل مهم صادر كند.
1
ب  :ممنوعيت دوهمسري
همسران متأهل نمي توانند تجديد فراش نمايند مگراينكه پيش ازاين ازدواج آنها
منحل شده يا مطلقه شده باشند .اين اصل به قانون روم برمي گردد كه هنوزهم جاري
است.ضمانت اجراي اين قانون نخست حقوقي است .ماده 147ق.م :نمي توان ازدواج
دوم كرد مگراينكه عقد ازدواج نخست منحل شده باشد.
ازدواج دوم زوجين متأهل باطل است .حقوق فرانسه ضمانت اجراي كيفري نيزپيش
بيني كرده است.تعددزوجات 0جرمي است مستوجب  6الي  3سال حبس وجريمه نقدي
مي باشد .همسرآينده بايد پيش ازبرگزاري مراسم عقد رونوشت شناسنامه معتبرمبني
برتجرد خود را ارائه نمايد.
الزم به يادآوري است كه فرانسه كشورمهاجرپذيربخصوص ازسرزمينهاي متصرف
خود درآفريقا و ديگرنقاط دنيا بخصوص كشورهاي مسلمان است كه تعددزوجات طبق
شرايطي دراسالم مجازاست .بنابراين مهاجراني كه مطابق قانون ملي خود مبادرت به
تعددزوجات نموده اند اين ازدواجها درفرانسه معتبراست.دراين مقوله دعاوي زيادي
دردادگاههاي فرانسه اقامه شده اند كه رويه قضائي راهكارآنها را وضع نموده است.
ديوان تمييز 3فرانسه ازدواج متعددي را كه مطابق قانون ملي خارجي ثبت شده اند را
به رسميت ميشناسد.بنابراين ،درفرانسه زوجههاي خارجي حق ارث،نفقه و غيره را
دارند اما قانون تجميع خانواده مورخ  04اوت 1333تنها به يك زوجه اجازه ورود و
اقامت درفرانسه را ميدهد درضمن تعدد زوجات ممكن است علت رد درخواست
تابعيت اكتسابي يا درخواست اقامت درفرانسه شود.

Bigamie
Polygamie
La Cour de cassation
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ج  :تجاوز به نسل
مورد تجاوز به نسل يا ازدواج با محارم مانعي موقت يا دائم است .اين منوعيت به
دليل مال حظات زيست شناسي استواراست كه به منظور پيشگيري از معلوليت و عيوب
فرزنداني كه از ازدواج محارم متولد مي شوند وضع شده است .مالحظه بعدي اخالقي
است كه به منظور پيشگيري از اختالالت روحي و اخالقي اعضاي يك خانواده ميباشد.
درمورد دامنه مانع ازدواج با محارم الزم به يادآوري است كه اين ممنوعيت به تدريج
محدود شده است به طوريكه آنها را درسه دسته تقسيم ميكنيم.
دسته نخست ممنوعيت مطلق
دراين گروه ازدواج ممنوع و هيچگونه مجوزي صادرنمي شود .وصلت بين
خويشاوندان نزديك ازخط مستقيم تا بينهايت و كاللههاي درجه دوم(برادران و
خواهرا ن).درضمن وصلت بين خويشاوندان نسبي خط مستقيم مانند پدرزن و
پدرشوهربا عروس خود وپدرزن و پدرشوهربا زن پسرخودشان و همچنين خويشاوندي
نسبي بعد از طالق ممنوع است(مواد .)164-161
دسته دوم
دراين گروه ممنوعيت نسبي است .باصدورمجوزازطرف رئيس جمهوراين نوع
ازدواج مجازمي شود مانند تولد فرزندي دراين دسته خويشاوندي ازخط مستقيم ميباشد
به شرطي كه شخص موجب ايجاد خويشاوندي به علت فوتش منحل شده باشد .ولي
ازدواج بين خويشاوندان كالله اي دردرجه سوم مانند وصلت بين عمو و برادرزاده يا
دائي با خواهرزاده خويش ممنوع است.
دسته آزاد
وصلت دراين دسته جايز مي باشد ولي ممكن است اين نوع ازدواج ميان محارم
صورت گيرد.دراين دسته كاللههاي درجه سوم و بعدي حضوردارند.وصلت بين
خويشاوندان خط مستقيم كالله اي كه منحل شده امكان پذيراست.مانند وصلت با
خواهرهمسرسابق خود .وصلت ميان خويشاوند مستقيم امكان پذيراست منوط به اينكه
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وصلتي كه باعث بوجود آمدن خويشاوندي شده بود به علت فوت آن شخص منحل
شده باشد.
1
د  :عدم وجود رضايت مشروع
يكي ازمهمترين شرايط صحت عقد ازدواج رضايت طرفين است كه به صورت
صحيح بايد ابرازشود .بنابراين حتي اشخاص تحت حمايت سرپرست بايستي رضايت
خود را به وصلت بيان كنند .اما درصورت بيماري رواني محسوس يا اختالل رواني هر
يك از زوجين فرد بزرگسال تحت سرپرستي ،نياز به رضايت سرپرست اش دارد درنبود
دادگاه محجورين (ماده 413قانون مدني) .اختالل رواني هر يك از زوجين ،؟؟؟ ازدواج
با تشخيص دادگاه برگزار ميشود درصورت وجود رضايت ،الزم به تشخيص صداقت
رضايت طرفين است كه به انگيزه وصلت مصلحتي به منظورگرفتن كارت اقامت
درفرانسه نباشد .بنابراين ،مأمور رسمي ازدواج يا مأموراحوال شخصيه ميتواند با
تفسيرعالئم رضايت طرفي كه نمي تواند حرف بزند يا رضايت تحت اكراه اعالم شده را
تشخيص ميدهد.
0
ذ  :ازدواج زيززميني يا غيرقانوني
به موجب ماده  131قانون مدني ،برگزاري وثبت ازدواج بدون انتشازاطالعيه توسط
مقامات متصدي احوال شخصيه باطل است .به عبارت ديگر،فقدان برگزاري وثبت
عمومي ازدواج موجب بطالن عقد ازدواج ميشود .اما داليل استثنائي ممكن است اين
شرط تعديل شود .مانند برگزاري مراسم وصلت در بيمارستان به علت وخامت وضعيت
جسماني يكي از همسران .از تاريخ  ،1333عدم حضور شخصي يكي ازهمسران
دربرگزاري و ثبت ازدواج حتي اگر مراسم درخارج ازكشوربرگزارشود موجب بطالن
عقد ميشود( ماده 146-1قانون مدني).

L'empêchement en cas d'absence de consentement légitime
L' empêchement en cas de clandestinité du mariage

1
2

نگاهي به ماده  22قانون حمایت خانواده مصوب 0390/02/0از منظر77 / ...

مجموع اين قواعد نكات زيررا خاطرنشان ميكند:
حكم ديوان اروپائي دادگستري اعالم ميكند كه موانع برپايه خويشاوندي سببي
مخالف ماده  10كنوانسيون اروپائي حقوق بشراست .زيرا به موجب اين ماده پدرشوهر
ميتواند با عروس خود ازدواج نمايد.
اين موانع درصورتي اعمال ميشود كه رابطه نسبي يا سببي قانوناً محرزنشده است
اما ناشي از مطالبات نفقه فرزندي است كه خويشاوندي كه دردوران بارداري قانوني با
مادرش نزديكي نمود پذيرفته شده است(ماده 304قانون مدني).اين ممنوعيت برپايه
صرف احتمال وجود رابطه نسبي استواراست.
اين موانع درزمينه خانواده فرزند خوانده و خانواده طبيعي به داليل اخالقي اعمال
ميشود .اما درخانواده فرزندخوانده ،تعديلي يا مطابقتي مشاهده ميشود .نخست
درصورت فرزند خواندگي مطلق يا كامل ،ممنوعيت درخانواده اصلي فرزند خوانده به
قوت خود باقي است درحالي كه فرزند خوانده ازلحاظ ديگربه خانواده اصلي خود تعلق
ندارد.
دومين تطبيق ،فرزند خوانده تشكيل شده يا براثر فرزندخواندگي ساده ،ممنوعيت
چندان سختگيرانه نيست .بنابرماده 366قانون مدني ازدواج ميان برادروخواهرفرزند
خوانده امكان پذيربوده منوط به صدورمجوزرئيس جمهوراست.
هنگامي ادعاي ممنوعيت پذيرفته ميشود كه درخواست معافيت پيش ازازدواج تنظيم
شده باشد .وگرنه بعد ازازدواج امكان رفع يا اصالح وجود ندارد.
 : 3ضمانت اجرا
مواد 131تا  020قانون مدني فرانسه ضمانت اجراي موانع ازدواج را فراهم نموده
است .درحقوق فرانسه امكان اعتراض به عقد ازدواج براي عموم پيش بيني شده و
هرذينفعي دراين پيوند مي تواند با طرح دعوي در دادگاه خانواده اعتراض خود را اعالم
نمايد .درحقوق فرانسه ،نحوه برگزاري عقد ازدواج بدين شرح است كه همسران آينده
ملزم هستند از طريق انتشار اطالعيه در شهرداري محل 1كه به موجب قانون متصدي
برگزاري وثبت ازدواج است به اط الع عموم مردم برساند .شهردارمحل اقامت همسران
آينده به عنوان مأموررسمي ازدواج صالحيت ثبت وبرگزاري مراسم ازدواج را طبق وقت
قبلي دارد.شهردارمحل به عنوان مأموررسمي دولت در ثبت احوال مردم ،بايستي پيش از
l’officier de l’état civil
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برگزاري مراسم عقد ازدواج هويت و شرايط زوجين آينده را بررسي و محرز نمايد
واگرايرادات حقوقي را مشاهده نمود بايد ازبرگزاري مراسم و ثبت ازدواج خود داري
نمايد وگرنه تخلف محسوب شده و مجازات قانوني درانتظارش ميباشد.
مجازات نقدي نسبت به مأموررسمي ازدواج كه شرايط صحت ازدواج همسران آينده
را رعايت نكرده تحميل ميشود.سازوكارهاي ديگري وضع شده اند ازجمله اعتراض به
ازدواج و ارائه موانع ازدواج كه موجب بطالن عقد ازدواج ميشود.مخالفت با ازدواج
درغالب عمل حقوقي است كه توسط مأموراجراي احكام به زوجين آينده و مأموررسمي
ازدواج از طرف مخالف ابالغ مي شود .مخالفت مانع از برگزاري مراسم و ثبت ازدواج
توسط مأموررسمي ميشود.همسران آينده ميتوانند با مراجع به دادگاه نخستين
درخواست لغو ممنوعيت برگزاري مراسم ازدواج را تنظيم نمايند.
موانع قانوني شامل قاعده ابطال يا ممنوع ميباشد .اين موانع ناشي ازشرايط تشكيل
عقد ازدواج بوده و همه آنها صحت عقد ازدواج را زيرپرسش نمي برند.شرايط شكلي
تشكيل عقد ازدواج شرايط صحت عقد محسوب نمي شود ولي موانع ممنوع كننده
هستند برعكس آن ،موانع مبطل باعث ابطال عقد ازدواج ميشوند.
الف  :ممنوعيت ها
هنگاميكه موانع ازدواج پيش ازبرگزاري مراسم مشاهده شوند ،منوعيت مانع از
تشكيل عقد ازدواج مي شود .مامور رسمي احوال شخصي نمي تواند مراسم عقد ازدواج
را برگزارنمايد .ولي باوجود اين اگرمراسم ازدواج برگزارشود وجود ممنوعيت دليل
كافي به منظور توجيه انحالل عقد شمرده نمي شود.
بنابراين ،به اين نتيجه ميرسيم كه نقض قاعده تشكيل عقد ازدواج درحمايت ازمانع
ممنوع كننده قراردارد ولي موجب ابطال آن نمي شود.
ازجمله موارد ممنوعيت دليل ميتوان به :عدم انتشاراطالعيه ازدواج،عدم ارائه
گواهي،عدم رعايت مدت عده نام برد.
 موانع ابطال كنندهمانند قبل ،اين ممنوعيت ،مانع برگزاري مراسم ازدواج ميشوند ولي كفات ميكند
درخواست انحالل آنرا تنظيم نمود.موانع مبطل مربوط به اسباب بطالن عقد ازدواج است
اما برخي ازآنها مطلق و برخي نسبي هستند.
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 : 1انحالل نسبي
انحالل نسبي ضمانت اجراي نقض قواعد تشكيل ازدواج است تا حامي منافع
شخصي باشد .اين نوع انحالل دو نوع مزيت دارد:
اين يك نوع انحالل ،اقدامي دراختياراشخاص خاص است .به عبارتي اقامه دعوي
منحصراً مختص آنها ست.انحالل نسبي ممكن است بعداً با اقدام منحل كننده تأييد شود.
يعني اينكه شخص صاحب اين حق ازاختيارخود منصرف شده اقدامي كه باعث تأييد
ازدواج ميشود.
دونوع انحالل نسبي درمورد ازدواج وجود دارد .انحالل نسبي به علت عيب قصد د
رضا و انحالل به علت عدم اهليت قانوني.
الف  :انحالل نسبي به علت عيب قصد و رضا
دراين مورد تنها همسري كه رضايتش معيوب شده يا به سخن ديگربا حسن نيت
است مي تواند اقدام كند به هرحال اوبايست پيش ازمهلت شش ماه زندگي مشترک از
كشف اشتباه يا ازروزي كه نقض متوقف شده است اقدام كند.
ب  :انحالل به علت عدم اهليت قانوني
به موجب اين قاعده فرض است كه همسران درموقع برگزاري تشريفات ازدواج
غايب هستند(به غيراز موارد خاص وكالت و ازدواج بعد ازفوت) يا اينكه ازدواج به
عيرازهدف اصلي آن ،انگيزههاي مادي دارد به عبارت ديگرعقد ازدواج به منظور استفاده
ازنتايج مادي آن بدون نيت بهره بردن ازآثارمعنوي و عاطفي آن است؛ مانند :فقدان سن
قانوني ،تعددزوجات وازدواج با محارم .
ب :غيرقانوني بودن ازدواج
غيرقانوني يا پنهانكاري در ازدواج به معني عدم اعالن به عموم است .دراين زمينه
رويه قضائي بزرگ منش است و درصورتي اقدام به انحالل ازدواج ميكند كه همسران
نيت متقلبانه داشته باشند(عدم انتشاراطالعيه جهت اجتناب ازمخالفت بستگان).
عدم صالحيت مأمور رسمي
مأمور احوال شخصي برمبناي صالحيت محلي اقدام ميكند.عدم صالحيت محلي
مأم وراحوال شخصي ممكن است به علت اين باشد كه هيچ كدام ازهمسران آينده
درمحل برگزاري تشريفات ازدواج كمترازيك ماه مقيم ميباشند.

 /34مجله حقوقي كانون وكالي دادگستري استان همدان

مأموررسمي به خارج از محل كارش منتقل شده باشد.
جانشين مأموررسمي ازدواج رسماً تفويض اختيارندارد.
دراين موارد ،رويه قضائي درصورتي اين اسباب انحالل را ميپذيرد كه همسران نيت
متقلبانه داشته باشند.
تقلب نسبت به قانون
اين اسباب انحالل عقد ازدواج نتيجه واكنش قانونگذار نسبت به كثرت ازدواجهاي
مصلحتي به منظور تحصيل تابعيت فرانسوي محسوب ميشود به عبارتي زوجين آينده
به منظور كسب نتايج مادي مبادرت به انعقاد عقد ازدواج ميكنند .دراين صورت،
دادستان يا همسرباحسن نيت(به صداقت احساسات همسرش باورداشته است) درمهلت
يك سال پس ازبرگزاري و ثبت ازدواج ميتوانند عليه صحت عقد ازدواج اقامه دعوي
نمايند.
ج  :فقدان سن قانوني
انحالل يا ابطال عقد ازدواج به علت عدم اهليت قانوني با انحالل به علت فقدان سن
قانوني متفاوت است .ابطال عقد ازدواج به علت عدم اهليت قانوني نسبي محسوب
مي شود .اين مربوط به شخصي است كه به سن قانوني رسيده يا ازمعافيت مجوز
دادستان برخورداراست ولي هنوز بالغ نيست و رضايت والدينش را تحصيل نكرده
است .درصورتيكه فقدان سن قانوني نوعي ازبطالن مطلق است كه مربوط به كساني
است كه هنوزسن قانوني مقرردرقانون را ندارند تا ازدواج كنند و ازمعافيت تحصيل
مجوزنيزبرخوردارنيستند.
معايب قصد ورضا و فقدان رضايت
عيب قصد ورضا اسباب ابطال نسبي عقد ازدواج محسوب ميشود و با شيهه نسبت
به صفات اصلي شخص يا نقض آشكارمي شود .درصورتيكه فقدان رضايت ازموارد
اسباب ابطال مطلق است كه مستلزم غيبت يكي ازهمسران درموقع برگزاري تشريفات يا
فقدان قصد ازدواج باشد.
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الف  :ابطال عقد ازدواج
نظريه ابطال ،به ندرت مورد استعمال قرارگرفته است ،گوياي اين مربوط به جنبه
قراردادي ازدواج است .اين نظريه داراي ويژگيهاي درحوزه موارد ابطال و شرايط اعمال
و اثرات آن ميباشد.
1

 : 1موارد ابطال
ممنوعيت و مانع ابطال
ازدواج مقدس است و بايد مانع ازخدشداركردن آسان آن شد .بدين ترتيب ،تمام
شرايط براي انعقاد عقد ازدواج مانند هم مطالعه نمي شوند.عدم رعايت ،يكي از آنها
موجب ممنوعيت برگزاري مراسم ازدواج ميشود .چنانچه عقدي منعقد شد هيچ گونه
ضمانت اجرائي برآن بارنيست .اين موارد را موانع مينامند .مانند عدم انتشاراطالعيه
ازدواج مگراينكه عقد متقلبانه باشد .همسران آينده با نيت عقد ازدواج محرمانه ازدواج
نموده اند .مثال ديگر ،بيگانه اي بدون ارائه گواهي تجرد يا مجوزاداري با يك فرانسوي
ازدواج كند.
2

 : 2ابطال نسبي و ابطال مطلق
ابطال نسبي به منظورتأمين حمايت از منافع خاص درصورتيكه ابطال مطلق به منظور
تأمين منافع عموم است .به موجب متن مواد  134و  131قانون مدني ،هشت مورد ابطال
مطلق عقد ازدواج وجود دارد.
نقض مواد160 ،161 ،147 ،146-1 ،144،146و 163موجب ابطال عقد ازدواج
مي شود .بنابراين شرايط ماهوي مانند عدرعايت شرط اهليت ازدواج ،فقدان كامل
رضايت ،دوهمسري ،ازدواج با محارم.
شرايط شكلي مانند التزام همسران آينده به حضور شخصي درمراسم ازدواج
وابرازرضايت همزمان زوجين ميباشد .بايد دوشرط ديگرشكلي مقرردرقانون به عبارت
ديگرماده  131قانون مدني راجع به ازدواج زيرزميني وعدم صالحيت را نام برد.

