تقسيم عادالنه اسناد دولتي در دفاتر اسناد رسمي

*

رجب اميني
تاریخ دریافت1392/04/16 :

		

تاریخ پذیرش1392/10/16 :

اشاره:

عدالت ،گرانمايهترين آرمان بش��ر ،همواره در طول تاريخ ،بهعنوان گوهري كمياب و يا حتي
ناياب ،محور اعمال و اهداف مردان عدالتپيشه بوده اس��ت .به جرأت ميتوان گفت كه بشر در
پي اين گمشده ،جز در موارد بسيار اندك ،هرگز به نتيجه مطلوب نرسيده است .حتي ،فرستادگان
آس��ماني نيز ،براي نيل به اين هدف ،با مش��كالت فراواني روبرو ش��دهاند .پ��س ،زمينيان ،ولو
پاكترين انسانها ،براي نيل به عدالت ،بايد همتي مضاعف داشته باشند.
در نامه حضرت اميرالمؤمنين امام علي (ع) به مالك اشتر ،بهعنوان منشور حكومت اسالمي،
بهمنظور برقراري عدالت ،دولت مكلف به مداخله در روابط مدني و تجاري ش��هروندان ميباشد
و قانون اساس��ي جمهوري اس�لامي ايران نيز از مقدمه تا انتها ،نيل به عدالت را س��رلوحه خود
قرارداده است .در كش��ورهاي غيراس�لامي ،دولتهاي رفاه جديد ،تحت تأثير واقعيتها ،سعي
در جايگزيني عدالت قراردادي بهجاي آزادي قراردادي در روابط مدني و تجاري اشخاص دارند.
* نویسندة مسؤول :كارشناس ارشد حقوق خصوصي ،سردفتر دفتر اسناد رسمي شماره  23اروميه.
rajab.amini@yahoo.com
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زيرا ،به گفته كانت ،نابرابري انسانها ،مادر بيعدالتي اس��ت و اين نابرابري ،جايي براي تحقق
آرمانهاي بشر ،بدون مداخله دولتها ،نگذاشته اس��ت .در واقع ،ضرورت اجراي عدالت ،تحت
تأثير چالشهاي زندگي ماشيني ،سايه خود را بر اعمال و اقدامات دولتها انداخته است .در چنين
شرايطي ،بيتوجهي به عدالت ،انحطاط حتمي جامعه را بهدنبال خواهد داشت.

شايد ،مهمترين زمينه عدالت در حرفه س��ردفتري در ايران ،تقسيم عادالنه اسناد واحدهاي
دولتي اس��ت كه بهرغم گذشت بيش از  36س��ال از اولين واكنش قانوني در س��ال  ،1356هنوز
عدالت مدنظر قانون ،در آتش خش��ونت زر و زور ره گم كرده و به س��رمنزل مقصود نرسيدهاست.
در واقع ،تكليف حتمي دولت در برقراري عدالت اجتماعي در بين دفاتر اس��ناد رس��مي ،با مصوبه
س��ال  1356لباس قانون پوش��يد و مردان عدالتخواه ،از تكليف اسالمي و انس��اني خود در اين
زمينه غفلت نكرده و با ابزارهاي قانوني مثل بخش��نامه ،س��عي در نيل به عدالت مدنظر مصوبه
تقسيم عادالنه اسناد واحدهاي دولتي داشتهاند .اما ،متأسفانه ،اين مصوبه ،همانند ساير مقررات
ناظر به اجراي عدالت ،تنها عروس��كوار در البهالي قوانين ،تظاهر به حيات مينمايد و زر و زور
فاس��د ،فرصت اجراي آنرا نميدهد .و عدالت مدنظر آن ،بهعنوان آرزويي دس��تنيافتني جلوه
مينمايد .در واقع ،سرنوش��ت  35س��اله عدم اجراي اين مصوبه ،زخمهاي عميق��ي را بر پيكره
دفاتر اسناد رسمي وارد نموده است كه هر از چندگاهي ،س��ر باز كرده و عده اي را از هستي ساقط
مينمايد .در چنين ش��رايطي كه دولت ،به تنهايي ،از اجراي عدالت به نحو مقتضي و شايس��ته،
ناتوان بهنظر ميرس��د ،ضروري اس��ت كه با نگاه علمي ،به داليل عدم اج��راي مقررات ناظر به
تقسيم عادالنه اسناد واحدهاي دولتي در بين دفاتر اسناد رسمي نگريسته شود تا راهحل مناسب
اجراي آن پيدا شود .در اين راس��تا ،تحقيق حاضر ،قدم كوچكي است بهس��وي عدالت ،بهعنوان
تكليف شهروندي ،بهمنظور بسترسازي براي اجراي عدالت زميني ،تا روزيكه عدالت آسماني،
بهدست منجي بشريت ،حضرت وليعصر(عج) تحقق يابد.
تجربه ثابت كردهاست كه رعايت اخالق حرفهاي ،مستحكمترين پشتوانه براي پاسخگويي
به انتظارات مشروع مش��اغل مختلف ،از جمله تحقق عدالت اجتماعي در بين دفاتر اسناد رسمي
است .در واقع ،با رعايت اخالق حرفهاي ،بس��تر عملي اجراي عدالت فراهم ميشود و دولتمردان
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نيز ،تحريك به اجراي عدالت ش��ده و از اين طريق ،به اجراي عدالت در س��طح جامعه نيز كمك
ميش��ود .لذا ،پرداختن به اخالق حرف��هاي در زمينه تقس��يم عادالنه اس��ناد واحدهاي دولتي،
ضرورتي اجتنابناپذير است كه تا حد امكان ،در اين تحقيق ،تبيين شدهاست.
براس��اس تجربيات بش��ري ،حفظ رقابت در واحدهاي مرتب��ط با روابط تج��اري و خدماتي،