Les cas de nullité
La nullité relative et la nullité absolue
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مانند شرايط عمومي قراردادهاي حقوق مدني ،قانون مدني دو نوع ابطال نسبي را
پيش بيني نموده است رضايت معيوب و فقدان مجوزاشخاصي كه بايد رضايت خود را
نسبت به عقد ازدواج ابرازنمايند .الزم به ذكراست كه شرايط اعمال آنها متفاوت است.
ب  :شرايط اقامه دعوي ابطال
دراين بخش به اشخاص مجاز اشاره ميشود.
 : 1اشخاص مجاز
اقامه دعوي ابطال مطلق
درمورد ابطال مطلق ،مانند حقوق عادي ،به موجب ماده  134قانون مدني ،زوجين،
هرذي نفعي و مدعي العموم ميتوانند اقدام نمايند .اما قانون موارد خاص را درمورد عقد
ازدواج وضع نموده است .مثال ،بعضي افراد مانند همسران ازجمله همسري كه
دوهمسري است و اجداد ميتوانند اقامه ابطال مطلق نمايند زيرا عقد پيوند معيوب است.
الزم نيست كه آنها نفع خود را ثابت كنند بلكه نفع معنوي كافيست.
اشخاص ديگري مانند كالله ها يا فرزندان ناشي ازازدواج به موجب ماده  137قانون
مدني مي توانند اقدام نمايند .بستانكاران محرومند مگردرصورت اثبات نفع مالي ميتوانند
اقدام به ابطال نمايند.
اقامه ابطال نسبي
دراين مورد هدف تأمين نفع شخصي است .متقاضيان درقانون پيش بيني شده اند.
مثالً هنگاميكه رضاي معيوب است ،اقامه دعوا توسط همسري كه رضاي وي معيبوب
شده مي تواند اقدام نمايد.به عبارت ديگرهمسرمتخلف ،قائم مقام و وراث نمي تواند
اقدام كند.
ج  :مرورزمان و سقوط دعوي ابطال
مانند قواعد حقوق خصوصي ،اقدام به تنظيم اقامه ابطال مشمول مرورزمان
مي شود.مهلت مرورزمان سي سال براي اقدام به اقامه ابطال مطلق مقررشده است .اما
مهلتهاي كوتاه مدت نيزپيش بيني شده است .مانند :اگرمهلت شش ماه ازسن بلوغ يكي
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ازهمسران گذشته باشد؛ ديگرامكان اقدام به ابطال به علت عدم اهليت وجود ندارد و
تازه همسران در اين مدت زمان باهم زندگي نكرده باشند.
اصوالً ،مهلت پنج سال جهت اقدام به ابطال نسبي مقررشده است .مانند اعتراض به
رضاي معيوب .مدت زمان اعتراض نسبت به مورد ديگر كوتاه تراست زيرا به موجب
ماده  133قانون مدني ،يك سال است : :اقدام به ابطال ديگرازناحيه زوجين ،والدين آنها
كه رضايت خود را بيان كرده اند قابل پذيرش نيست .اما اگر ازدواج بطورضمني و
صريح تأييد شد درحاليكه رضايت آنها الزم بود يا هنگاميكه 4سال بدون اعتراض
ازتاريخ اطالع ازازدواج گذشته باشد.
اعتراض توسط همسري كه  4سال از تاريخ ازدواج گذشته ازآن تاريخ سن الزم
جهت بيان رضايت را اخذ نموده و اعتراضي نشده باشد .درخواست ابطال پذيرفته نمي
شود.
عالوه برآن ،اعتراض جهت ابطال نسبي با تأييد ازبين ميرود .تأييد ابزاراراده اي
است كه با آن خواهان ابطال نسبي منصرف ميشود و با رضايت خود موجب تأييد
عطف به ماسبق عمل مي شود .پذيرش بصورت ضمني و صريح بيان ميشود .بدين
ترتيب كه درصورت ابطال به عال رضاي معيوب ،متن ماده  :131درماده پيشين،
درخواست ابطال تنها ظرف  4سال قابل پذيرش است ،تأييد ناشي ازسكونت مداوم
هردوهمسربه مدت شش ماه از تاريخي كه عيب رضا مشاهده شده يا اكراه متوقف شده
است .اصوال ،اين موجب سقوط اقدام به ابطال مطلق نمي شود.
ولي ،دو استثنا مشاهده ميشود :يكي به موجب ماده  134قانون مدني :ماده :134
هرازدواجي برخالف مقررات مندرج درمواد 161،160 ،147 ،141-1 ،146 ،144
و163منعقد شده ظرف  32سال ازتاريخ برگزاري مراسم ازدواج توسط همسران يا
ذينفعان و مدعي العموم قابل اعتراض است ،راجع به عدم بلوغ همسراست .عدم رعايت
اهليت ازدواج منتفي است اگرزن بارداراست؛ اما تنها در اين مورد معتبراست.
ديگراستثنا ،مربوط به زيرزميني بودن و عدم صالحيت متصدي برگزاركننده مراسم عقد
ازدواج است كه راهكاري آمرانه است.
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د  :اثرات ابطال
اصوالً ،ابطال عقد موجب ازبين رفتن عطف به ماسبق عمل حقوقي ميشود .كه
موجب بازگشت به حالت اوليه پيش از تنظيم سند ميشود كه درنتيجه قاعده استرداد
تحقق مي يابد .درمورد عقد ازدواج ،درصورت ابطال آن ،به معني ازبين رفتن عقد ازدواج
و لغو استفاده از نام همسر توسط ديگري ميشود .بدين ترتيب كليه روابط ميان زوجين
متوقف مي شود .بنابراين ،اثرات ابطال بسيارشديداست .قانونگذاردراين حوزه تعديالتي
ازاصل عطف به ماسبق با نظريه ازدواج فرضي 1را وضع نموده است؛بدين صورتكه
اگرشرايط ازدواج فراهم باشد ،اثرات خاصي نسبت به همسران وفرزندان دارد.
 : 1شرايط ازدواج فرضي
درهنگام انعقاد عقد ازدواج حسن نيت دوطرف نسبت به هم و نبود موانع ازدواج
موجب صحت آن ميشود ولي ممكن است به عللي هردو يا يكي از زوجين با حسن
نيت از موانع ازدواج مطلع نباشد؛حسن نيت زوجين آينده در ماهيت و صحت عقد
ازدواج از اهميت خاصي برخورداراست.دراين مورد ،اگرهمسران با حسن نيت گمان
نموده اند كه ازدواج آنها صحيح است؛ اصل عطف به ماسبق منتفي ميشود .بنابراين،
براي صحت عقدشرايطي بايد فراهم شود .شرط نخست به موجب ماده  021قانون مدني
است :عقدازدواجي كه ابطال شده نسبت به زوجين با حسن نيت اثرات حقوقي دارد.
اگرحسن نيت فقط ازناحيه يكي ازهمسران وجود داشه عقد ازدواج نسبت به او اثردارد،
بنابراين درصورتي ازدواج فرضي يا مشهورمحقق ميشود كه با حسن نيت منعقد شده
باشد به عبارت ديگرجهل يكي يا هردوهمسرازعيب مانع ازدواج ،جهلي كه به علت
اشتباه عملي يا اشتباه حكمي بوده به عبارت ديگر ،جهل ازمقررات قانوني مانع ازدواج
است.
شرط دوم شرطي عيني است؛ براي اينكه ازدواج فرضي ثابت شود كه ازدواج بدون
رعايت مقررات منعقد شده به منظورازدواج واقعي صورت گرفته است .بنابراين با
برگزاري تشريفات ازدواج ،عقد صحيح ميشود .زيرا طرفين با حسن نيت تصميم به
0
ازدواج واقعي دارند.
Le mariage putatif
La faculté de Droit Virtuelle, WWW.facdedroit-lyon3.com
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چکيده:
حقوق بشردوستانه يكي از مباحث نو ظهور حقوق بينالملل در قرون اخير محسوب
مي شود كه رسالتش حمايت از غيرنظاميان ،چگونگي رفتار با افراد خارج از صحنه نبرد،
ممنوعيت توس ل به هر شيوه جنگي و منع عمل متقابل و ...است اين قواعد و اصول از
دستاوردهاي حقوق بين الملل در قرون نوزدهم و بيستم بوده كه مورد توجه خاص
حضرت علي (ع) در نهجالبالغه قرارگرفته ،امام علي (ع) در نهجالبالغه به حقوق
بشردوستانه توجه خاص كردهاند .تبيين ابعاد گوناگون اين مسائل ،در گسترش اصول
حقوق بشردوستانه نقش بسيار سازندهاي دارد .امام علي (ع) به حفظ تمامي اصول
حقوق بشردوستانه مانند :حفظ محيطزيست از تخريب ،رفتار كرامت مدارانه با دشمن،
منع استفاده از برخي سالحها ،حمايت ويژه از زنان و كودكان و ...تأكيد فراوان دارند.
اصولي كه اميرالمؤمنين (ع) در خصوص حقوق بشردوستانه به آن تأكيد نمودهاند شامل
تمامي آنچه هم اكنون در اسناد بينالمللي وجود دارد ميشود.
واژگان کليدي :نهجالبالغه ،حقوق بشردوستانه ،كنوانسيون ژنو ،كنوانسيون الهه ،حقوق
جنگ.

 .1وكيل پايه يك دادگستري  -رئيس شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكالي دادگستري همدان.
 .0دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه بوعلي سينا  -كارآموز وكالت كانون وكالي
دادگستري همدان.)Vahed.salimi@yahoo.com( .*.
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مقدمه:
نبرد به عنوان واقعيتي انكارناپذير و باليي خانمانسوز ،از قديمااليام ميان ملل معمول
و هم زاد انسان بوده و اين امر با گذر زمان ،شكل و شمايلي جديد به خود گرفته است
(مروت .)333 :1332 ،در تاريخ حقوق بينالملل ،حوزه «حقوق جنگ» كهنترين شاخه
حقوقي بوده كه ريشه در اعماق تاريخ دارد .بر اساس يافتههاي تاريخي و تحقيقات
مورخين ،تفكر و رفتار انساندوستانه در تمدنهاي قديم و حتي قبايل بدوي و انسانهاي
اوليه وجود داشته است« .حمورابي» پادشاه بابل بخشي از اين قواعد را در مجموعه
قوانين خود آورده است (محققداماد.)143 :1333 ،
كتابهاي آسماني قرآن و انجيل هم دربردارنده قواعدي در مورد جنگها هستند.
هرچند قرآن مجيد در اين ميان موقعيتي ممتاز دارد و در آن بهكرات بر رعايت اصول
انساني در هدايت و اداره جنگها تأكيد شده است (سياهرستمي.)00 :1333 ،
اما اين قواعد حقوقي ،جنبه عرفي داشته و تدويننشده بودند .نخستين قانون
بشردوستانه مدون و منظمي كه از سوي يك دولت براي نيروهاي مسلح تدوين شد،
مجموعه قوانين «ليبر» بود كه در ايالت متحده تصويب شد؛ اما منادي حقوق بينالملل
بشردوستانه به مفهوم امروزي آن ،يك تاجر سوئيسي به نام «هنري دونان» بود (همان:
 .)03آنچه امروز حقوق بشردوستانه ناميده ميشود به عنوان شاخهاي از حقوق بينالملل

ناظر بر مخاصمات مسلحانه ،مجموعه هنجارهاي ناظر بر رفتار جنگي و انجام درگيري-

هاي مسلحانه و هدايت مخاصمات خواه در ابعاد بينالمللي يا در گستره غير بينالمللي
است (ساعد .)7 :1333 ،اين حقوق بر مبناي نوع نگرش و انگيزه تدوين به سه دسته
تقسيم ميشود :حقوق الهه (قديميترين بخش حقوق درگيريهاي مسلحانه كه در قالب
كنوانسيونهاي دوازدهگانه در شهر الهه هلند تدوينشده و اساساً ناظر بر متعادلسازي
برخورد نيروهاي مسلح با همديگر هستند) ،حقوق ژنو (شامل مجموعه كنوانسيونهايي
كه در شهر ژنو با هدف حمايت از قربانيان جنگ تدوينشدهاند) و حقوق نيويورک (كه
حالت معاهدهاي ندارد).
كانون توجه اين پژوهش ،پاسخ به اين سؤال است كه امام علي (ع) در كتاب
ارزشمند نهجالبالغه تا چه حد به قواعد حقوق بشردوستانه توجه كردهاند .در كتاب
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نهجالبالغه به روشني ميتوان برخي از قواعد بنيادين كنوني حقوق بشردوستانه را
مشاهده كرد .قواعدي كه تا قرون حاضر در حقوق بينالملل تثبيت نشده بودند.
استخراج اين قواعد از كتاب عظيم نهجالبالغه و ترجمه آنها به زبانهاي ديگر ميتواند
به علماي حقوق بينالملل نشان دهد كه نظام حقوقي اسالمي در  1422سال پيش مشوق
رعايت قواعدي بوده كه جهان غرب در يكي دو سده اخير به آنها دستيافته است.
موضوع پژوهش ميطلبد ساختار آن در دو گفتار سامان يابد ،گفتار نخست ،به« :رعايت
اصول حقوق بشردوستانه در هنگام جنگ» و گفتار دوم« :رعايت حقوق بشردوستانه پس
از جنگ در قبال غيرنظاميان و اسرا» ميپردازد.
گفتار نخست :رعايت اصول حقوق بشردوستانه در هنگام جنگ

با نگاهي در نهجالبالغه ،اسناد و معاهدههاي گوناگون كه مورد توافق دولتها جمع-

آوري گرديده ،هدف از تمامي آنها حفظ حيات ،سالمت و كرامت انسانها در زمان
وقوع درگيريهاي مسلحانه و محدود كردن روشها ،وسايل و ابزارهايي است كه در
جنگ بكار گرفته ميشود .در يك كالم غايت و غرض حقوق بشردوستانه «انسانيتر
كردن جنگ» است .از اين رو طيف گستردهاي از مسائل و موضوعات وجود دارد كه
مورد حمايت در حقوق بشردوستانه است كه برخي از آنها را در اينجا مورد كنكاش
قرار ميدهيم:
بند نخست :حفظ اماکن از تخريب
برخي از افراد بيگناه و مكانها خواه يا ناخواه مورد تعرض قرار ميگيرند،
محيطزيست نابود ميشود ،اماكن را آتش ميزنند و ،...در حكومت امام علي (ع) وقتي
لشكري در حال عبور بود ،امام به واليان و مردم نامه مينوشت كه لشكريان حق ندارند
كوچكترين آزار و ضرري به مردم برسانند و اگر تخلفي مشاهده نمايند به امام گزارش
دهند تا خاطيان مجازات شوند (عليخاني .)4 :1333 ،اين ديدگاه امام علي (ع) را ميتوان
بر حفظ محيطزيست ،حفظ حيوانات از كشته شدن و ...نيز تفسير نمود ،در نامه شماره
 62امام علي به كارگزاران حكومتي اين چنين ميفرمايند« :من لشكري فرستادهام كه اگر
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خدا بخواهد از سرزمين شما عبور كند و آنان آنچه خداوند بر ايشان واجب كرده
سفارش كردم كه مردم را آزار ندهند و نرنجانند ،من در نزد شما و به سبب پيماني كه با
شما دارم ،از آسيبي كه سپاهيان بر مردم رسانند بيزارم ...پس كسي كه از روي ستم به
اموالتان دستدرازي كند كيفر دهيم و دست بيخردان خود را از زيان رساندن به سپاه و
تعرض به آنان و آنچه استثنا كرديم {حالت اضطرار و گرسنگي ممتد} بازداريد»
(شيرواني.)436 :1333 ،
همين نامه امام علي ،در ماده  ،13قرارداد ژنو (مورخ  10اوت )1343،دراينباره آمده
است« :مؤسسات ثابت و تشكيالت سيار اداره بهداري نبايد تحت هيچ عنواني مورد
حمله قرار گيرند بلكه بايد در همه احوال توسط دولتهاي متخاصم محترم شمرده و
حمايت شوند ،مؤسسات و تشكيالت مزبور چنانچه به دست طرف متخاصم افتند مادام
كه دولت دستگير كننده وسايل پرستاري زخم داران و بيماران موجود در مؤسسات و
تشكيالت مزبور تأمين نكرده باشد ميتوانند به كار خود ادامه دهند( »...سياهرستمي،
حسيننژاد ،افچنگي.)147 :1332،
اميرالمؤمنين (ع) همچنين از به كارگيري شيوههايي كه آثار مخربي بر محيطزيست و
ساكنان نواحي جنگزده بر جاي ميگذاشت جلوگيري ميكردند .يكي از روشهاي
جنگي آن زمان اين بود كه طرفهاي درگير در جنگ براي جلوگيري و پيش روي
دشمن زمينهاي پشت سرخود را اعم از مزارع و باغها ميسوزاندند و چشمههاي آب
را تخريب ميكردند (مجلسي :1331،ج.)62 :1

همين اصولي كه مد نظر حضرت علي (ع) قرارگرفته است .در ماده  40پروتكل اول
الحاقي به كنوانسيونهاي مورخ ژوئن  1343آمده است« :اموال غيرنظامي نبايد هدف
حمله يا اقدام تالفيجويانه قرار گيرد» (سياهرستمي و ديگران.)360 :1332 ،
دربند «ب» ماده  44چنين آمده« :حمله ،تخريب ،انتقال يا غيرقابل استفاده كردن
اموالي كه براي بقاي سكنه غيرنظامي ضروري است ،نظير مواد غذايي ،مناطق كشاورزي
براي توليد مواد غذايي ،محصوالت كشاورزي و دامي ،تأسيسات و ذخاير آب آشاميدني
و كارگاههاي آبرساني به خصوص به اين منظور كه ارزش آنها براي تغذيه سكنه
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غيرنظامي يا طرف مخالف ،سلب ميشود ،با هر انگيزهاي كه باشد خواه به جهت اينكه
غيرنظاميان از پا درآيند ،مجبور به نقلمكان شوند يا هر انگيزه ديگر ممنوع است».
همچنين در ماده  44همين قانون حمايت از محيطزيست مورد تأكيد است كه بيان

ميدارد« :در هنگام جنگ ميبايست مراقبت شود كه محيطزيست طبيعي در برابر آسيب-
هاي گسترده دراز مدت و شديد ،حفاظت به عمل آيد .اين حفاظت شامل ممنوعيت
استفاده از روشها يا وسايل جنگي ميشود كه منظور از آن چنين آسيبي به محيطزيست
طبيعي بوده ،يا احتمال وارد آوردن چنين آسيبي ميرود و در نتيجه به سالمتي و بقاي
سكنه لطمه بزند .در بند «ب» اين ماده بيان شده« :حمله به محيطزيست به عنوان اقدام
تالفيجويانه ممنوع است» (همان.)363 :
در خطبه  07نهجالبالغه اميرالمؤمنين (ع) ميفرمايند :از سوي ديگر مهاجم هيچگاه

رعايت حفظ مصالح ،خانه ،كاشانه ،شهر و ديار قومي را كه مورد هجوم واقعشده نمي-
كند ،ميزند ،ميكوبد ،ويران ميكند و پيش ميآيد ولي صاحبخانه ناچار است اين
موارد را رعايت كند زيرا سرمايههاي او را تشكيل ميدهد .به همين دليل در غزوات
اسالمي دستور داده ميشد كه جنگجويان به خارج شهر به استقبال دشمن بروند
(مكارمشيرازي :1373 ،ج.)143 :0
بند دوم :اقدامات پيشگيرانه از جنگ
امام علي (ع) در جنگ هاي مختلف شركت نموده و در تمام اين جنگها رفتار
كرامت مدارانه با دشمن خويش داشته است .حتي ايشان براي جلوگيري از جنگ
امتيازات فراواني را به طرف مقابل اعطا ميكرد تا جنگ و خونريزي رخ ندهد ،اين
درخواست صلح و سازش يكي از مهمترين هدفهاي حقوق بشردوستانه را در برداشته
است و طوري كه در نامه شماره  43در روش برخورد با دشمن ميفرمايند :هرگاه
دشمنت تو را به صلح فراخواند ،خشنودي خدا در آن است ،از آن روي متاب ،زيرا
صلح سبب آسودن سپاهيانت و آسايش خاطره تو و امنيت شهرهايت ميشود...
(شيرواني )406 :1333،و در همان خطبه اشاره به وفاداري به پيماني كه ما دشمنان
ميبنديم ،مينمايند.
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در همين راستا در جنگ نهروان امام در خطبه  36از عواقب جنگ ميگويند و خود
را متقابل به جنگ و خونريزي نميداند« .من شما را هشدار و بيم ميدهم كه فردا اطراف
اين رود و ميان اين بيابان پشت بر روي خاک افتاده باشيد ...من كه سري برايتان پديد
نياوردم ،نخواستهام به شما زياني برسانم» در تاريخ آمده است كه اميرالمؤمنين (ع) پس
از صادر كردن فرمان حمله به گروه خوارج ،براي آنان احتجاج و استدالل ميكرد ،ولي
از روي لجاجت نميپذيرفتند .برخي ديگر از راويان ميگويند :اميرالمؤمنين (ع) هم
شفاهاً و هم به وسيله نامهها خطاي خوارج را به ايشان گوشزد كرد ولي به همان خطاي
خود مقاومت نمود (جعفري :1362،ج.)73 :4
همچنين در نامهاي به معاويه (شماره  )44به دشمن خود اندرز ميكند و ميفرمايد:
«بترس از خدا ...من برايت به خدا سوگند ميخورم سوگندي كه آن را برنميزنم ،كه اگر
دست تقدير من و تو را در آشيانه تو يكجا جمع كند .آنقدر ...تو بمانم تا آنكه خداوند
در ميان ما داوري كند كه او بهترين داوران است» (شيرواني .)430 :1333 ،امام علي در
خطبه  026در جنگ صفين ضمن منع از دشنام دادن به دشمنان ميفرمايند :من خوش
ندارم كه شما دشنام دهنده باشيد ...بهتر است به جاي ناسزا گفتن بگوييد« :خداوند
خونهاي ما و خونهاي ايشان را از اينكه به زمين بريزد حفظ كن» (دشتي:1330 ،
.)430
عليبنابيطالب همواره جنگ را تا نزديكي شب به تأخير ميانداختند وقتيكه
فرماندهان پيشنهاد ميكنند كه يا اميرالمؤمنين (ع) اجازه بدهيد جنگ را طرف صبح و
پيش از ظهر به راه اندازيم زيرا طرف عصر سربازان خسته و بيحالاند اميرالمؤمنين (ع)
ميفرمود براي همين است كه جنگ را به تأخير مياندازم از اين تأخير چند منظور دارم:
سربازان آخر روز خسته و بيحالاند در نتيجه از درندهخويي آنان كاسته ميشود،
تاريكي نزديك ميگردد و اين تاريكي وسيله خوبي است براي فرار و كنار رفتن كساني
كه از جنگ وحشتزده شدهاند و مجروحان ميتوانند از تاريكي هوا استفاده كرده از
ميدان جنگ بيرون بروند ،كساني كه در راه رو به ميدان جنگ ميآيند تاريكي مانع
رسيدن آنها به ميدان گردد ،غروب نزديك ميشود و روح سربازان حساس ميشود و
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قدرت توجه به خدا را پيدا ميكنند و درهاي رحمت خداوندي را با آن توجهات بر
روي خود باز ميكنند (جعفري :1336 ،ج.)137 :3
آنسان كه اشاره شد تالشهاي امام علي (ع) در جهت پيشگيري از شكلگيري
زمينههاي خشونت و مخاصمات را بايد اينگونه برداشت نمود كه امام علي به بُعد
حقوق بشردوستانه قبل از شكلگيري زمينه جنگ توجه خاص داشته است ،به طوري كه
حقوق سياسي و اجتماعي خوارج را ادا كرد تا زمينه بروز جنگ و خشونت نشود
(عليخاني.)4 :1333 ،
بند سوم :منع از استفاده از شکنجه و برخي از وسايل جنگي
يكي از اصول مسلم عرف بينالمللي كه در امتداد اصل ضرورت نظامي و در جهت
عينيت بخشيدن به آن شكل گرفته ،اصل ممنوعيت تحميل رنج و درد غير الزم بر
رزمندگان است .طبق اين اصل نميتوان از سالحهايي استفاده كرد كه موجب صدمه يا
رنج و درد بيشازحد ميشوند .از اين رو آزادي دولتها در انتخاب وسايل و شيوههاي
جنگي نامحدود نيست (زماني ،پيري .)41 :1331 ،كميته ملي حقوق بشردوستانه اعالم
نمود « ...هيچ كس نبايد مورد شكنجه جسمي ،روحي ،رواني ،مجازاتهاي ظالمانه،
مجازاتهاي خفتبار جسمي يا ديگر رفتارهاي مشابه واقع شود .دو طرف درگيري و
اعضاي نيروهاي مسلح آنها ،در انتخاب روش و وسايل جنگي حق نامحدود ندارند و
استفاده از سالحها يا روش هاي جنگي كه احتمال دارد خسارت غيرضروري يا رنج
زيادي ايجاد كنند ممنوع است» (سياهرستمي .)12 :1337 ،آنگونه كه مالحظه نموديد،
استفاده از هر روش براي جنگ (مانند گرسنگي و )...را كميته ملي حقوق بشردوستانه
تجويز نكرده است .اين مورد در نهجالبالغه هم مد نظر امام علي (ع) بوده است به
طوري كه در جنگ صفين ،ابتدا معاويه و لشكريانش بر سر آب رسيدن و افرادي را
مأمور كردند تا مانع از استفاده لشكريان اما از آب شدند ،امام قاصدي نزد معاويه فرستاد
و اعالم نمود آب جزء مواهب الهي است و براي بندگان خداست و كسي حق ندارد
مانع استفاده از آب شود ولي معاويه قبول نكرد ،لشكريان امام با حمله نظامي آب را آزاد
كردند و امام دستور داد كه آب مورد نياز خود را بردارند و آن را براي استفاده لشكر
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معاويه آزاد بگذارند و وقتي امام علي (ع) توسط ابنملجممرادي ضربت خورد ،در مورد
ابنملجم كه اسير شده بود سفارش فرمودند كه مبادا او را گرسنه و تشنه نگه داريد
(عليخاني ،)7 :1333 ،النهايه قوانين بشردوستانه برآنند تا نه تنها به ضرورت قانون بلكه
انسانيت و اخالق تفهيم نمايند و اباحه مطلقه ضرورت را با آن مقيد نمايند .اولين قانون
انساندوستانه بينالمللي مقرر مي دارد كه هر رزمنده بايد از كشتن مجروحان ،اعمال
شكنجه و رفتار موهن با دشمن خودداري نموده و نيز زماني كه ديگر دشمن به دليل از
كارافتادن سالح يا تسليم خود ،از جنگ ناتوان باشد ،از كشتن وي بپرهيزد ،اين اصل
بنيادين انساندوستانه بينالمللي در ماده  ،03كنوانسيون  1327الهه وضع و توسط ماده
 33پرتكل نخست  1377تأييد شده است .از نتايج ضرورت رفتار نيك با دشمن عدم
جواز مجازاتهاي دسته جمعي است (قرباننيا )173 :1337 ،و لذا كميته ملي حقوق
بشر در همين راستا اعالم نمود :كشتن و زخمي كردن دشمني كه در حين جنگ
تسليم شده يا سالح به زمين گذاشته ممنوع است ،مجروحين و بيماران بايد جمعآوري
شوند و طرف درگيري كه آنها را در اختيار دارند بايد از آنها مراقبت كند ،تأسيسات و
پرسنل ،حملونقل و تجهيزات پزشكي بايد معاف و ...شوند (سياه رستمي.)12 :1337،
همچنين در بندهاي ماده  3كنوانسيون ژنو ( 10اوت  )1343براي حمايت از
اشخاص چنين بيان شده :لطمه به حياط و تماميت بدني منجمله قتل به تمام اشكال آن،
زخم زدن ،رفتار بي رحمانه ،شكنجه و آزار ،اخذ گروگان ،لطمه به حيثيت اشخاص
منجمله تحقير و تخفيف ممنوع است (سياهرستمي و ديگران.)164 :1332 ،

امروزه يكي از مشكالت جامعه بشري در زمان وقوع جنگها ،به كارگيري سالح-

هايي است كه با قدرت تخريبي بسيار زياد عده فراواني را به كام مرگ فرو ميبرند و
تفاوتي ميان افراد نظامي و غيرنظامي نگذاشته و همه كساني را كه در معرض آن قرار
ميگيرند آسيب ميرسانند اين امر سبب توجه تدوينكنندگان حقوق مربوط به جنگ و
گنجانيدن موادي در قوانين براي جلوگيري از اشاعه و گسترش استفاده از اين سالحها
گرديد بر اساس يكي از قسمتهاي ماده  03مقررات الهه كه ناظر به جنگ زميني است
به كارگيري سم و سالحهاي سمي ممنوع است (رضاييان.)31 :1333 ،
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همچنين در پروتكل ژنو ( 17ژوئن  )1304درباره استعمال گازهاي خفهكننده و ...در
جنگ بيان شده« :نظر به اينكه در زمان جنگ ،استعمال گازهاي خفهكننده و مسموم و يا
امثال آنها و همچنين هر قسم مايعات ،مواد و عمليات شبيه به آن به حق مورد تنفر
افكار عمومي دنياي متمدن ميباشد و نظر به اينكه منع اين استعمال در عهدنامههايي كه
اغلب دولت ها در آن شركت دارند ،قيد شده و از آنجا كه اين منع را كه با وجدان
مطابقت دارد و در بين ملل معمول است .جزو حقوق بينالمللي قرار داده و جنبه
مقبوليت به آن دهند .امضاء كنندگان ذيل اعالم ميدارند :دولتهاي متعاهد تقبل ميكنند
ممنوعيت استعمال گازهاي خفهكننده و مسموم و شبيه به آن را به موجب اين اعالميه به
رسميت بشناسند .همچنين متعهد ميشوند ممنوعيت مزبور را شامل وسايل جنگي
ميكروبي نيز بدانند و خود را در رعايت مدلول مراتب فوق ملزم بدانند» (ساعد:1333 ،
 .)13اميرالمؤمنين (ع) در مورد اين اصل از حقوق بشردوستانه ميفرمايند :پيامبر (ص)
از القا و پراكندن سم در سرزمين مشركان جلوگيري ميكردند» (عاملي، 1423،ج.)11:62
گفتار دوم :رعايت حقوق بشردوستانه پس از جنگ در قبال غيرنظاميان و اسرا
نخستين گامي كه در هر درگيري بايد برداشته شود ،يادآوري مسؤوليت دولتها در
قبال جمعيت غيرنظامي ،اسرا و رزمندگان و اولويت فيزيكي و كرامت آنهاست .در
نتيجه هدف اوليه آنها بايد حفظ جان و سالمتي قربانيان درگيريها ،كاهش مصائب
آنها و تضمين حقوق آنها در مقابل اين درگيريها ميباشد .فاجعه جنگ دوم جهاني
كه طي آن ميليونها غيرنظامي جان باختند ،جامعه بينالمللي را بر آن داشت تا مقرراتي
در حمايت از غيرنظاميان وضع كند كه ازجمله اين مقررات ،كنوانسيون ژنو به ويژه
كنوانسيون چهارم  1343است كه به اين امر اختصاص دارد (نماميان ،طيبي.)34 :1331 ،
اكنون به بررسي اين اصول ميپردازيم:
بند نخست :حمايت از زنان و کودکان
تجربه نيمقرن سازمان ملل متحد ثابت كرد تأمين صلح و تنظيم عادالنه روابط
بينالملل و تأمين اصول حقوق بشردوستانه ،بدون استمداد از دين ،بهخصوص دين
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اسالم ممكن نيست (نگهداري .)34 :1336 ،هيچ چيز حتي منافع حياتي و خطر قريب
الوقوع براي بقاي دولت ،هدف قرار دادن و كشتن غيرنظاميان را توجيه نميكند ( Icj

 .)Rep, 2004, 160در ستون اسالمي به مصونيت افراد غيرنظامي تصريح شده است،
حضرت اميرمؤمنان علي (ع) خطاب به معقل بنقيس كه به عنوان فرمانده ،مأموريت
جنگي داشت فرمود «از خدا بترسيد ،جز باكسي كه با تو پيكار كند ،پيكار مكن»
(شيرواني)443 :1333 ،؛ كه منظور در اينجا از غيرنظاميان يعني شامل زنان ،كودكان و
پيران و ...است.
همچنين رفتار در مورد يكي از همسران خود (مادر محمدحنفيه) كه در يكي از
جنگهاي اسالمي اسير شد و ميخواستند او را بفروشند؛ امام علي (ع) او را خريد و
آزاد كرد و به همسري خود درآورد خود نمونه بارزي از حمايت از زنان است (مكارم
شيرازي ،1374 ،ج.)433: 1
طبق ماده  07كنوانسيون چهارم ژنو و ماده  74پرتكل نخست زنان در مقابل هرگونه
لطمه به شرافت و به ويژه در برابر تجاوز ،اجبار ،فحشاء و هرگونه شكست حرمت
موردحمايت قرار دارند ،در اين صورت محدوديت از آزادي آنان بايد در اماكن جدا از
مردان نگهداري شوند كه ماده  07اين كنوانسيون -بند  74 ،4پرتكل نخست و بند 06
ماده پرتكل دوم الهه بر آن تصريح نموده است (قرباننيا .)130 :1337 ،غالباً اين زنان و
دختران هستند كه در درگيريهاي مسلحانه را به عنوان فرد غيرنظامي تجربه كرده و در
معرض اقدامات خشني قرار ميگيرند (كميتهي بينالمللي صليب سرخ.)06 :1334 ،
امام علي (ع) مي فرمايند :زنان را با آزار دادن تهييج نكنيد ،هر چند آبرويتان را بريزند
يا اميرتان را دشنام دهند (شيرواني ،)444 :1333 ،نمونههاي از مادههايي كه در
كنوانسيون ژنو مربوط به حمايت از زنان و كودكان است را در ذيل ميآوريم.
در جاي ديگر اميرالمؤمنين (ع) چنين ميفرمايند :به من خبر رسيده كه مرداني از آن
سپاهيان (شام) بر زن مسلمان يا غيرمسلمان (يهودي ،نصراني) كه معاهده زندگي در
جوامع اسالمي او را تأمين نموده است هجوم برده ،خلخال از پا و دستبند از دست آنها
درآوردهاند ،گردنبند و گوشواره آنان را به يغما بردهاند .اين بينوايان جز گفتن ...و سوگند
دادن و طلب رحم و دلسوزي چارهاي نداشتند .آنگاه سپاهيان خونخوار با دست پر و
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كامياب برگشتهاند .نه زخمي بر يكي آنها وارد شده و نه خوني از آنها ريخته شده
است اگر پس از چنين حادثهاي مرد مسلماني از شدت تأسف بميرد مورد مالمت
نخواهد بود (جعفري ،1336 ،ج.)043: 3
ماده  76درباره حمايت از زنان:
 -1زنان بايد مورداحترام خاص قرار بگيرند و به ويژه در برابر هتك ناموس ،فحشاي
اجباري و اشكال ديگر حمله غيرمحترمانه حمايت خواهند شد.
 -0به وضعيت زنان باردار و مادران داراي فرزند وابسته به خود ،كه به داليل مربوط به
مخاصمه مسلحانه دستگير يا بازداشت شده يا تحتنظر قرارگرفتهاند ،با حداكثر اولويت
رسيدگي خواهد شد.
 -3طرف هاي مخاصمه تا باالترين حد ممكن اهتمام خواهند نمود كه از صدور حكم
اعدام در مورد زنان باردار يا مادران داراي فرزندان وابسته به آنان ،به دليل جرائم مربوط
به مخاصمه مسلحانه ،خودداري شود حكم اعدام براي چنين جرمهايي در مورد اين قبيل
زنان اجرا نخواهد شد و كميتهي بينالمللي صليب سرخ يك سازمان مستقل و بيطرف
است كه فعاليت هاي بشردوستانه آن حمايت از حيات و كرامت انساني قربانيان جنگ و
ناآراميهاي داخلي و امدادرساني به آنهاست (سياهرستمي و ديگران.)330 :1332،
كودكان عامل برانگيختن مخاصمات مسلحانه نيستند ،اما همواره صدمات زيادي را
در اين رابطه به صورت گوناگون متحمل شدهاند؛ بنابراين از آنجا كه بيشترين سهم
صدمات ناشي از مخاصمات مسلحانه ،متوجه اين دسته از غيرنظاميان ميشود ،به همين
جهت سازمانها و نهادهاي بشردوستانه و دولتها را به حمايت از اين قشر آسيبپذير
واداشته است (نماميان و ديگران.)33 :1331 ،
ماده  77درباره حمايت از كودكان بدينگونه پيشبينيشده است:
 -1كودكان بايد مورداحترام خاص قرار گيرند و در برابر هر شكل از حمله غيرمحترمانه
حمايت شوند .طرف هاي مخاصمه مراقبت و كمكي را كه كودكان ،خواه به علت سن و
يا به هر علت ديگري به آن نياز دارند ،براي آنها فراهم نمايند.
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 -0طرفهاي مخاصمه همهگونه ،اقدامات ممكن را به عمل خواهد آورد تا كودكاني كه
به سن  14سالگي نرسيدهاند ،به طور مستقيم در مخاصمات شركت نمايند و به ويژه از
فراخواندن آنها به نيروهاي مسلح خود اجتناب خواهند كرد.
 -3هرگاه كودكان به داليل مربوط به مخاصمه مسلحانه ،دستگير يا بازداشت شده يا
تحتنظر قرار گيرند ،بايد در محلي جدا از بزرگساالن نگهداري شوند ،جز در
هنگاميكه خانوادهها به موجب بند  4ماده  74به عنوان واحد خانوادگي اسكان داده
شدهاند.
 -4در مورد اشخاصي كه در هنگام مرتبط با مخاصمه مسلحانه كمتر از  13سال
داشته اند ،به خاطر اين جرائم ،مجازات اعدام اجرا نخواهد شد (سياهرستمي و
ديگران.)330 :1332،
بند دوم :رفتار با اسراي جنگي
چگونگي رفتار با اسراي جنگي از جمله مواردي است كه در مباحث حقوقي جايگاه
ويژهاي به خود اختصاص داده است و در زمره اشتراكات رويكرد نهجالبالغه در
خصوص حقوق جنگ با اصول ايده جنگ عادالنه و در چارچوب نظريه حقوق

بشردوستانه قابل بررسي است .در فقه اسالمي و حقوق بينالملل بشردوستانه ،جنگ-
جويان حق دارند كه خود را تسليم دشمن نمايند و الزامي به جنگيدن تا حد مردن
نيست ،اسير در اختيار دولت اسير كننده است نه افراد و حكم آن به امام و ولي امر
محول ميشود و كسي حق هيچگونه برخوردي با آنان را ندارد (عزيزي و ديگران،
 .)070 :1337امام علي ( ع) به سپاهيانش پس از رويارويي با دشمن در جنگ صفين
چنين مي فرمايد ... :هرگاه دشمن به اذن خدا گريخت فراري را نكشيد و ناتوان را آسيب
نرسانيد و زخمي را از پاي درنياوريد (شيرواني.)444 :1333 ،
پس از سالها ،كنوانسيون  1327الهه تعهد كشورها به رفتار متعهدانه با اسير و
حقوق حيات و كرامت او را ضروري شمرد و در كنوانسيون سوم  1343كه امروزه مناط
اعتبار است و ايجادگر تعهداتي جهاني است ،گرفتن اسير و نگهداري او را تنها از روي
احتياط در مقابل دشمن جايز ميداند ،زجر و عذاب او را هرگز مجاز ندانسته است .به
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موجب ماده  4ماده  1327الهه ،ماده  43كنوانسيون ژنو ( 1343راجع به معامله با اسيران
جنگي) و موارد  13و  14همين كنوانسيون با اسيران جنگي بايد به نحو انساني رفتار
شود .همچنين در مواد  02و  00اين كنوانسيون براي حمايت از اسيران اينگونه بيان
شده :تخليه اسيران جنگي بايد هميشه با انسانيت و در شرايطي نظير انتقال قواي