ضروري و سودمند ميباش��د .لذا ،پابهپاي تأكيد به اجراي عدالت ،بايد راهكارهاي مناسب حفظ
انگيزه رقابت در خدمترساني به شهروندان پيشبيني و رعايت گردد تا با ادعاي اجراي عدالت،
اصل رقابت پايمال نش��ود .در نتيجه ،ضرورت اجراي توأمان عدالت و رقاب��ت در پرتو همديگر
تأكيد و شيوه رسيدن به اين هدف مهم ،براساس ظرفيتهاي قانوني موجود بررسي شدهاست.
در نهايت ،با نگاه منتقدانه ،ضرورت اج��راي عدالت مدنظر مصوبه ،دالي��ل عدم اجراي آن،
راهكارهاي نيل به عدالت مدنظر مصوبه ،نقش اخالق حرفهاي س��ردفتران در اين زمينه و لزوم
حفظ توأمان اصل رقابت و عدالت قانوني تبيين شدهاست.
مقدمه:

عدال��ت ،گرانمايهترين آرمان بش��ر ،همزمان با پاگ��ذاري حضرت آدم (ع) به ك��ره زمين و با
وقوع قضييه هابيل و قابيل كه منجر به قتل انس��اني بيگناه به دست انسان ديگر گرديد ،همانند
گمشدهاي مورد توجه بشر بودهاس��ت .متأسفانه ،بيعدالتي و ظلم و س��تم ،پابهپاي حيات بشر،
در تمامي اعصار وجود داشته و به ش��كلهاي مختلف نمايان گشته اس��ت .در واقع ،تاريخ بشر،
صحنه نمايش جدال عدالت با بيعدالتي و زيادهخواهي بودهاست .در اين عرصه ،عدالتخواهي
بهعن��وان هديهالهي در اعماق وج��ود خيل عظيمي از انس��انها نهادينه شدهاس��ت .در مقابل،
زيادهخواهي و ظلم و ستم ،سركشي و عصيانگري؛ ورقهاي سياه تاريخ را پر نموده است.
دغدغه هميش��گي بش��ر در رابطه با عدالت ،باعث شده تا بسياري از دانش��مندان و محققان،
زندگي علمي خود را صرف تحقيقات بهمنظور يافت��ن راه حلي براي اجراي عدالت نمايند .در اين
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راه ،همواره اين س��ؤال مطرح بوده كه؛ «آيا ،تبعيض و بيعدالتي الزمه حيات بشري است؟» 1و
اگر تبعيض و بيعدالتي ،الزمه حيات بش��ري اس��ت ،چرا عدالت و عدالتخواهي ،مدينه فاضله
تمام انبيا و اولياي الهي و عدالتجويان بوده است؟ و چرا در نهاد هر انساني ،بهطور فطري ،عشق
به عدالت نهفته اس��ت؟ آيا ،انس��ان بهعنوان خليفةاهلل در روي زمين ،عاجز از برقراري عدالت،