بازداشت كننده صورت گيرد دولت بازداشت كننده براي اسيران جنگي كه تخليه مي-
شوند آب مشروب و غذا به مقدار كافي و همچنين ملبوس و پرستاري طبي الزم را
تأمين خواهد كرد .به عال وه ،كليه احتياطات مفيد را به عمل خواهد آورد .اسيران جنگي
نبايد در نواحي غيرسالم يا در نواحي كه آبوهواي آن براي آنان مضر باشد بازداشت
نمود (سياهرستمي و ديگران.)134-134 :1332،
ماده  3كنوانسيون ژنو دربارهي آزادسازي اسيران جنگي است كه مقدر ميدارد كه پس از
پايان يافتن مخاصمات ،اسيران بايد هر چه زودتر و بدون تأخير آزاد شوند (قرباننيا،
.)134 :1333
در حال حاضر اسير جنگي به كسي گفته ميشود كه در هنگام دستگير شدن عضو
رسمي نيروهاي مسلح بوده و قوانين و مقررات جنگ را رعايت نموده ،يونيفرم نظامي بر
تن داشته يا حداقل اسلحه خود را آشكار حمل كند ،بنابراين هر فرمي كه بدون رعايت
اين مقررات وارد درگيري شود و دستگير شود از حقوق اسير جنگي برخوردار نميشود
(سياهرستمي.)14 :1337 ،
ميتوان از اين خطبه امام علي (ع) كه درباره عدم ريختن خون ناحق است ،استنباط
نمود كه نظامياني كه در جنگ تسليم ميشوند به هيچ وجه نبايد كشته شوند ،متن خطبه
به اين مضمون است :از خونريزي بپرهيز ،از خون ناروا پروا كن ،كه هيچ چيز به مانند
خون ناحق كيفر الهي را نزديك مجازات را بزرگ نميكند و نابودي نعمتها را سرعت
نميبخشد و زوال حكومت را نزديك نميگرداند و روز قيامت خداي سبحان قبل از
رسيدگي اعمال بندگان ،نسبت به خونهاي ناحق ريخته شده داوري خواهد كرد ،پس با
ريختن خوني حرام ،حكومت خود را تقويت مكن ...عذري در خون به ناحق ريخته
شده نخواهي داشت زيرا كيفر آن قصاص است (دشتي .)433 :1330 ،پس از شكست
طلحه و زبير و پايان يافتن جنگ جمل ،حضرت علي با كمال لطف و مدارا با آنها
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(اسيران) رفتار نمود ،حتي حضرت دستور داد تمامي وسايل و ابزاري كه از آنها به
غنيمت گرفته شده بيايند و پس بگيرند (منتظري ،1332،ج.)144: 0
همچنين هنگاميكه اهل بصره پس از پيروزي علي (ع) با آن حضرت بيعت كردند
قبيله بني ناجيه از بيعت با آن حضرت امتناع كردند آن حضرت به معقلابنقيس رياحي
دستور ميدهد كه به تعقيب آنها بپردازد پس از دستگيري و اسارت مخالفان توسط
معقل كه پانصد نفر بودند .معقل آنها را برداشته و حركت كرد وقتي كه به «اردشيرخره»
رسيد عامل اميرالمؤمنين (ع) در آنجا مصقلهبنهبيرهشيباني بود و اسيران هنگاميكه
مصقله را ديدند بناي گريه و شيون گذاشتند كه ما را آزاد كن مصقله همه آنها را از
بيت المال خريد و آزاد كرد ،وقتي اين خبر به اميرالمؤمنين رسيد سخنان مورد تفسير را
فرمود :كاري كه مصقله نمود ،كار بزرگان رادمرد بود كه اسيران را آزاد كرد و كار او
شايسته مدح است (جعفري ،1336 ،ج.)34 :3
بند سوم :منع از بردهداري
در حقوق بين المللي عدم به بندگي گرفتن اسراء جز حقوق آمره است و نقض اين
قاعده جنايت جنگي محسوب ميشود و لذا ميبايست نظر برخي از علما را پذيرفت كه
قائل اند در جهان امروز با توجه به مصلحت كه فقها آن را مناط حكم ميدانند نبايد جز
در مقام معامله به مثل آن را تجويز كرد و تشويق و ترغيبي كه اسالم به آزادي اسرا
ميكند خود نشانگر تمايلي است كه شارع مقدس به اسقاط حكم مذكور دارد (عزيزي و
ديگران .)600 :1337 ،امام علي (ع) در نهجالبالغه به اين نكته به طور ضمني اشاره
نموده كه «هرگاه بر دشمن دست يافتي ،بخشيدن او را شكرانه پيروزي قرار بده» (دشتي،
 .)604 :1330ماده  7اساسنامه بينالمللي ،بردهداري ...و هر نوع خشونت جنسي ديگر در
همين مقياس را جنايت بر ضد بشريت توصيف كرده است (قرباننيا.)131: 1337 ،
با توجه به  12كنوانسيون توكيو (« :)1334هر گونه اقدام تالفيجويانه ممنوع است».
از اين ماده ميتوان به اين نحو برداشت كرد كه مقابله به مثل نه تنها در مورد بردهداري
بلكه در هيچ موردي جايز نيست .به همين دليل بردهداري يكي از مباحث مهم حقوق
بشردوستانه و حقوق بشر مي باشد كه در كنار ديگر موارد مشتركي همچون حق حيات،
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ممنوعيت از شكنجه ،منع تبعيض ،ممنوعيت رفتار خشن و ممنوعيت از رفتار موهن و
غيرانساني قرار ميگيرد.
امام علي (ع) با بردگي مخالف بود به طوري كه ميفرمايد تمام افراد بشر آزاد و حر
آفريده شدهاند مگر كساني كه بر ضرر خود اقرار به بندگي كنند يعني :راهي پيش گرفتند
كه منجر به بردگي آنان گردد .امام علي (ع) هزار بنده را آزاد نموده و شرايط آزادي
بردگان را به تفصيل بيان ميكند (قرباني .)013 :1370 ،حريت به معناي آزادي ،آزادگي،
آزادمردي و ،...نقطه مقابل رقيت يعني بندگي و غالمي و بردگي است ،حريت در مقابل
اسارت است ،اميرمؤمنان علي (ع) ميآموزد كه كسي حق ندارد تن به رقيّت (بندگي)
دهد و پذيراي اسارت گردد ،هر نوع اسارتي ،اسارت شهوات و گناهان يا اسارت سران
و بزرگان يا اسارت تبعيتهاي كوركورانه از اين و آن و هيچ كمالي به طور حقيقي جز
در بستر آزادگي حاصل نميآيد (دلشادتهراني .)61 :1373 ،امام علي (ع) در نامهاي به
امام حسن مجتبي (ع) اينگونه يادآور ميشود «و ال تکن عبد غيرك وعد جعلك اهلل
حرا» :بنده ديگري مباش كه خداوند آزادت آفريده است (شيرواني .)477 :1333 ،نهايتاً
حريت در هر مرتبه اي از مراتبش ،كمالي است كه ديگر كماالت در بستر آن فراهم
ميآيد و اگر كمالي در بستر حريت حاصل نشود ،رنگي از «قبض» و نشانهاي از اسارت
دارد .علم اگر در بستر حريت فراهم نشود ،حجاب ميشود و اخالق اگر فارغ از حريت
به دست آيد خودبيني ميآورد و هر چيز ديگر نيز همينطور است (دلشادتهراني:1373 ،
 .) 40پس حريت بستر كماالت انسان است و يكي از اصول مهم حقوق بشردوستانه
است كه حتي خود افراد نيز نميتوانند از خودشان سلب حريت و تن به بردگي بدهند.
در مواد  13و  14قرارداد ژنو راجع به معامله با اسيران جنگي ( 10اوت)1343 ،
چنين آمده« :اسيران جنگي در همه حال ذيحق به حرمت شخص و شرافت خويش
مي باشد .با اسيران جنگي بايد در هر زمان با انسانيت رفتار شود» (سياهرستمي و
ديگران .)130-131 :1332،همچنين در ماده  34كنوانسيون ژنو ( 07جوالي  )1303بيان
شده« :كار انجام شده براي دولت بايد با نرخ الزماالجرا براي سربازان نيروي ملي كه
همان كار را انجام مي دهند مطابق باشد .يا اگر چنين نرخي وجود نداشته باشد بر طبق
تعرفه كار انجامشده تعيين گردد.
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هنگامي كه كار براي ادارات عمومي يا افراد خصوصي انجام شود ،شرايط آن بايد در
قراردادي با مقامات نظامي مشخص شود حقوقي كه در حساب اسير باقي ميماند بايد به
محض پايان يافتن اسارت به وي تحويل شود .در صورت مرگ ،از كانال ديپلماتيك به
وارث فرد متوفي منتقل ميشود» (همان.)120 :
نتيجهگيري:
از آن زمان كه انسانها شروع به زندگي نمودهاند ،جنگ و خونريزي هم همراه آنها
بوده و مباحثي مانند نحوه جنگيدن ،استفاده از ابزارها ،برخورد با دشمن و اسرا و ...نيز
مطرح بوده است ،از آنجايي كه كرامت انساني هر نوع رفتار ناشايست را اجازه نميدهد،
مخصوصاً در زمان جنگ ،حقوق بشردوستانه پا به عرصه زندگي بشري گذاشت ،پس
حقوق بشردوستانه در زمان خاصي مانند جنگ قابل اعمال ميباشد كه اصول مهم
انساني از قبيل منع كشتار دسته جمعي ،منع استفاده از برخي از سالحها ،كمك به زنان و
كودكان آسيبديده ...را در بردارد .در منابع اسالمي حقوق بشردوستانه جايگاه مهمي را
به خود اختصاص داده است ،نهجالبالغه از جمله كتابهايي است كه به اين امر اشاره
نموده است .اغلب اصول حقوق بشردوستانه كه امام علي (ع) بيان مينمايد ،بعدها
(يعني در قرنهاي اخير) به صورت مكتوب در كنوانسيون الهه و ژنو مطرحشده است،
به طوري كه چه قبل از جنگ و چه در زمان جنگ ،امام علي ياران و سربازان خود را
به رعايت اين اصول انساني و حقوق بشردوستانه دعوت مينمايد .به عنوان مثال در
جنگ صفين دشمن را ارشاد ميكند ...و در زمان شكست دشمنان ،امام علي ميفرمايند:
كه آنان را نكشيد و بر حفظ حريم افراد و زنان نيز تأكيدات فراواني نموده است .نگاهي
به گفتار و كردار امام علي (ع) در نهجالبالغه نشان از اين واقعيت دارد كه آن بزرگوار به
دقت بر رعايت اصولي تأكيد دارند كه در سده اخير به عنوان اصول بنيادين حقوق
بشردوستانه توسط دولتها پذيرفته شده است .نهايتاً بخش زيادي از اصول حقوق
بشردوستانه امروزي برگرفته از كتب آسماني به خصوص اسالم (قرآن) و از جمله
نهجالبالغه است.
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نقش پليس در پيشگيری و مبارزه با خردهفرهنگ خشونت

عبدالوحيد زرگری

1

چکيده
خردهفرهنگهاي بزهكاري يكي از مسائلي است كه عليرغم نقش و موقعيت واقعي و
تعيين كنندهي آنها ،توجه الزم به آنها نشده است.پژوهشگران مسائل قضايي و پليسي ،توجه
خود را به افراد بزهكار مبذول كرده و در نتيجه اين خردهفرهنگها كه در برخي مواقع ميتوان
از آنها به عنوان عامل اصلي بزهكاري نام برد ،مورد غفلت واقع شدهاست .عوامل مختلفي باعث
ايجاد خردهفرهنگها ميشود .همچنين جرمشناسان انواع مختلفي از خردهفرهنگها را مورد
شناسايي قرار دادهاند كه يكي از آنها خردهفرهنگ خشونت است.در اين رابطه پليس طبق
قوانين مربوطه ،موظف به اعمال اقدامات قانوني عليه اين خردهفرهنگهاي مخرب ،مبارزه با
انواع مختلف ،كنترل ادامه فعاليت و پيشگيري از تشكيل آنها ميباشد.روش مقابله و اختيارات
پليس و برخورد با آنها را قوانين مربوطه مشخص كردهاست.اما براي پيشگيري از پيدايش
خردهفرهنگهاي خشونت نيزبا توجه به روشهاي متنوع پيشگيري ،پليس به وسيله سازمانها و
اداراتي كه براي اين امر اختصاص شده است ،ميتواند به ادغام اين خردهفرهنگها در فرهنگ
اصلي جامعه بپردازد و حتي براي جلوگيري از تشكيل و فعاليت چنين خردهفرهنگهايي از
برخي از سازمان هايي مربوطه ديگر اعم از دولتي و غير دولتي كمك گيرد.
واژگان كليدي  :خردهفرهنگ -خشونت -پليس -پيشگيري

 -1وكيل پايه يك دادگستري و كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه تهران
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مقدمه
رفتارهاي خردهفرهنگي راه حلي است كه اعضاي جامعه براي رويارويي با مسائل و
مشكالت ساختاري جامعه ،به آن متوسل ميشوند .كاركردهاي كلي آنها رفع تضادها و
تعارضهاي اجتماعي است كه جوانان در وضعيتهاي مختلف اجتماعي با آن دست به
گريبانند(ويليام ،ماري ليندي  .)142: 1336،به بيان ديگر خردهفرهنگها ،به ويژه در نيمه
دوم قرن بيست ميالدي در غرب ،پاسخي به تنگناها و محدوديتهاي ساختاري بود كه
بيگانگي و كناره گيري اجتماعي گروههاي غير ممتاز و محروم طبقاتي رابه دنبال داشت.
وجود خشونت هاي شهري نيز واقعيتي است غير قابل انكار ،و در واقع سخن به ميان
آوردن از خشونتهاي شهري توسط رسانهها ،به هر نحو و انواع جرايم توسط رسانه ها
خصوصا صفحه حوادث رو زنامه ها نشان دهنده وجود اين واقعيت است كه اين پديده

در قالب گروهي و حتي سازمان يافته نيز وجود دارد .بطور مثال ميتوان به خشونت-

هايي كه در برخي خردهفرهنگها مثل اقليت جوانان طبقه پايين شهر يا خردهفرهنگهاي
افراد مهاجر به صورت گروهي يا تحت تاثير افراد گروه خود انجام ميشود اشاره كرد .
اين خشونتها در ساليان اخير به علت افزايش مشهود موارد آن ،مورد توجه مقامات
قضايي ،انتظامي و امنيتي قرار گرفته است و گاهاً شاهد اقدامات ناپخته و غيرمنطقي هم
بودهايم .در موارد ارتكاب به خشونت بايد عالوه بر سركوب و مجازات ،اقدامات
ديگري از جمله پيشگيري و فراهم كردن امكانات و شرايط زندگي مناسب براي اين
خردهفرهنگهاي مرتكب خشونت و در كل توجه به خواسته ها و علتيابي آن مبذول
شود تا از موارد بروز ناامني در كشور جلوگيري شود ،چرا كه مبارزه با اين پديده چون
شمشير دولبه است كه ممكن است اوضاع را بدتر نيز كند .لذا مسلح كردن دستگاه
قضايي و عليالخصوص پليس-كه بطور عملي با اين پديده مواجه است و با توجه به
وظايفي كه در قوانين براي پليس گذاشته شده است -به ابزارهاي كنترل پيشگيري و
آموزش كاركنان و متوليان و در نهايت استفاده از دستاوردهاي نوين در اين زمينه
ضروري است .
لذا با توجه به اهميت موضوع خشونت برخاسته از خردهفرهنگها در جامعهي ما به
خصوص در شهرهاي بزرگ ،اين پژوهش با هدف ارائه راهكارهايي در زمينه چگونگي

نقش پلیس در پیشگیري و مبارزه با خرده فرهنگ خشونت040/

جلوگيري از رشد و گسترش خرده فرهنگ خشونت و همچنين راههاي مبارزه با آن در
پي پاسخ به س واالتي در رابطه با نقش پليس در اين موضوع با توجه به جايگاه عام پليس
در رابطه با برخورد با خشونت ميباشد .در اين رابطه سوال اصلي پژوهش حاضر اين
امر است كه پليس چه نقشي را ميتواند در پيشگيري و مبارزه با خرده فرهنگ خشونت
ايفا نمايد؟ كه براي ارائه پاسخ جامع و مناسب به اين سوال در بخشهاي مختلف اين
نوشتار به سوال هاي فرعي ديگري نيز پاسخ داده خواهد شد از جمله :به جه گروههايي
خرده فرهنگ خشونت گويند؟ پليس چه وظايف و اختياراتي در برخورد با خشونت
دارد؟

در اين نوشتار با توجه به موضوع و هدف پژوهش از روش كتابخانه اي در جمع-

آوري دادهها استفاده شده است و پردازش دادهها نيز به صورت توصيفي –تحليلي
صورت گرفته است.
در اين پژوهش ما ابتدا به بررسي مفاهيم خرده فرهنگ و خشونت و بررسي خرده
فرهنگهاي خشونت ميپردازيم سپس وظايف و اختيارات پليس در ارتباط با آنها اعم از
اقدامات كنشي-پيش جنايي و واكنشي -پس جنايي در قوانين مختلف خصوصا قانون
نيروي انتظامي و هم چنين نحوه پيشگيري از اين اقدامات و انواع آن اشاره خواهد شد
و در نهايت ارائه راهكارها و پيشنهادات حاصل از اين پژوهش ارائه ميشود.
گفتار اول  :خردهفرهنگ خشونت
الف) خرده فرهنگ :امروزه تقريباً هيچ جامعهاي را نميتوان يافت كه در آن فقط يك
نظام ارزش گذاري ،اخالقيات هنجار ،مذهب ،زبان و  ...واحد و همگاني وجود داشته
باشد و همين تنوع فرهنگي و اقوام و قبايل گوناگون در شكل دادن به فرهنگ جوامع و
ملتها نقش دارند.
فرهنگ مفهومي است كه آشكارترين انديشهها ،باورها و عناصر هويتي يك اجتماع
را در برمي گيرد و منشأ و منبع هويت فردي و اجتماعي است  .ريموند ويليامزه ،فرهنگ
را يكي از واژگان پيچيده ميداند اما دشوارتر از واژه فرهنگ ،اصطالح خرده فرهنگ
-subculture
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است يعني دستگاهي از ارزشها ،شيوههاي رفتار و طرز زندگي يك گروه اجتماعي كه
از فرهنگ مسلط جامعه متمايز ولي با آن مرتبط است اطالق ميشود
(سازگارا،1377،ص .)33عوامل زيادي ميتواند باعث وجود آمدن يك خرده فرهنگ
شود يا خرده فرهنگي را از خرده فرهنگ ديگر جدا كند كه ميتوان از گويش ،ارزشها
و هنجارها ،هنر ،وضعيت اقتصادي و  ...نام برد .بايد گفت كه تسري يك خرده فرهنگ
به درون فرهنگ مسلط امكان دارد كه مثال اين مورد را ميتوان نفوذ فرهنگ و هنر
سرخ پوستان در زندگي و هنر انتزاعي آمريكا دانست .نكته قابل ذكر ديگر اينكه خرده
فرهنگها ممكن است در تعارض يا تعامل با فرهنگ مسلط و حتي در برخي موارد،
مستقل از آن باشد ولي در هر حال مهمترين ويژگي خرده فرهنگها حمايت و حراست

از هويت جمعي آن گروه است و حتي در مواردي به مقابله با فرهنگ مسلط مي-

پردازند.
بريك جامعه شناس انگليسي ،خرده فرهنگها را واكنشي تاريخي به مدهاي فرهنگي
دانسته و شكلگيري آنها را ناشي از تالش هر نسل براي حل مسائل سختي ميداند كه
اوضاع آن نسل ،بطور دسته جمعي تجربه ميكنند .آنچه مشخصه بسياري از خرده
فرهنگها در كشورهاي غربي است ويژگي طبقاتي آنهاست .براي مثال ،رواج خرده
فرهنگهايي مثل «هيپي»ها در آمريكا را بايد نوعي عصيان و واكنش جوانان طبقه كارگر
و حاشيه نشين در جامعه نسبت به محروميت از امكانات اقتصادي و اجتماعي خويش
دانست(كوهن .)00: 1373 ،بر اساس نظريه شكلگيري خرده فرهنگ بر اساس طبقه،
شرايط ساختاري جامعه ،بخصوص تناقضاتي كه غالباً در چارچوب روابط طبقاتي تجربه
ميشوند ،سازنده خرده فرهنگها دانسته ميشوند .غير از ويژگيهاي طبقاتي عوامل
ديگري از جمله خاستگاه حقوقي محل سكونت ،متعلقات ديني و  ...در شكلگيري
خرده فرهنگها مؤثرند.
مرتون ،شكلگيري خرده فرهنگها را با توجه به نقش ارزشهاي محوري و ساختار
«فرصتها» در جامعه توضيح ميدهد .بنابراين خرده فرهنگهاي كجروانه اساساً معلول
كنارهگيري اجتماعي طبقات پايين از ساختار فرصتهايي مشروع و دسترسي نابرابر به
آنها تلقي ميشود .لذا ارزشها و عاليق جوانان طبقات پايين آنها را از گروههاي طبقه
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متوسط متمايز ميسازد( .بريك )13 : ،1334 ،از نظر كوهن نيز ،رفتارهاي خاص خرده
فرهنگي ،راه حلي است كه اعضاي جامعه براي رويارويي با مسائل و مشكالت ساختاري
جامعه به آن متوسل ميشوند و خرده فرهنگها بويژه در نيمه دوم قرن بيستم در غرب
پاسخي به تنگناها و محدوديتهاي ساختاري بود.
ب) خشونت :مسئله «خشونت» و مشكالت ناشي از آن ،مطلب تازهاي نبوده و
منحصر به اجتماع امروز ما نيست و از روزي كه بشر پا به عرصه وجود گذاشته ،پديده
خشونت نيز متولد شده است.
در قرآن كريم آمده است كه وقتي خداوند تصميم گرفت انسان را بيافريند ،فرشتگان
را خبر داد كه مخلوق تازه در زمين خواهم آفريد كه در زمين خليفه من باشد .چون
فرشتگان حكمت خلقت انسان را نميدانستند در پيشگاه خداوند عرضه داشتند كه آيا
كسي را در زمين خليفه ميسازي و در آنجا فساد ميكنند و خونها ميريزد(بالغي،
.)17: 1344
اما آنچه امروزه نگراني جوامع متمدن را فراهم كرده ،همان وسعت و دامنه خشونت
است كه آمارهاي انتشار يافته در سالهاي  1366تا  1376در آمريكا نشان دهنده دو
برابر شدن تعداد جرايم و جنايات در اين مدت است و حتي آمار برخي جرايم چند
برابر شده است كه بوجود آمدن اين جرايم بوسيله گروهها و خرده فرهنگهايي مثل
جرايم گانگستر ي و گروه هولدوپ نگراني را افزايش داده است .بايد عالوه بر
خشونتهاي مجرمانه مذكور ،خشونتهاي معمولي و عادي ديگر را نيز در نظر گرفت.
فريادهاي ناهنجار ،دشنام و بدگويي ،پاره كردن يا شكستن صندلي وسايل نقليه همگاني،
صدمه زدن به اموال عمومي و  ...از جمله اين خشونتها هستند كه به صورت مسائل
عادي زندگي روزمره درآمدهاند كه متضمن هيچ منفعتي براي مرتكب نيست ولي براي
جامعه خطرناک است و بايد پليس و مراجع قانونگذاري و قضايي قبل از اينكه اين
اعمال به صورت يك فرهنگ يا خرده فرهنگ شكل بگيرد با آن برخورد كنند .بطور كلي
خشونت عمل فرد معيني است كه به جان يا مال يا شرف ديگران تعرض و حمله
مينمايد .چنين خشونتي را خشونت انفرادي مينامند ولي ممكن است خشونت توسط
عدهاي معين و يا گروه خاصي انجام پذيرد كه اين خشونتها گاه هدف دارد و گاه
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بيهدف انجام ميشوند .آنچه مسلم است ،اين است كه خشونت مفهومي نسبي است و
برداشت اعضاي جامعه درباره خشونت آميز بودن يا نبودن يك عمل كامالً مبتني بر آداب
و رسوم است كه در خالل جامعهپذيري به افراد آموزش داده ميشود.
خشونت از جمله موارد كجروي است اما تا حد معيني كه افراد يا جامعه را به
مخاطره نياندازد قابل تحمل است و حتي بعضي خشونتها مبتني بر ارزشهاي مورد
پذيرش جامعه ميباشند(بهروز .)34: 1337،البته همانطور كه گفته شد مراجع ذيصالح
بايد با اين خشونتها نيز برخورد نمايند و به فكر رفتارهاي جانشين باشند.
از نظر علتيابي و جرم شناسي بايد گفت كه هيچ يك از نظريههاي جامعه شناسي
به اندازه نظريههاي خرده فرهنگي به تشريح «خشونت» بطور خاص نپرداختهاند .علت اين
امر هم ،تمركز اين نظريهها ،بر بزهكاري جوانان و نوجوانان است(ذكايي.)41: 1336 ،
ج) نظريه هاي خرده فرهنگي و تبيين خشونت و جرم :در اينجا به سه نظريه خرده
فرهنگ بزهكاري آلبرت كوهن ،نظريه فرصتهاي متفاوت يا نابرابر كلوارد و اوهلين و
به خصوص خرده فرهنگ خشونت ولف گانك و فراكوتي به تبيين رابطه خرده فرهنگ
و خشونت و جرم ميپردازيم.
 -1خرده فرهنگ بزهكاري و ناكامي منزلتي :اصطالح خردهفرهنگ يزهكاري نخستين
بار در كتاب «پسرهاي بزهكار» در  1344مطرح شد .تئوري خردهفرهنگ يزهكاري تبيين
باال بودن بزهكاري در ميان طبقات پايين جامعه را تشريح ميكند .اين نظريه به ارزيابي
پديده «خرده فرهنگها» بعنوان بستر بوجود آمدن بزهكاري در اشكال خاص نظير
خشونت و ولگردي در طبقات پايين جامعه پرداخت .كوهن پس از بررسي تحقيقات بر
روي جوانان و نوجوانان بزهكار در تبيين خرده فرهنگها ،از بروز رفتارهاي كجروانه و
بزهكارانه ،به اين نكته توجه ميكنند كه ارتكاب بزه در جوانان و نوجوانان طبقات پايين
جامعه در واقع «راهحل گروهي» است كه ايشان براي كسب منزلت اجتماعي بدان
متوسل ميشوند .در بزهكاري خردهفرهنگي هيچ عقالنيتي مگر كسب شخصيت در
ميان هم سنخها نميبينند.
طبق اين نظريه چون تمام افراد جامعه به دنبال موقعيت هستند و از طرفي هم جامعه
ارزش هاي طبقه متوسط كه داراي امكانات مناسب ،اميد به آينده و حقوق و مزاياي كافي
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براي نيل به اهداف جامعه هستند ،را تبليغ ميكند و اين فرهنگ غالب ميشود و با توجه
به اينكه افراد طبقه پايين ابزارهاي طبقه متوسط براي نيل به اين اهداف مطلوب را ندارند
به دليل محروميت به راهحل جمعي براي حل مشكالت متوسل ميشوند و با ايجاد
هنجارهاي فرهنگي جد يد كه ارزشها و ويژگي طبقه پايين است و معموالً جرم و همراه
با خشونت است ميپردازند .بنابراين تضاد ميان فرهنگ غالب و فرهنگ طبقه پايين علت
ايجاد خرده فرهنگ بزهكاري است(احمدي.)3: 1337،
 -0نظريه فرصتهاي افتراقي :اين نظريه كه ميتوان آنرا فرصتهاي متفاوت يا
ب زهكاري و فرصت نيز ناميد توسط كلوارد و اهلين ارائه شد كه به نوعي گسترش دهنده
نظريه نابهنجاري مرتون است .فرضيه اصلي اين نظريه اين است كه افراد متعلق به طبقه
كارگر و خرده فرهنگهاي اجتماعي و اقتصادي فرودست ،معموالً طالب دستيابي به
موقعيتها به شيوههاي قانونياند اما جامعه فرصتهاي مشروع رسيدن به هدف را از
آنان دريغ ميكند .حاصل اين محدوديت نااميدي جدي افراد از نيل به برخورداريهاي
مشروع است و اين وضعيت احتمال پيدايش جرم را بيشتر ميكند كه متأسفانه چون
بصورت گروهي است معموالً همراه با خشونت ميباشند.
 -3خرده فرهنگ خشونت :طبق اين نظريه كه حدوداً يك دهه بعد از ساير
نظريه هاي خرده فرهنگي مطرح گرديد و از گستره وسيعي از رهيافتهاي دانشگاهي
(جامنهشناسي ،روانشناسي  ). .براي فهم رفتار انحرافي استفاده نموده؛ ايدهها ،ارزشها
و هنجارها و انتظارات رفتاري علل واقعي رفتار مجرمانه هستند .در اين رويكرد ،علت
بروز خشونت به عنوان يك رفتار مجرمانه عمدتاً و منحصراً خود خرده فرهنگ ميباشد
و نه شرايط اجتماعي كه ايدههاي مسلط بر خرده فرهنگ را از گذشته تاكنون بوجود
آورده است .از ويژگيهاي اين خرده فرهنگ ميتوان به گرايش غير سودگرايانه ،ميل به
خشونت و ويرانگري ،منفيگرايي( براي ارزشهاي مقبول جامعه) ،لذتجويي ،عدم
آينده نگري ،وفاداري به گروه و انسجام و  . .نام برد(نجفي ابرندآبادي.)303: 1333،
به اعتقاد اين نظريه پردازان ،خرده فرهنگ حاصل شرايط تاريخي و اجتماعي
خاص بوده كه با از بين رفتن آن شرايط ،مجموعهاي از ايدهها و هنجارها به عنوان خرده
فرهنگ شكل گرفته و از نسلي به نسل ديگر انتقال مييابد بدون آنكه شرايط تاريخي و
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اجتماعي خرده فرهنگ در نسلهاي آينده وجود داشته باشد .بنابراين بررسي و تبيين
علل بزه و خشونت ،آنچه كه اهميت دارد نه بررسي و يافتن راهحل از خالل شرايط
اجتماعي و تاريخي است بلكه شناخت الگوهاي حاكم بر خرده فرهنگ و از ميان بردن
آن است.بدين ترتيب علت اصلي اعمال خشونتآميز از قبيل قتلهاي هيجاني اين
ارزشها و هنجارها وانتظارات رفتاري است .بعنوان مثال ،با پراكندن خانههاي فقير
نش ينان در سرتاسر شهر و متمركز نكردن آن در نواحي ميان شهر ،خرده فرهنگ در
فرهنگ غالب حل مي شود و رفتارهاي خشونت بار از بين خواهد رفت و نظم و امنيت
به شهر برميگردد.
كورتيس ،به بستر اجتماعي مولد خرده فرهنگ توجه كرده و آن را علت اصلي
ميدانند .به اعتقاد وي عال وه بر تالش براي اصالح خشونت،شرايط اجتماعي كه زمينه
بوجود آمدن خرده فرهنگ است نيز بايد اصالح شود(جورج ولد و ديگران.)13: 1332،
گفتار دوم :چگونگي نقش پليس در رابطه با خرده فرهنگهاي خشونت
الف) پليس :نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران (ناجا) پليس ايران است كه در
حال حاضر به طور رسمي مسئول اصلي حفظ نظم و امنيت داخلي كشور محسوب
ميشود .پليس صرفا به عنوان ضابط قضايي كه مامور كشف جرم نميباشد وتنها به
عنوان ابزار سياست كيفري-واكنشي مورد استفاده قرار نميگيرد ،بلكه در قوانين،
همانطور كه بعدا خواهد آمد ،ماموريت نخستين پليس حفظ نظم و امنيت و انضباط در
سطح جامعه است كه به واسطه همين وظيفه ،اختياراتي نيز به آن داده شده است تا در
انجام وظايف خويش ابزارهاي الزم را در اختيار داشته باشد.
دكتر طباطبايي موتمني پليس را بر دو قسم تقسيم كرده است كه شامل پليس اداري
و قضايي ميشود .پليس اداري كوشش ميكند كه از عواملي كه مخل نظم عمومي هستند
پيشگري كند و پليس قضايي سعي دارد آن هايي كه نظم عمومي را بر هم ميزنند
تعقيب كرده و به كيفر برساند(طباطبايي موتمني.)00: 1334،
پليس ماموريتها و كاركردهاي مختلفي دارد كه از جمله مواردي كه به موضوع اين
پژوهش نيز مرتبط است مي توان به پليس حاكميت اشاره كرد .از جمله وظايف اين
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پليس به سياست ها و اهدافي چون سازكار حمايت از نظم عمومي از طريق مقابله با
شكل هاي مختلف خشونت شهري اشاره داشت .اين پليس در بحث خرده فرهنگها و
خشونتهاي ناشي از اين خرده فرهنگها كه نظم عمومي را مختل ميكند وارد عمل
شده و بسته به موضوع ايفاي نقش مي كند .پليس روزمره يا پليس شهري ،نوع ديگري از
كاركردهاي پليس است كه موظف به ايجاد آرامش و آسايش عمومي و كمك به مردم
ميباشد و به نسبت بيشتري درگير نابساماني و آسيبهاي اجتماعي و رفتارهاي
نابهنجار علي الخصوص نوع گروهي آن است .به نظر ميرسد در بحث خرده فرهنگها
و كنترل آنها ،بدين علت كه آن ها ارزشها و هنجارهاي خاص خود را دارند و يا
ارزشهاي ديگري را جايگزين ارزشهاي معمول جامعه نموده اند ،اين رويكرد پليس
بيشتر ميتواند از رشد آن ها و يا كنترل و حتي حركت به سمت سوق دادن اين خرده
فرهنگ ها و حل آن ها به فرهنگ اصلي و رايج جامعه گام بردارد .به همين دليل بايد
ارج بيشتري براي اين رويكرد پليس قائل شده و در درازمدت نيز مسئوالن براي اين
رويكرد برنامه ريزي ويژهاي انجام دهند.
ب) وظايف و اختيارات پليس :قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران وظايفي
را براي پليس پيش بيني كرده است كه برخي از آنها مرتبط با اين پژوهش هستند.

1

در رابطه با وظايفي كه به عنوان ضابط قوه قضاييه دارا ميباشد ،قانون آئين دادرسي
كيفري مصوب  1330در مقام تعيين ضابطين دادگستري و تكاليف آن ها ،عالوه بر اينكه
در بند  1اين ماده از قانون نيروي انتظامي به عنوان ضابط عام در ماده  03نام برده و
ضابط اصلي قوه قضاييه به شمار ميرود و در فصل دوم از بخشدوم همين قانون به
تشريح به وظايف آنها اشاره نموده است .از جمله اينها ميتوان به مواردي از قبيل :
كشف جرم ،بازجويي مقدماتي ،حفظ آثار و داليل جرم ،جلوگيري از فرار و مخفي شدن
 -1در ماده  « : 3هدف از تشكيل قانون نيروي انتظامي استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي و پاسداري از
دستاوردهاي انقالب اسالمي در چارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهوري اسالمي ايران است» .كه بعد از اين ماده در ماده
 4قانون مذكور به وظايف نيروي انتظامي در بندهاي مختلف اشاره داشته كه به برخي از آنها اشاره مينماييم:
بند  « :1استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي».
بند  « :3وظايفي كه طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاييه بر عهده نيروي انتظامي است».
بند  « :13همكاري با سازمان هاي ذيربط براي ايجاد توسعه زمينه هاي فرهنگي الزم به منظور كاهش جرايم و تخلفات و
تسهيل وظايف محوله».
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متهم و ابالغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي اشاره كرد كه البته اين موارد را بايد بر
وظايفي كه در خود قانون نيروي انتظامي پيش بيني شده است افزود .بايد اين نكته را نيز
يادآور ش د كه وظايف پليس در جرايم بسته به مشهود بودن و يا عدم مشهود بودن جرم،
كه البته اين نيز در قانون فوق الذكر اشاره شده است ،متفاوت بوده و در جرايم مشهود
اختيارات به نسبت بيشتري را دارند .در اين ميان جرايم خشونت آميز و يا جرايم خرده
فرهنگهاي مختلف از جمله خرده فرهنگهاي اقليت مانند گروههاي بزهكار افغاني
ساكن در ايران و يا جوانان بزهكار پايين شهر اكثرا از جرايم مشهود بوده و با توجه به
اختيارات گسترده پليس در اين جرايم ،پليس ميتواند با برنامه ريزي و اقدامات صحيح
قانوني نقش موثري در جلوگيري از افزايش آثار جرم و حتي در مواردي پيشگيري از
ارتكاب اين جرايم و خشونتها داشته باشد .با توجه به اينكه اين خشونتها در اذهان
عمومي جامعه ميماند و رسانهها نيز به اين جرايم و خشونتها ميپردازند و تاثير زيادي
در ساختن ذهنيت مثبت به پليس و اعتماد به اين نهاد در نظر مردم جامعه دارد ،بايد به
صورت علمي و دقيق برخورد شود .زيرا اهميت ندادن به اين خشونت ها ميتواند منجر
به بزه ديدگي مضاعف قربانيان و بروز جرايم خشن تر و يا ايجاد حس انتقام شود.
در مورد وظايف و اختيارات پليس طبق قوانين و مقرارات بايد گفت كه پليس يا
نيروي انتظامي دو گونه ميتواند در جلوگيري از خشونت و بزهكاري خرده فرهنگي
مثل ساير جرايم جلوگيري نمايد كه در ادامه به تشريح آن دو پرداخته ميشود .اول،
اقدامات واكنشي -پس جنايي كه عموما در جهت كشف جرايم و تعقيب مجرمان است.
شايان ذكر است كه اين نوع اقدامات عمدتا از نوع وظايف و اختيارات سنتي نسبت به
پليس است كه ماده 03قانون آئين دادرسي كيفري در باب وظايف ضابط به اين موارد
اشاره كرده است .البته قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مصوب 1372نيز به

اين امر اشاره داشته است .اما نوع ديگر اقدامات عبارت است از اقدامات كنشي –

پيشجنايي كه اين اقدامات در قالب برنامه ريزي جهت پيشگيري از ارتكاب جرم و
خشونت ،توسعه زمينههاي فرهنگي الزم به منظور كاهش جرايم و  ...كه در بند 13
قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران نيز ذكر شده است ميباشد .در اينجا اين
نكته قابل ذكر است كه اين تدابير حول محور پيشگيري ميباشند.
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طبق تقسيم بندي فوق در ابتدا به مجموعه اقدامات و وظايف پليس پس از ارتكاب
اعمال خشونت آميز خرده فرهنگها ميپردازيم و سپس در قسمت بعدي به تدابير و
اقدامات پيش جنايي و تبيين انواع پيشگيري از افعال مذكور اشاره خواهيم كرد.

-1تدابير واكنشي ـ پس جنايي :از جمله اين وظايف ميتوان به كشف جرم،

بازجويي مقدماتي ،حفظ آثار و داليل جرم ،جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و
استقرار نظم و امنيت و آسايش عمومي و  ...اشاره كرد كه همهي اين موارد در قانون
آئين دادرسي كيفري مصوب  1330و قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران
مصوب  1372پيش بيني شده است.
در اين رابطه بايد گفت كه در دستگاه عدالت كيفري ،معموال اولين توجه و نقطه
ارتباط قرباني خشونت با دستگاه قضايي افسران پليس هستند (كورسوان ،و آلن : 1333،
 .)134چرا كه معموال خشونتهاي خرده فرهنگي ناشي از اعتقاد به اين اعمال و
هنجارها ميباشد.
همانطور كه قبال ذكر شد ،در يك تقسيم بندي كلي پليس به دو قسمت اداري (كه
خود شامل قسمتهاي زيادي از جمله پليس پيشگيري و  ...ميشود) و پليس قضايي

تقسيم ميشود و اقدامات واكنشي – پس جنايي از وظايف پليس قضايي ميباشد كه در
اين خصوص نيروي انتظامي در تمام كالنتريها واحدي با عنوان دايره خدمات قضايي
ايجاد نموده است.
در مورد ويژگيهاي اقدامات پليس در برخورد با جرم و خشونت ارتكابي علي
الخصوص خشونت خرده فرهنگ هميشه نمي توان انتظار اقدامات يكساني را داشت و
بسته به شرايط بايد اقدامات متفاوتي انجام شود .براي مثال در خشونتهاي گروههاي
دانش آموزان و نوجوانان هميشه برخورد قاطع و قانوني پليس جوابگو نمي باشد و
ممكن است اوضاع را بدتر كند و بايد توجه شود كه يك درگيري ساده بين گروههاي
دانش آموزان و يا بين دانش آموزان دو مدرسه با سرقت و باج گيري جوانان در برخي
مناطق شهري تفاوت زيادي دارد .به طوري كه اگر در گروه اول برخورد قانوني و شديد
صورت گيرد حتي ممكن است اين افراد برچسب مجرم و خشونت طلب خورده و به
اين رفتار ها عادت كنند .به همين دليل در اين موارد بهتر است پليس از رويكرد آموزشي
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(شامل فرهنگ سازي ،ايجاد اشتغال و  )...كه در بند  13ماده  4قانون نيروي انتظامي
جمهوري اسالمي ايران استنباط ميشود استفاده كند و از اين طريق از شيوههاي علمي و
مناسب آموزش و پرورش از بزه كاري يا بزه ديدگي اين گروه آينده ساز جلوگيري كند.
اما در رابطه با اعضاي برخي گروههاي خالف كار كه چنان در شيوه ي زندگي
خالفكارانه خود غرق ميشوند كه ديگر هنجارهاي آن ها با هنجارهاي مورد قبول
جامعه ناسازگار ميباشد به طوري كه تنها راه براي جلوگيري از فعاليتهاي آن ها
اجراي شديد قانون و مجازات آن ها است ( كه البته در دوران سپري شدن مجازات
ميتوان از برنامههاي آموزشي نظير برنامههاي اصالحي زندان استفاده كرد) كه البته
عموما مجازات بيشتري براي سردسته اين گروه ها در قانون پيش بيني شده است .در
اين موارد قوانين و مقررات در راستاي حفظ نظم و امنيت به مامورين پليس اين امكان
را ميدهد تا با شناسايي چنين خرده فرهنگ هايي كه باعث ايجاد ناامني و سلب آسايش
عمومي جامعه مي شوند ،اعضاي فعال و محدوده ي فعاليت آن ها را شناسايي نموده و با
اجراي عملياتهاي خاصي رهبران اين گروه ها را مورد هدف قرار دهد .البته افسران
پليس نيز بايد در جهت شناسايي گروههاي خالف كار گردهماييهاي آگاهانه ،توانايي
تشخيص عاليم و نشانههاي گروههاي خالف كار خياباني و روند مطلوب گزارشي،
آموزش الزم را ببينند.
يكي از معضالت و خشونتهاي بارز در ايران ،تظاهر به قدرت نمايي و استفاده از

سالح سرد خصوصا در ميان جوانان و نوجوانان است كه در ماده  617ق.م.ا 1به خوبي

پيش بيني شده است .در اين رابطه پليس در جهت برقراري نظم و امنيت و جلوگيري از
خشونت مي بايست به اجراي اين ماده بپردازد و با دخالت سريع و و به موقع و استقرار
پليس در اماكن عمومي پر جمعيت در ساعاتي از شبانه روز كه احتمال درگيري بيشتر
است ،از گسترش اين اعمال و تشكيل خرده فرهنگهاي زورگيري و خشونت جديد
جلوگيري كند.
-1ماده  617ق.م.ا « هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ي ديگر تظاهر به قدرت نمايي نمايد يا آن را وسيله مزاحمت
اشخاص و يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گالويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از  6ماه تا 0
سال و تا ( )74ضربه شالق محكوم خواهد شد».
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از نكات قابل ذكر ديگر درباره نحوه و چگونگي اقدامات واكنشي پليس ،ميتوان
گفت كه حضور به موقع و سريع پليس در صحنههاي نزاع ،خشونت و وقوع جرم و
عمليات متناسب با آن حادثه است كه اگر اين اعمال به درستي انجام شود ،باعث ترس
خشونت طلبان و در تنگنا قرار گرفتن خرده فرهنگهاي نابهنجار و بازگشت امنيت و
نظم مختل شده به وسيله ي آن ها ميباشد.
 -2اقدامات و تدابير کنشي –پيش جنايي:
همانطور كه ذكر گرديد يكي از وظايف اصلي پليس حفظ نظم و امنيت ميباشد و
همچنين پليس اداري ميكوشد تا از عواملي كه موجب اختالل در نظم جامعه ميشود
پيشگيري كند كه در اين رابطه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران نهادهايي چون
پليس پيشگيري ،پليس مشاور ،مددكار اجتماعي و  ...را پيش بيني و ايجاد نموده است.
در رابطه با خشونتهاي خرده فرهنگ نيز به علت ارتباط با فرهنگ و ارزشهاي
يك گروه خاص ،نبايد انتظار داشت كه صرفاً با اقدامات پس از ارتكاب جرم و با ديدي
سطحي نگر به قضيه مسئله حل شود ،بلكه بايد به اقداماتي فكر كرد كه از اعمال اين
خرده فرهنگ هاي خشونت جلوگيري كند؛ لذا در اين قسمت در ابتدا به مفهوم
پيشگيري ميپردازيم و سپس به روشهاي مقابله با اين مسئله اشاره خواهيم كرد.
پيشگيري به دو نوع پيشگيري اجتماعي 1و پيشگيري وضعي 0تقسيم ميشود:
 -1-2پيشگيري اجتماعي:
اين نوع پيشگيري علل و عوامل خطرزاي بزهكاري و بزهديدگي را مورد هدف قرار
ميدهد .در واقع اين نوع پي شگيري سعي دارد كه از به وجود آمدن بزهكار و يا بزهديده
جلوگيري كند.
پيشگيري اجتماعي در واقع اقدامات مداخله اي در محيط عمومي و شخصي
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي را شامل ميشود (نجفي ابرند ابادي .)742 :1333 ،
- Social Prevention
- Situational Prevention

1
2
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كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي پيشگيري اجتماعي را به نحو زير
تعريف نموده است « :پيشگيري اجتماعي عبارت است از تدابير و روشهاي آموزشي،
فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي دولت ،نهادها و سازمانهاي غير دولتي و مردمي در زمينه
ي سالم سازي محيط اجتماعي و محيط فيزيكي براي حذف يا كاهش عوامل اجتماعي
وقوع جرم».
از ديدگاه اين نوع پيشگيري علل وقوع جرم عبارتند از  -1 :فقر و توسعه نيافتگي
ناشي از محدوديتهاي اجتماعي  -0خانوادههاي نامناسب خشونت طلب و اختالف
خانوادگي  -3رواج يافتن فرهنگ بزهكاري در جامعه  -4تباهي مناطق اطراف شهري و
مرزهاي اجتماعي( .نجفي ابرندابادي)740 :1333 ،
پليس به وسيله اين پيشگيري ميتواند از طريق همكاري با سازمانهاي ديگر كه در
قانون نيروي انتظامي نيز پيش بيني شده است ،اقداماتي جهت محروميت زدايي،
جايگزين كردن فرهنگ بزهكاري به فرهنگ مورد قبول با جايگزيني ارزش ها و هنجار
ها و جلوگيري از زاغه نشيني و تشكيل گروههاي بزهكار از تشكيل خرده فرهنگهاي
بزهكاري خصوصا خرده فرهنگ خشونت جلوگيري نمايد.
 -2-2پيشگيري وضعي:
مركز بين المللي پيشگيري از جرم در تعريفي پيشگيري وضعي را باال بردن تالش
فهم و خطر ارتكاب بزهكاران بالقوه از طريق اقداماتي نظير سخت تر كردن هدف،
كن ترل دسترسي و نظارت و هم چنين كاهش منافع حاصل از جرم معرفي كرده است.
برخي جرم شناسان كشورمان پيشگيري وضعي از جرم را علت شناسي جرم در خارج از
شحصيت مجرم دانسته و معتقدند كه پيشگيري وضعي عبارت از اقدامات غير كيفري
است كه معادله جرم را به هم ميزند و هزينه انجام بزه را باال ميبرد به نحوي كه
بزهكار بالقوه از ارتكاب جرم صرف نظر ميكند (نجفي ابراندابادي.)433 :1333،
هدف پيشگيري وضعي سلب فرصت ارتكاب جرم از فرد بزهكار است .اين اقدام
گاهي از طريق منصرف ساختن بزهكار از ارتكاب جرم صورت ميگيرد و زماني نيز از مسير
ناتوان ساختن او از توفيق در ارتكاب جرم عملي ميشود مثل استقرار پليس در اماكن

نقش پلیس در پیشگیري و مبارزه با خرده فرهنگ خشونت000/

عمومي و سطح شهر كه مانع ارتكاب جرم ميشود .اين نكته نيز شايان ذكر است كه اثر
پيشگيري وضعي مقطعي است برخالف پيشگيري اجتماعي كه هدف آن تاثير ماندگار و
درازمدت بر بزهكار و بزهديده است.
در جهت جلوگيري از جرم ،پليس نيز نوعي پيشگيري انتظامي خاص خود را قبل از
ارتكاب جرم دارد كه بر پايه اقدامات پليسي در جهت حمايت از شهروندان آسيب پذير،
افزايش آگاهي عمومي ،نظارت بر اماكن عمومي و افزايش هزينههاي ارتكاب جرم است كه
بيشتر مبتني بر پيشگيري اجتماعي است .متولي اصلي اين نوع پيشگيري نيروي انتظامي
است كه در جهت تحقق آن بايستي رويكرد جديدي را نسبت به وظايف سنتي خود اتخاذ
كند .زيرا پيشگيري انتظامي عمدتا مبتني بر تدابير و اقدامات كنشي و پيش جنايي توسط
پليس است و حال آنكه وظايف سنتي پليس عمدتا دربرگيرنده اقدامات واكنشي _پس
جنايي در جهت كشف و تعقيب مجرمان است .بر اساس آنچه گفته شد ميتوان پيشگيري
انتظامي را اينگونه تعريف كرد« :مجموعه تدابير و اقدامات كنشي و واكنشي نيروي پليس كه
با حمايت از افراد در معرض خطر ،افزايش آگاهي عمومي ،نظارت بر اماكن عمومي ،افزايش
هزينههاي ارتكاب جرم و مداخله پس از وقوع جرم در صدد پيشگيري از ارتكاب جرم در
جامعه است».
با توجه به مطالب فوق الذكر ميتوان رويكردهاي زير توسط پليس در زمينه پيشگيري
از وقوع جرم و خشونت خصوصاً اينكه توسط گروهها يا خرده فرهنگها انجام شود را ذكر
كرد:
-1مديريت خطر جرم :هر چه قدر كه عوامل خطر بيشتر باشد ،احتمال وقوع جرم
بيشتر خواهد بود .اين عوامل خطر ميتوانند فردي ،خانوادگي و گروهي و يا حتي در سطح
مدارس براي نوجوانان باشند.
-0اقدامات پيشگيري از خشونت در مدارس توسط پليس :با توجه به اينكه اكثر خرده
فرهنگهاي بزهكاري و خشونت توسط جوانان و نوجوانان تشكيل ميشود لذا توجه ويژه
اي به اين قشر ضروري است.
بايد پذيرفت كه وجود دسته اي گسترده از انحراف ها و خصوصا خشونتهاي
يك محله زمينه ي ايجاد شكلهاي پيشرفته اي از خشونت در مدارس همان محله را
فراهم ميكند .به عبارت ديگر مدارس واقع در محلههاي فقيرنشين شهر از طبقات پايين
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اجتماع بسيار بيشتر از مدارس واقع در محلههاي باالي شهر تحت تاثير خشونت قرار
ميگيرند .از داليل اين امر ميتوان به تعداد بيشتر دانش آموزان اين مدارس و عدم
كنترل آنها ،عدم هماهنگي كادر آموزشي اين مدارس با برنامههاي پيشگيري و عدم
همكاري با مديريت اشاره داشت كه باعث شكل گيري خرده فرهنگها و حتي فرهنگ
خشونت در مدارس ميشوند.
براي جلوگيري از خشونت در مدارس و ممانعت از تشكيل خرده فرهنگهاي
خشونت و بزهكاري ابتدا بايد شاخصههاي خشونت به درستي و در زمان مناسب
تشخيص داده شود تا دانش آموزان مستعد خشونت شناسايي و كنترل شوند .از جمله
اين شاخصهها مي توان به بروز خشم آني ،سابقه قدرت منشي ،عالقه مفرط به انواع
اسلحه ،خشونت نسبت به انواع حيوانات و  ...نام برد و با اقداماتي از قبيل توجه به
دانش آموزان مشكل ساز توسط پليس و مدرسه ،تشكيل برنامههاي حل اختالف بين
دانش آموزان و يا دادن لوحهاي فشرده آموزشي توسط پليس ،باال بردن عزت نفس
دانش آموزان ،برقراري امنيت در محيط فيزيكي نوجوانان توسط پليس ،تشكيل
كالسهاي مشاوره و روانشناسي در مدارس توسط مددكاران پليس از آن جلوگيري
كرد.
 -3حضور مشهود پليس در محله ها :پليس ميتواند براي كنترل امنيت در جامعه و
پيشگيري از اقدامات خرده فرهنگ ها و خشونت طلبان در محله ها حضور مشهود
داشته باشد .هدف اين كار بازدارندگي از جرم ،ايجاد اطمينان عمومي در مورد امكان و
دسترسي سريع پليس است .اين عمل هر چند هزينه بر ميباشد اما موجب رهنمون
شدن پليس و خدمات قضايي به نقاط محل استقرار خرده فرهنگهاي خشونت و
محلههاي جرم نيز ميشود.
 -4اطالع رساني به جامعه :پليس ميتواند از طريق ارائه اطالعات در مورد شيوههاي
اجتناب از بزه ديدگي به جامعه به پيشگيري از جرم كمك كند .همچنين پليس بايد در
جهت آماده سازي و تبليغات رسانه اي به منظور تغيير گرايشها و رفتارهاي گروههاي
خطرناک ،گروههاي مستعد پيوستن به خرده فرهنگها بزهكاري و رفتارهاي خشونت
آميز شركت فعال داشته باشد.
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نتيجه گيري:
براي انجام اقدام موفق و نتيجه بخش پليس در جهت كنترل خرده فرهنگها بايد
گفت كه وقتي يك گروه خالفكار شروع به شكل گيري ميكند ،موفقيت اقدامات قانوني
در مورد آنها بيشتر از زماني است كه گروه شكل گرفته است .پليس با شناسايي اين
گروهها ميتواند اقدام موثري براي جلوگيري از خشونتهاي آنها بنمايد.
مهمترين عنصر پيشگيري از شكل گيري و بعد رشد گروههاي خالفكار ،شناسايي
عواملي است كه در وهله اول سبب پيوستن افراد به گروههاي خالفكار ميشود.
علت اصلي پيوستن جوانان به گروههاي خالفكار و تشكيل خرده فرهنگهاي
بزهكاري صرفا اقتصادي و مالي نيست بلكه نياز به توجه و احساس مورد قبول واقع
شدن ميباشد و پليس ميتواند با همكاري ديگر سازمانها به جوانان طبقه پايين منزلت
و ارزش بدهد .اكثر جواناني كه در انجام فعاليتهاي نخستين خود و فعاليتهاي
تحصيلي ،ورزشي و  ...ناموفق هستند براي يافتن جايگاه خود به كارهاي غيرقانوني
اقدام ميكنند و ارائه زمينهها و ايجاد فعاليتهاي مشروع كه اين جوانان قادر باشند آنها
را به نحو مطلوب انجام دهند و تشويق اين فعاليتها براي در سوق دادن در مسير
قانوني قرار گرفتن آنها مفيد ميباشد .هر چه زمان پيوستن جوانان به خرده فرهنگهاي
خشونت و خالفكار طوالنيتر باشد ،وفاداري آنان به گروه بيشتر ميشود .پليس در
جهت اقدامات بعد از وقوع جرم نيز بايد رفتارهاي خشونت آميز را كنترل كند؛ حتي
خشونتهاي مشروع را نيز ميتواند با اختيارات و وظايف مصرحه در قوانين خويش،
كنترل و آنها را به سمت رفتارهاي بهنجار سوق دهد.
پليس الگوها و هنجارهاي حاكم بر خرده فرهنگهاي خشونت و عواملي كه باعث
بروز ناامني و خشونت ميشود را شناسايي و نسبت به از بين بردن آنها و جايگزين
كردن ارزشهاي جايگزين اقدام كند .نيروي انتظامي در بحث فرهنگسازي ميتواند از
سازمانهاي دولتي و غيردولتي ديگر كمك بگيرد.
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در پايان و به عنوان پيشنهادات حاصل از اين پژوهش ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
تشكيل تيم بحران يا كارگروه ويژه براي كنترل و مقابله با اعمال دسته جمعي وخطرناک اين خرده فرهنگها در درجه اول و سپس حل كردن اين خرده فرهنگها در
فرهنگ مورد پذيرش جامعه.
 تربيت كادر پليس مسئول ،آگاه و جامعه محور استقرار پليس در اماكن عمومي ،حساس و خطرزا. دادن امكانات به اقشار پايين جامعه و خرده فرهنگها خصوصا در مناطق پايينشهرها و برقراري عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر از قبيل امكانات ورزشي،
رفاهي . ...
 انجام اقدامات و تبليغات الزم در رسانهها. اطمينان سازي و جلب اعتماد مردم از پليس به عنوان نهاد مسئول حفظ نظم وامنيت.
 انجام كارهاي فرهنگي با همكاري ديگر سازمانها در جهت سوق دادن خردهفرهنگها و اقشار مردم به سمت رفتارها و هنجارهاي معقول و مورد پذيرش جامعه و
حكومت.
 حضور محسوس پليس در محلهها و پاک كردن محلههاي جرمخيز كه با جلباعتماد اهالي بويژه والدين بتوانند با كمك فرد اهالي ،محله را به محله امن و پويا . .
تبديل كند.
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بررسی جایگاه حقوق شخص ثالث در نظام حقوقی ایران

نويد كرمي

1

چکيده:
در حقوق ايران همانند ديگر نظامهاي حقوقي دنيا همواره جايگاهي براي ورود افراد ذينفع (يا
به عبارتي متضرر) غير از اصحاب دعوي (طرفين اصلي پرونده) با استفاده از روشها و
راهكارهاي در نظر گرفته شده است.چه آنكه شخصي بدون اينكه اطالعي داشته باشد در
خصوص دادخواست ارائه شده عليه ديگري و حكم صادره به نفع خواهان كامال متضرر شود يا
انكه در آستانه تضرر قرار گيرد.پس راهي براي ورود و ارائه داليل و جلوگيري از تضرر بايد
وجود داشته باشد كه يكي از اين طرق اعتراض شخص ثالث است.چه انكه گاهي حكمي كه له
(الف ) و عليه (ب)صادر شده است ميتواند در دعوايي كه بين (الف) و (ج) مطرح است،
مطرح شودو بعنوان دليل مورد استناد قرار گيرد.در اين تحقيق بر آنيم بدانيم اصوال شخص ثالث
كيست؟ پس از ورود او مسير پرونده چه تغييري خواهد كرد؟زمان و نحوه ورود او چگونه
خواهد بود؟با بررسي قانون آيين دادرسي مدني ايران شرايط احكام و آثار اعتراض ثالث را به
نحو مختصر شرح ميدهيم تا هم بتوانيم در صورت تضرر از صدور حكمي نحوه ورود و
مواعد ورود به پرونده را بياموزيم و هم نحوه ارائه داليل و دفاع از حقوق خود و نهايتا
جلوگيري از اين تضرر را به انجام برسانيم.اين تحقيق بر اساس روش كتابخانه اي به صورت
كيفي مورد بررسي قرار گرفته است.
اعتراض ثالث يكي از طرق فوق العاده شكايت از احكام و قرارهاي دادگاه است اين طريق بر
خالف تجديد نظر ماهوي فقط براي اشخاصي كه خود يا نماينده آنها در دادرسي (كه منتهي به
صدور حكم يا قرار شده است) دخالت نداشته با شند و از حكم صادره متضرر شوند،
اختصاص دارد.
1

 .دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق

خصوصيnavidkarami4@gmail.com
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مقدمه
«اعتراض:اعتراض در لغت و در اصطالح حقوقي به معناي مختلفي نظير خرده گرفتن و
ايراد گرفتن آمده است».

1

«قوانين تشكيلدهنده نظامهاي حقوقي بردونوع هستند-1:قوانين ماهوي كه درباره
ماهيت مسائل حقوقي بحث ميكند -0 .قوانين شكلي كه راجع به شكل رسيدگي ونحوه
اثبات مسائل حقوقي بحث ميكند .اهميت قوانين دادرسي ازلحاظ احقاق حق واجراي
عدالت بركسي پوشيده نيست .قانونآيين دادرسي مدني نه فقط شيوه دادرسي را توضيح
مي دهد بلكه شيوه طرح دعاوي،دفاع ازدعواي ايراد در برابر آن را نيز آموزش ميدهد.
ايجادرويه واحد در رسيدگي ها،طرح دعاوي ودفاع آن ازجمله اهداف آيين دادرسي
مدني است».

0

ازنظرآيين دادرسي مدني افراد به سه دسته تقسيم ميشوند :گروه اول ودوم (خواهان
وخوانده) اصحاب دعوارا تشكيل ميدهند.گروه سوم كه خارج ازشمول اصحاب دعوا
هستند در برابردوگروه قبلي عنوان«شخص ثالث» را دارند .قلمرواصلي ورود شخص
ثالث دعاوي مدني است كه به لحاظ طبيعت ويژه خودعالوه برمتداعيين اصلي به حقوق
ومنافع شخصي اشخاص ثالث مربوط است .دراين نوشتار(تحقيق)چگونگي يا اعتراض
شخص ثالث دردادرسي مدني ايران مورد بررسي قرارگرفته است.

فصل اول –فصل اول -تبيين نظري اعتراض ثالث

مبحثاول-مفهوم شخص ثالث  :هر شخصي غير از اصحاب دعوي(خواهان و خوانده)
را ثالث گويند.
مبحث دوم -ماهيت و پيشينه اعتراض شخص ثالث درقوانين ايران  :مبناي پذيرش
اعتراض شخص ثالث را در ايران بايد در اصل «الغائب علي حجته» لحاظ كرد .اعتراض
شخص ثالث تحت عنوان «در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حكم» در مواد-403
 414قانون اصول محاكمات حقوق مصوب  1303قمري  ،پيش بيني شده بود كه عمدتا
از قانون آيين دادرسي مدني فرانسه الهام گرفته بود  .در قانون قديم آيين دادرسي مدني
 1علي اكبر دهخدا – لغت نامه فارسي
0حسني،دكتر عليرضا،ورود شخص ثالث در دادرسي هاي مدني،رجوع به اصل مطلب www.khososilaw.blogfa.com/post/27
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مواد3و 1313نيز مواد  432-430تحت عنوان «در اعتراض شخص ثالث» شكايت مزبور
را پيش بيني نمود مواد 417-404قانون جديد نيز به «اعتراض شخص ثالث» اختصاص
يافته است .اعتراض شخص ثالث عالوه بر آنكه در قانون آيين دادرسي مدني آمده،فصل

پنحم (مواد 146و 1)147قانون اجراي احكام مدني بدان اختصاص يافته است .البته
اعتراض ثالث در اجراي احكام مدني از عمليات اجرايي است و از اعتراض به راي
كامالً متمايز است به همين دليل بدان «اعتراض ثالث اجرايي» گفته ميشود.مبناي
حقوقي اعتراض شخص ثالث در واقع يك راه يا استثناء به اصل نسبي بودن آراء
دادگاهها و محاكم حقوقي است.

0

مبحث سوم -مباني حقوقي اعتراض شخص ثالث:
از اين نظر كه اين شكايت اثر تعليقي بر اجراي راي ندارد.اما تفاوت بارزي كه با فرجام
خواهي و اعاده دادرسي دارد اين است ،كه بر خالف اين دو طريق شكايت نه موارد يا
جهات ان منصوص گرديده و نه آراء قابل اعتراض شمارش شده اند .اعتراض شخص
ثالث از جهت ديگري نيز از ساير طرق فوق العاده شكايت و حتي طرق عادي شكايت
از آراء متمايز است .اين طريق شكايت تنها طريقي است كه به اشخاص ثالث و منحصراً

به اشخاص ثالث مفتوح است 3.به بيان ديگر اشخاص ثالث حق طرح ساير طرق
شكايت از آراء(واخواهي-تجديدنظر-فرجام و اعاده دادرسي)را اصالتا فاقد ميباشند و
در مقابل اصحاب دعوا حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رايي كه صادر گرديده را
اصالتا فاقد مي باشند.در عين حال چون اعتراض شخص ثالث نسبت به آراء امكان پذير
است ساير اعمال محاكم از جمله تصميمات آنها در امور ترافعي حتي بر فرضي كه ساير
شرايط حاصل باشدقابل اعتراض شخص ثالث نمي باشند(.براي مثال تصميم به تجديد
جلسه دادرسي)مبناي حقوق اعتراض ثالث استثنايي بر اصل نسبي بودن احكام دادگاه ها
است يعني احكامي كه از دادگاه ها صادر ميشوند نسبت به طرفين و قائم مقام قانوني
 3قانون مدني ايران – فصل پنجم
 0سيدمحسن افشارزاده صدر،آيين دادرسي مدني و بازرگاني،انتشارات جهاد دانشگاهي،چاپ ششم ،1332ص063
 3عبداله شمس،آيين دادرسي مدني ،جلد دوم،نشر ميزان،چاپ چهارم،سال،1330ص 436
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آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث يعني اشخاصي كه در دادرسي شركت نكرده
اند هيچ گونه اثري ندارد و اين قائده كه به اصل نسبي بودن احكام دادگاه معروف است
اصلي است كلي كه در واقع حكم دادگاه را از لحاظ اعتبار مانند قرارداد تلقي ميكند
چنانكه ميدانيم اصوال كساني كه از مفاد قرارداد منتفع يا متضرر ميشوند كه در انعقاد
آن دخالت داشته باشند ،مفاد اين قاعده هر چند درست و منطقي است ولي در برخي
موارد روابط حقوقي افراد طوري پيچيده است كه قاعده نسبي بودن اثر حكم عمال قابل
اجرا نيست و خواهي نخواهي حكم دادگاه به حقوق اشخاص ثالث اخالل ميكند و آنان
مجبور مي شوند كه به آن اعتراض كنند.در واقع اين شيوه شكايت به واخواهي نزديكتر
است.

1

فصل دوم تحقق اعتراض ثالث::
حسب مفاد ماده 417آيين دادرسي مدني كه ميگويد«اگر درخصوص دعوايي راي صادر
شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي
كه منتهي به راي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ميتوان نسبت

به آن راي اعتراض نمايد»  0اعتراض شخص ثالث دو شرط الزم دارد:
مبحث اول :شرايط تحقق اعتراض ثالث::

بند  -1عدم سابقه دخالت شخص ثالث خواه به عنوان اصيل خواه به عنوان نماينده:
اگر كسي قبال به عنوان نماينده يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دخالت كرده و عليه او
حك م صادر شده باشد و سپس موضوع دعوا به او منتقل شود نامبرده نمي تواند بر اثر
تغيير سمت به عنوان شخص ثالث بر آن اعتراض كند  ،مثال شخصي به عنوان ولي ،قيم
يا وكيل در دعوايي دخالت ميكند و عليه او حكم صادر ميشود سپس مورد دعوا به او
انتقال ميباد نامبرده نمي توان د بعدا به عنوان ثالث به آن اعتراض كند زيرا او از جريان
امر مستحضر بوده و ميتوانسته است حقي را كه براي اصيل فرض ميكرده به طريق
عادي با تقديم دادخواست استيفا نمايد.
 1علي عباس حياتي،شرح قانون آيين دادرسي مدني،انتشارات سلسبيل،چاپ اول،سال،34ص470
 0همان ،ماده 417
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بند  -2متضرر شدن از راي دادگاه:
اين شرط همان شرط ذينفع بودن در دعوا است كه يكي از شرايط اقامه دعوا بوده و در
باره آن آرا بسياري از ديوان كشور صادر شده است كه در آن ديوان ميگويد «:شرط
اعتراض ثالث اعم از اينكه اصلي باشد يا طاري اين است كه حكم با حق معترض ثالث

تماس داشته باشد » 1معترض ثالث بايد مانند هر مدعي ديگري در دعوي ذينفع باشد.

0

گفتار اول  -آراء قابل اعتراض:
اصوال شخص ثالث حق دارد به هر گونه راي صادره از دادگاه عمومي و تجديد نظر
اعتراض كند  .اعتراض به بعضي از احكام كه اعتبارشان مطلق است مانند احكام صادره
درباره احوال شخصي (حكم طالق ،حكم ورشكستگي ،حكم نفي ولد و غيره ) نيز بي
مورد است و نس بت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور
شركت نداشته اند مي توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند ،زيرا برابر ماده 472
آ.د.م « راي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور
داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تاثيري نخواهد داشت
» .همچنين درباره تصميمات دادگاهها در امور حسبي كساني كه تصميم دادگاه را براي
خود مضر بدانند مي توانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخستين صادر
شده يا از دادگاه تجديدنظر باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض صادر ميشود قابل
پژوهش و فرجام است .
در خصوص قابليت اعتراض آراء ديوانعالي كشور ميتوان گفت راي ديوانعالي كشور در
امور مدني ،يا در ابرام راي صادره از دادگاه تالي است كه در اين صورت راي دادگاه
تالي بايد در همين دادگاه مورد اعتراض قرار گيرد و يا در نقض راي مزبور است .كه به
همين علت اعتراض به راي ديوان منتفي است.البته در صورتي كه پس از نقض راي
،پرونده جهت رسيدگي به دادگاه تالي ارجاع ميشود شخص ثالث ميتواند در آن دادگاه
 1مجموعه آراء ديوانعالي كشور،راي شماره ،723مورخه 1316/24/10شعبه سوم
 0عبداله شمس،دوره پيشرفته آيين دادرسي مدني،جلد دوم،نشر ميزان،چاپ چهارم،سال،30ص426
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بعنوان ثالث وارد شده و يا پس از صدور راي در همان دادگاه به آن اعتراض نمايد.در
هر حال عالوه بر اينكه ديوانعالي كشور شان رسيدگي ماهوي ،كه رسيدگي به اعتراض
ثالث مستلزم آن است؛ ندارد.ماده  413ق.آ.د.م آراء دادگاهها را قابل اعتراض اعالم
مينمايد و ديوانعالي كشور دادگاه نيست.

1

«بديهي است در صورت رسيدگي ماهوي

توسط ديوانعالي كشوراعتراض ثالث به ديوان مانعي ندارد».

0

اگر حكمي بر اثر تجديد نظر شكلي در ديوان كشور ابرام شود باز هم قابل اعتراض
ثالث خواهد بود و اگر بر اثر تجديد نظر شكلي ،ديوان كشور حكم را نقض كند شخص
ثالث مي تواند در رسيدگي ماهوي پس از نقض وارد دعوا شود و يا منتظر بماند چنانكه
حكم صادره بر ضرر او باشد بر آن اعتنراض نمايد .
درباره آراء ديوان كشور اعتراض ثالث بي مورد است چه ديوان كشور اصوال رسيدگي
ماهوي نمي كند بلكه با رسيدگي شكلي حكم فرجام خواسته را ابرام كرد ،يا ميشكند و
شخص ثالث در صورت لزوم ميتواند به دادگاه صادر كننده راي رفته و به آن اعتراض
كند و رجو ع به ديوان كشور معنا ندارد  .بديهي است درصورت رسيدگي ماهوي به
وسيله ديوان عالي كشور اعتراض ثالث به ديوان كشور مانعي ندارد.
بند  -1دادگاه عمومي :
« اعتراض ثالث نسبت به حكم و قرارهاي صادره از دادگاه بدوي در صورت و تا زماني
ممكن است كه نسبت به آنها درخواست تجديدنظر نشده باشد.زيرا با درخواست
تجديدنظر صالحيت دادگاه بدوي در رسيدگي به امور مربوط به دعوا خاتمه مييابد».

3بنابراين شخص كه راي بدوي را مخل حق خود ميداند در صورتي كه راي مزبور مورد
تجديدنظر خواهي قرار گرفته باشد يا بايد به عنوان ثالث در مرحله تجديدنظر وارد شود
و يا در انتظار راي اين مرحله بماند و عنداللزوم در مرحله تجديدنظر به آن اعتراض
ثالث كند.در مقابل مطرح بودن پرونده در ديوانعالي كشور مانع اعتراض به راي فرجام
خواسته نمي شود.
 1همان ،صفحه 420
 0سيدمحسن،صدرزاده افشار،آيين دادرسي مدني و بازرگاني،انتشاراتجهاد دانشگاهي،چاپ ششم،سال،1332ص071
 3پيشين ،صفحه 422
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بند -2دادگاه تجديد نظر:
قرارها :در مورد قابليت اعتراض قرارها نيز با توجه به عموم و اطالق ماده
413ق.ج(ماده 433ق.ق)بايد پذيرفت كه قرارهاي اعدادي يا مقدماتي قابل اعتراض ثالث
ميباشند.هر چند برخي از حقوقدانان عنوان نموده اند « شرط اساسي حق اعتراض ثالث
بر حكم يا قرار امكان توجه ضرر از حكم يا قرار به معترض ثالث است.و قرارهاي
اعدادي مادام كه به صدور حكم و تصميم نهائي منتهي نشده هيچ گونه خللي بحقوق
شخص ثالث وارد نمي سازد و صرف صدور قرار تحقيق محلي يا رجوع به كارشناس
...تاثيري نسبت به حقوق حتي اصحاب دعوا ندارد.بنابراين چنين قرارهايي را اصوال

نميتوان مستقال قابل اعتراض دانست»1 .اما نظر اول يعني قابل اعتراض بودن قرارها قابل
دفاع است زيرا منطبق با عموم و اطالق نص قانوني است.اين امر كه رايي نميتواند حتي
توسط اصحاب دعوا مورد شكايت قرار گيرد مانع پذيرش اعتراض شخص ثالث نيست
زيرا راي مرحله بدوي كه به صورت قطعي صادر شده اگر چه توسط اصحاب دعوا قابل
شكايت نمي باشد اما قابل اعتراض شخص ثالث ميباشند.همچنين قرار تامين خواسته و
قرار صدور دستور موقت نيز به طريق اولي در صورت وجود شرايط قانوني قابل
اعتراض شخص ثالث مي باشند.بنابراين دادگاه نمي تواند قرار عدم استماع دعواي
اعتراض ثالث را به علت نوع قرار (هر قراري كه باشد)صادر كند.

بند– 3اعتراض ثالث نسبت به آراء مراجع قضايي استثنائي

در ماده ي  413ق.آ.د.م قابليت اعتراض از آراء مراجع دادگاههاي عمومي،انقالب و
تجديدنظر و داوري احصاء شده است .اگر چه ماده نويسي مذكور واجد ايراداتي
ميباشد ولي به هر حال پرسشي كه ميتواند مطرح شود اعتراض شخص ثالث نسبت
به آراء ساير مراجع استثنايي است در ماده موصوف تصريحاً « آراي دادگاه انقالب» كه از
مراجع استثنايي است ،قيد شده اما ديگر مراجع استثنايي از قبيل اداره ي ثبت در دعواي
افراز ،مراجع پيش بيني شده در قانون كار ،دادگاههاي نظامي و دادگاه ويژه ي

روحانيت......وضعيت نامعلومي دارند 0.نظربه اينكه اعتــــراض شخص ثالث از طرق

 1همان،صفحه433
 0سيدمحسن ،صدرزاده افشار،آيين دادرسي مدني و بازرگاني،انتشارات جهاد دانشگاهي،چاپ ششم،1332،صص 072و071
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فوق العاده شكايت از آراء محسوب و منحصراً نسبت به آراي مراجعي پذيرفته ميشود
كه پيش بيني شده باشد و محدود به نص ميگردد و چون قابليت اعتراض از آراء مراجع
استثنايي پيش گفته پيش بيني نشده است لذا آراء چنين مراجعي قابليت اعتراض ثالث را
ندارند اگرچه ضروريات رفع ضرر از شخص ثالث كه در جريان رسيدگي حضور
نداشته ايجاب مي نمايد كه در مورد آراء اين مراجع نيز علي االصول قابليت اعتراض
شخص ثالث نيز وجود داشته باشد.
اعــتراض ثالـث نسبت به آراء صادره از ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري به منظور نظارت بر اعمال اداري و تأمين عدالت اداري ايجاد شده

است .در اصل  173قانون اساسي  1براي رسيدگي به دعاوي و شكايات اداري تشكيل
يك دادگاه عالي اداري بنام ديوان عدالت اداري پيش بيني شده است .در خصوص
قابليت اعتراض ثالث نسبت به آراي ديوان ،قانون قبلي ديوان عدالت اداري هيچ
تصريحي در اين مورد نداشت و با توجه به اينكه اعتراض شخص ثالث از طرق فوق
العاده شكايت از آرا محسوب كه ميبايست به قدر متيقن اكتفا كرد و بدون نص توسعه
و تسري آن فاقد وجاهت تلقي ميشود ،امكان اعتراض ثالث در خصوص آراء ديوان
عدالت اداري وجود نداشت؛ كما اينكه ماده  413قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
و انقالب در امور مدني كه آراء قابل اعتراض ثالث مراجع قضايي را احصاء كرده است
هيچ تصريحي در اين مورد ندارد.اما قانون جديد ديوان عدالت اداري در خصوص ورود
ثالث  ،جلب ثالث ،اعاده دادرسي و غيره  ....مطالب جديدي را در بر دارد كه «اعتراض
شخص ثالث» نيز از جمله موارد جديد محسوب ميگردد.ماده  03قانون موصوف در
اين باره اشعار مي دارد  :مقررات مربوط به .....اعتراض ثالث ....در ديوان عدالت اداري ،

مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني است0 ».پس قانون
جديد ديوان عدالت اداري صراحتاً متعرض موضوع شده است و جواز اعتراض شخص
ثالث به آراي ديوان عدالت اداري را صراحتاً اعالم داشته است و مقررات و ضوابط
مربوط به اين شيوه اعتراض را به قانون آيين دادرسي مدني ارجاع داده است ميدانيم كه
 1قانون اساسي ايران،اصل يكصد و هفتاد و سوم
 0قانون عدالت اداري،ماده 03
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مفاد مواد  417تا  404قانون اخير الذكر در خصوص اعتراض شخص ثالث است؛
مالحظه ي اين مواد مبين آن است كه رسيدگي به اعتراض شخص ثالث مبين ورود در
ماهيت و رسيدگي ماهوي است .با توجه به مواد  04و  31ديوان عدالت اداري به نظر
ميرسد كه قانونگذار جديد در مقام تدارک اين رسيدگي ماهوي و نحوه ي رسيدگي به
اعتراض شخص ثالث بوده است.اگر چه اين موضوع تأسيس جديدي است كه در قانون
قبلي سابقه ندارد اما نظر به جايگاه ديوان عدالت اداري و محدوديت امكانات و فرصت
رسيدگي در آن مستلزم آن است كه در آيين نامه ي اجرايي موضوع ماده  43با ظرافت و
دقت بيشتري به اين مسأله نگريسته شود.
مبحث دوم– اشخاص و انواع اعتراض
گفتار اول  -اصحاب دعوي اعتراض شخص ثالث:
بند - 1معترض  :شخص حقيقي يا حقوقي است كه بايد ثالث باشد  .اگر در خصوص
دعوايي رايي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا
نماينده او در دادرسي كه منتهي به راي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته
باشد ،مي تواند به آن راي اعتراض كند  .عالوه بر خواهان و خوانده  ،وارد ثالث و
مجلوب ثالث نيز از اصحاب دعوا شمرده ميشوند ،يعني شخص ثالث محسوب
نميشوند .
« ذي نفع بودن معترض  :معترض بايد ذي نفع باشد  .راي در صورتي ميتواند مورد
اعتراض ثالث قرار گيرد كه به حقوق او خللي وارد آورد»

1

 .به موجب ماده 417

ق.آ.د.م (به هر حال در اعتراض ثالث الزم نيست به معترض ضرري رسيده باشد  .بلكه
كافي است كه ورود ضرر به او محتمل باشد ).
بند  - 2معترض عليه «:به موجب ماده 402ق.آ.د.م ،اعتراض اصلي بايد به طرفيت
محكوم له و محكوم عليه راي مورد اعتراض باشد  .در دعواي اعتراض ثالث  ،اصحاب
دعواي منتهي به راي مورد اعتراض ،خوانده دعوا شمرده ميشوند  .در صورت تعدد
 1عبداله ،شمس،دوره پيشرفته آيين دادرسي مدني،جلد دوم،انتشارات ميزان،چاپ چهارم،سال،1330ص426
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اصحاب دعوا در دادرسي منتهي به راي مورد اعتراض ،در مواردي كه راي غير قابل
تجزيه و تفكيك باشد اعتراض ثالث در صورتي پذيرفته ميشود كه تمام اصحاب دعواي
منتهي به راي مورد اعتراض طرف اعتراض قرار گرفته باشند» 1.در حقيقت طبق ماده

 404آ.د.م در صورتي كه حكم معترض عنه غير قابل تفكيك باشد تماتم آن الغا خواهد
شد  .الغاي تمام حكم نيز مستلزم اين است كه در صورت تعدد محكوم لهم ،همه آنها
طرف دعوا قرار بگيرند تا بتوانند از حق دفاع بهرمند شوند  .اما در صورتي كه راي قابل
تجزيه و تفكيك باشد  ،ثالث ميتواند بعضي از آنها را طرف دعواي اعتراض ثالث قرار
دهد در اين مورد چناچه راي مورد اعتراض نقض شود  ،اين نقض فقط نسبت به كساني
كه طرف دعوا قرار گرفته اند موثر خواهد بود و بنابر اين ساير محكوم لهم كه طرف
دعواي ثالث نبوده اند همچنان ميتوانند در مقابل معترض از راي استفاده كنند .
گفتار دوم  -مهلت اعتراض:
اعتراض چه اعت راض اصلي باشد و چه طاري مهلت معيني در قانون ندارد زيرا اشخاص
ثالث قبال مشخص نيستند تا راي به آنها ابالغ شود و بتوانند به آن اعتراض كنند از اين
رو ماده  334آ.د.م مي گويد اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض
قابل طرح است ميگردد و بعد از اجراي آن در صورتي ميتوان اعتراض نمود كه ثابت
شود حقوقي كه اساس و ماخذ اعتراض است به جهتي ازجهات قانوني ساقط نشده
باشد مثال اعتراض به مالكيت ملكي به عمل آيد كه به تصرف دولت يا شهرداري و غيره
در آمده است  «.در صورتي كه اعتراض ثالث پس از بيست روز در دادگاه ديگري اقامه
شو د دادگاه رسيدگي كننده به دعواي اصلي تكليفي در به تاخير انداختن رسيدگي
نخواهد داشت».

0

گفتار سوم  -انواع اعتراض شخص ثالث:
 1همان،ص427
 0علي،مهاجري،شرح قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقالب،جلد سوم،انتشارات گنج دانش،چاپ
اول،1332،ص014
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همان طوركه ورود شخص ثالث به دونوع اصلي وطاري تقسيم ميشود،اعتراض شخص
ثالث همان تقسيمبندي را دارد؛اما مفهوم آن متفاوت است -1« :اعتراض شخص ثالث
اصلي به اعتراضي ميگويند كه درابتدا ازطر ف شخص ثالث مطرح ميشود0.اعتراض
طاري،اعتراضي است كه يكي ازاصحاب دعوا به رأيي كه سابقاً دردادگاهي
صادرشده،مي كند و طرف ديگر براي اثبات ادعاي خود دراثناي دادرسي به آن رأي
استناد ميكند» 1 .درخصوص شرايط اقامه دعواي اعتراض ثالث در درجه اول بايد حكم
يا قراري صادر شده باشد .شرط دوم اين است كه شخص ثالث ازحكم يا
قرار،متضررشده باشد وشرط سوم اين است كه شخص ثالث به عنوان اصيل يا نماينده
دردعوا دخالت نداشته باشد.
بنابراين اصحاب دعواي اصلي،واردثالث و مجلوب ثالث نميتوانند اعتراض ثالث
رامطرح كنند .
بند-1اعتراض اصلي :
اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته
است  .اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست به طرفين محكوم له و محكوم عليه
راي مورد اعتراض باشد  .اين دادخواست به دادگاهي تقديم ميشود كه راي قطعي
معترض عنه را صادر كرده است و ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد
بود(ماده402ق.آ.د.م)«هزينه اعتراض ثالث معادل فرجام خواهي و اعاده دارسي است».

0

بند -2اعتراض طاري :
اعتراض طاري يا غير اصلي عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رائي كه
سابقا در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود در اثناي دادرسي
آن راي را ابراز نموده است ن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل ميآيد ولي
اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه راي معترض عنه را صادر كرده  ،معترض
 1سيدمحسن،صدرزاده افشار،آيين دادرسي مدني و بازرگاني،انتشارات جهاد دانشگاهي،چاپ ششم،1332،ص073
 0عبداله ،شمس ،دوره پيشرفته آيين دادرسي مدني،جلد دوم،انتشارات ميزان،چاپ چهارم،1330،ص412
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دادخواست خود را به دادگاهي كه راي را صادر كرده است تقديم مينمايد و موافق
اصول در آن دادگاه رسيدگي خواهد كرد (ماده 401آ.د.م) .به اين بيان كه شخصي عليه
ديگري اقامه دعوا كند ،خوانده در ضمن دفاع از خود استناد به حكمي ميكند كه سابقا
در موضوع همان دعوا با ديگري به نفع او صادر شده است خواهان همان موقع از
صدور حكم آگاه ميشود و به آن اعتراض ميكند .

1

گفتار چهارم  -ترتيب اعتر اض:
ترتيب رسيدگي به اعتراض :
رسدگي به اعتراض اصلي هميشه جنبه عدولي دارد زيرا دادگاهي معترض عنه را صادر
كرده است  ،بر اثر اعتراض از تصميم خود عدول كرده و آنرا دوباره بررسي مينمايد .
اما رسيدگي به اعهتراض طاري گاهي تصحيحي و گاهي عدولي است از اينرو دو
صورت پيش ميآيد :
«-1رسيدگي وقتي تصحيحي است  :دادگاهي كه به دعوا رسيدگي ميكند صالحيت
رسيدگي به دعوا اعتراض را نيز داشته باشد وآن در صورتي است كه درجه آن دادگاه
باالتر از دادگاهي با شد كه حكم معترض عنه را صادر كرده است مثال خواهان با اقامه
دعوا مالكيت عليه خوانده ،تقاضاي خلع يد او را ميكند و او نيز در ضمن دفاع از خود
استناد به حكمي مي نمايد كه ميان او و شخص ديگري از همان دادگاه يا دادگاه هم
عرض صادر شده است كه خواهان به آن اعتراض طاري ميكند  .در اين صورت دادگاه
هر دو دعوا يعني هم دعواي اعتراض اصلي (مالكيت)و هم دعواي اعتراض طاري را
يكجاري رسيدگي مي كند و اگر اعتراض طاري را صحيح تشخيص دهد،حكم سابق
الصدور را تصحيح كرده و سپس حكم به خلع يد خوانده صادر ميكند».

0

-0اما رسيدگي وقتي عدولي است :دادگاهي كه به دعوا اصلي رسيدگي ميكند صالحيت
رسيدگي به دعوا اعتراض را نداشته باشد يعني درجه آن پايين تر از درجه دادگاه صادره
كننده حكم معترض عنه باشد مثال خواهان دعوا (تخليه) در دادگاه عمومي عليه خوانده
 1سيدمحسن،صدرزاده افشار،ايين دادرسي مدني و بازرگاني،انتشارات جهاد دانشگاهي،چاپ ششم،1332،ص070
 0همان،ص073
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مطرح ميسازد و خوانده نيز استناد به حكم تخليه ميكند كه سابقا از دادگاه تجديدنظر
استانم صادر شده (از دادگاه عمومي حكمي در خصوص تخليه صادر و در دادگاه استان
تاييد شده است )و خواهان با روئيت حكم در دادگاه عمومي از مفاد آن مستحضر شود
در اين صورت بايد با تقديم دادخواست ديگري به دادگاه به حكم مذكور اعتراض
طاري كند تا از حكم خود عدول نمايد چنانكه آراء فرجامي نيز آنها را تا ييد كرده
اند(:شخص ثالث بايد اعتراض خود را به آخرين محكمه كه صادر كننده حكم بوده
تقديم دارد .بنابر اين حكم محكمه استيناف اگر مبني بر تاييد حكم بدايت باشد اعتراض
شخص ثالث به محكمه استيناف داده ميشود).
مبحث دوم  -آثار اعتراض:
اگرپس از رسيدگي به اعتراض ثالث راي دادگاه مبني بر رد اين اعتراض باشد،حكم
اعتراض شده به اعتبارخود باقي ميماند و محكومله ميتواند از معترض ثالث،خسارت
دادرسي را مطالبه كند ودرغيراينصورت،يعني اگردادگاه حق را به معترض ثالث بدهد،اگر
قبال ًخود رأي داده است از رأي سابق عدول ميكند ولي اگر مرجع ِباالتر است آن را
فسخ و رأي صحيح را صادر ميكند.
ممكن است تنها قسمتي از راي صادر شده به منافع معترض خلل وارد كند در اينصورت
تنها همان قسمت لغو ميشود و بقيه هم به حال خود باقي ميماند .البته اگر راي غيرقابل
تفكيك باشد حتي درفرض اخير هم تمام راي الغا ميشود.توجه داشته باشيدكه اعتراض
ثالث هيچ تاثيري در به تاخير انداختن اجراي حكم قطعي ندارد؛اما درمواردي كه جبران
ضرر وزيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد،دادگاه پس از أخذ تأمين از ثالث،قرار
تأخير اجراي حكم را صادر ميكند.
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گفتار اول  :آثار اعتراض
اثر تعليقي  -اثر انتقالي
بند-1اثر تعليقي( 1بررسي اثر تعليقي بر اجراي حكم) :به موجب ماده 404
ق.ج((.اعتراض ثالث موجب تاخير اجراي حكم قطعي نمي باشد))بنابراين قاعده در
خصوص اين شكايت نيز نداشتن اثر تعليقي است و صرف اعتراض شخص ثالث اثر
تعليقي ندارد .اما در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد
،دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث  ،پس از اخذ تامين
مناسب قرار تاخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مينمايد.بنابراين تامين چه در
دعاوي مالي و چه دردعاوي غيرمالي بايد از معترض ثالث اخذ شود.نوع و ميزان قرار
تامين مشخص نگرديده است.اما تامين بايد به نحوي اخذ شود كه زمينه براي اجراي
حكم مورد اعتراض فراهم بماند.در عين حال دادگاه ميتواند درخواست تاخير اجراي
حكم را در صورتي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن باشد.رد
نمايد.اگر قرار تاخير اجراي حكم صادر شود براي مدت معين خواهد بود.اما تمديد آن
تا روشن شدن نتيجه نهايي اعتراض بالمانع است.
بند -2اثر انتقالي «:اعتراض ثالث داراي اثر انتقالي است اما اين اثر خصوصيتي محدود
دارد.در حقيقت نكاتي كه در دادرسي منتهي به راي مورد اعتراض نسبت به آن قضاوت
شده در محدوده اي كه شخص ثالث ان را مورد انتقاد قرار ميدهد.از نو هم نسبت به
جنبه موضوعي و هم نسبت به جنبه حكمي با توجه به ادله ابرازي طرفين مورد رسيدگي
0
قرار ميگيرد».
گفتار دوم -تفاوتهاي ورود ثالث و اعتراض شخص ثالث

3

ورود شخص ثالث و اعتراض شخص ثالث از نظر شكلي بايد به موجب دادخواست تقديم
شود و طبق مقررات آيين دادرسي مدني،احكام مربوط به ورود ثالث واعتراض شخص ثالث
اصلي مختص به دعاوي حقوقي است ودردعاوي كيفري چنانچه اشخاص ثالث بخواهند
 1عبداله،شمس،دوره پيشرفته آيين دادرسي مدني،جلد دوم،نشر ميزان،چاپ چهارم،1330،ص414
 0همان،ص414
 3علي عباس،حياتي،شرح قانون آيين دادرسي مدني،ناشر سلسبيل،چاپ اول،1334،صص474و473
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ورود پيدا كنند بايد باطرح شكايت مستقل دردادسراي مربوط،و پس ازصدوركيفرخواست
عليه متهم آن پرونده،به عنوان يك شاكي مستقل تقاضاي رسيدگي كنند؛بنابراين موضوع
ورودثالث دراموركيفري آن طوركه دردادرسي مدني ازآن ياد ميشود،قابل تصور نيست.
گفتار سوم  -شباهتهاي ورود ثالث واعتراض شخص ثالث
واردثالث بايد براي ورود به دعوي اصلي،دادخواست تقديم دادگاه رسيدگيكننده به دعواي
اصلي كند .طبق ماده  131قانون مذكور،شرايط دادخواست ورود ثالث مانند شرايط
دادخواست اصلي است.؛بنابراين از نظر رعايت مقررات شكلي،دادخواست ورودثالث،هيچ
فرقي بايك دادخواست دعوي اصلي ندارد.ازاين نظرشباهت ميان اعتراض شخص ثالث و
ورود ثالث وجود دارد؛چرا كه در اعتراض شخص ثالث هم بايد دادخواست تقديم شود؛اما
اين دادخواست بايد به دادگاهي تقديم شود كه راي قطعي را صادر كرده است .البته منظور
اين نيست كه اعتراض ثالث فقط نسبت به آراي قطعي امكانپذير است،بلكه به اين امر اشاره
ميكند كه مرجع صالح رسيدگي به اعتراض ثالث در مورد آراي صادره از دادگاه
تجديدنظر،همين دادگاه است حتي اگرراي دادگاه تجديدنظر عينا همان راي دادگاه نخستين
ودر تاييد آن باشد .بنابراين مرجع تقديم دادخواست اعتراض ثالث اصلي ورسيدگي به
آن،دادگاه صادركننده راي مورد اعتراض است.كه طبق برگه اعتراض و انچه در قانون پيش
بيني شده است مورد بررسي قرار گرفته النهايه اعتراض رد يا تاييد ميشود و بر اساس رد يا
تاييد اعتراض مراحل ديگر انجام ميگيرد.
نتيجه گيري:
بر اساس تحقيق انجام گرفته هر چند مختصر به بررسي جايگاه احترام قوانين ايران به
حقوق شخص ثالث پرداختيم و دانستيم شخص ثالث متضرر يا منتفع غير از اصحاب
اصلي دعواست و ممكن است بر اساس اطالعات خود يا به واسطه اطالعات اخذ شده
از اصحاب دعوي به تضرر يا انتفاع خويش آگاه گردد.آنچه مورد توجه اصلي بوده اين
است كه چنانچه شخص ثالث در مراحل اوليه صدور حكم متوجه شود كاري بس
آسانتر در پيش خواهد داشت تا اينكه پرونده در مراحل تجديدنظر منجر به صدور حكم
شده باشد.آنچه اهميت شخص ثالث و اعتراض وي را باال برده ميزان تاثير گذاري
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احكام صادره در وضعيت حقوقي و باالتبع مادي و معنوي آنان ميباشد.النهايه قانون
ايران تا آخرين مرحله زمينه و محل اعتراض ثالث را معين كرده و شرايط جلوگيري از
تضرر احتمالي را پيش بيني نموده است.در واقع قانون با تعبيه جايگاه اعتراض ثالث
اذعان داشته كه تنها طرفين اصلي در پرونده منتفع و متضرر اصلي نيستند چه بسا افراد
ديگري نيز در اين جريان قرار گيرند لذا وجود راهي براي جبران يا جلوگيري از ورود
ضرر به آنها بديهي مي نمايد.قانون ايران بر اساس آنچه كه از فقه و قوانين فرانسه و
بلژيك گرفته است همواره راه حلي براي احقاق حق واقعي و اجراي عدالت ارائه
نموده است .قانون هيچگاه تنها مختص به اصحاب دعوي نبوده است و چنانچه افرادي
ذينفع يا متضرر باشند توان ورود به دعوي را بر اساس ضوابط و شرايط قانوني دارند.

بررسي جایگاه حقوق شخص ثالث در نظام حقوقي ایران030/
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احكام صادره از دادگاه انتظامي كانون وكالي دادگستري استان همدان ،محكوميت
توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون وكال سال 4931
شماره

نام و نام

شماره

شماره و تاريخ

پرونده

خانوادگي

پروانه

حكم

1

0/144/34

بابك مهدويان

143

34/0/16 – 6

0

1/141/33

جعفر پاينده پيمان

013

34/4/11 – 14

3

0/123/34

اسماعيل زنگنه

433

34/4/3 – 13

4

0/106/33

مهناز خاميان

407

34/4/3 – 02

4

1/113/34

حسين گودرزي

124

34/3/04 – 43

6

1/114/34

مجيد صادقي

371

34/3/14 – 41

7

0/114/34

حمزه حقي

330

34/12/16 – 44

3

0/114/33

403

34/12/16 – 44

3

1/116/34

103

34/12/17 – 47

12

0/104/34

433

34/11/03 – 63

بيژن شهسواري
مجد
سيد محمد ناطق
االسالم
اسماعيل زنگنه

حكم
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
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احكام صادره از دادگاه انتظامي كانون وكالي دادگستري استان همدان ،محكوميت
توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون وكال سال 4931
رديف

شماره
پرونده

نام و نام خانوادگي
عيسي قاسمي بيلواري

شماره

شماره و تاريخ

پروانه

حكم

304 303

34/1/13 – 1

371

34/1/06 – 3

317

34/0/14 – 3

------

34/3/6 – 17
34/3/31 – 11

حكم
توبيخ با درج در روزنامه

1

0/136/34

– بتول فكري

0

0/103/34

مجيد صادقي

3

1/103/34

4

1/123/34

احسان جعفري طوسي

4

1/106/34

محمد ولي خزايي

077

6

1/126/34

علي زردشتي

323

34/4/14 – 02

7

1/127/34

علي اكبر شادي روان

---

34/4/14 – 01

3

1/124/34

داريوش عزيزي

304

34/4/14 – 00

3

0/110/34

افسانه مرادي برليان

----

34/6/03 – 33

توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون

12

0/112/34

حميد سليماني فرد

473

34/6/03 – 34

توبيخ با درج در روزنامه

11

0/124/34

مهناز خاميان

407

34/7/3 – 33

10

0/114/34

مهنازخاميان

407

34/7/12 – 40

13

0/114/34

پروين غالمي

----

34/7/12 – 41

توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون

14

0/114/34

مهناز خاميان

407

34/7/12 – 40

توبيخ با درج در روزنامه

يوسف اكبري نوكاني

رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون

رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون

توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون

رسمي و مجله كانون
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14

0/133/34

حميد سليماني فرد

473

34/3/3 – 46

16

1/116/34

حسين گودرزي

124

34/3/12-43

17

0/113/34

103

34/3/03 – 40

سيد محمد ناطق
االسالم

توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون
توبيخ با درج در روزنامه
رسمي و مجله كانون