حداقل بهطور نسبي است؟
جدال هميش��گي بين عدالت و بيعدالتي ،خصيصه مش��ترك تمام تش��كلهاي انساني ،از
خانواده و قبيله گرفته تا عرصههاي بينالمللي اس��ت .روزي در عرص��ه بينالمللي ،نهضت ملي
ش��دن صنعت نفت ايران ،عدالت را در صحنه جهاني و در بين دولتهاي ايران و انگليس مطالبه
مينمايد و در صحنهاي ديگ��ر ،دفاع جاويدان جوان��ان ايران از تجاوز صدام به مرز و بومش��ان،
صحنههاي زيباي جانباختگي براي مقابله ب��ا ظلم بينالدولي را رقم ميزن��د .در روزي ديگر،
بيعدالتي حاكم در رابطه بين ارباب و رعيت ،دولت را وادار به مداخله براي رفع نابرابري بين زارع
و مالك نموده و جريان اصالحات ارضي را در س��طح ملي به اجرا ميگذارد .جذبه نامرئي عدالت
و حالوت ناش��ي از آن ،قضاياي زيباي نهضت ملي ش��دن صنعت نفت ايران ،ملي ش��دن كانال
س��وئز مصر ،رفع آپارتايد در افريقاي جنوبي ،دفاع به يادماندني ملت ايران در برابر تجاوز صدام،
نهضتهاي جمهوريخواهي در تمام دنيا ،اس��تقاللطلبي ماندگار گاندي در هند و نمونههاي
بيشمار ديگر ،ميراث جاوداني را براي بشريت بهجاي گذاشته است تا ،با نگاه به اين تجربههاي
نيك ،شور و شوق عدالتخواهي ،مشعل فروزان آنرا براي هميشه زنده نگه دارد.
حقايق تاريخي روابط انس��اني ،غفلت از عدالت در روابط انساني را عامل ناكامي در رسيدن به
ساير ارزشهاي انساني ميداند .براين اساس ،آزادي قراردادي بهعنوان فراگيرترين اصل حاكم
بر روابط قراردادي ،كمكم س��ايه عدالت قراردادي را بر سر خود احس��اس ميكند و بدين سان،
 . 1ايازي ،احمد ،تقريرات دوره كارشناسي ارش��د حقوق اقتصادي دانشگاه عالمه طباطبایي ،نيمسال اول سالتحصيلي
 .1384-1383گفتني است نامبرده ،علم اقتصاد را عينكي براي يافتن پاسخ اين سؤال كه آيا تبعيض الزمه حيات بشري
است؟ تلقي نموده و تمامي تحقيقات علمي خود در دانش��گاههاي ايران و آمريكا را براي نيل به پاسخ سؤاالت مطرح در
رابطه با عدالت نمودهاست.
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رعايت عدالت بهعنوان رمز موفقيت در تمام آرمانهاي بشري خود را نمايان ساخته است.
دفاتر اس��ناد رس��مي ،بهعنوان اهرم بس��يار مؤثر در روابط مدني و تجاري ايران ايفاي نقش
مينمايند .بدون ش��ك ،اجراي عدالت در حوزه فعاليت آن ،محدود به خود دفاتر اس��ناد رس��مي
نخواهد بود بلكه ،بهلحاظ ارتباط تنگاتنگ با ادارات ،نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي ،آثار آن

به ديگر حوزههاي فعاليت جامعه نير سرايت ميكند .با عنايت به اينكه ،در حال حاضر ،دولتها
در تمام كشورها ،وظيفه تحقق عدالت در روابط بين شهروندان را دارند و از طرفي ديگر ،براساس
تجربه ،امروزه تقريب ًا نيل به عدالت در روابط بش��ري بدون مداخله دولتها ناممكن اس��ت .لذا،
پرداختن به وظيف��ه دولت در اجراي عدال��ت در حوزه فعاليت س��ردفتري ،اهميتي مضاعف پيدا
ميكند .زيرا ،بهلحاظ ساختار و تشكيالت دفاتر اسنادرسمي ،بهويژه نيروي انساني دستاندركار
كه متشكل از خيل عظيم دانشآموختگان حقوق ميباش��د ،انتظار ميرود عملكرد آن بهعنوان
الگويي براي ساير تشكلهاي انساني باشد.
با عنايت به ظرفيت عظيم نهفته در دفاتر اس��ناد رس��مي ،بهويژه نيروي انساني متخصص در
رشته هاي حقوقي ،انتظار ميرود ،اين قش��ر ،در تحقق آرمانهاي ارزشمند علم حقوق پيشگام
باش��د .بهطور يقين ،ميتوان ادعا كرد كه اخالق حرفهاي ،بارزترين نماد از آرمانهاي بش��ري
اس��ت كه هر صنفي ميتواند با رعايت آن ،قدمي بهس��وي آرمانگرايي بردارد .در حوزه فعاليت
دفاتر اسنادرس��مي ،احترام به اخالق حرفهاي ،زمينه ساز اجراي س��اير آرمانهاي مورد انتظار،
بهويژه عدالتطلبي اس��ت .در صورت رعايت اخالق حرفهاي ،خود اعضاي دفاتر اسنادرسمي،
بازوي قدرتمند حاكميت و حامي نيرومند شهروندان در حركت بهسوي جامعه آرمانگرا خواهند
بود .در نتيجه ،ميتوان گفت ،رعايت اخالق حرفهاي تكليف م��ورد انتظار و غيرقابل انكار دفاتر
اسناد رسمي براي تحقق عدالت و از جمله تقسيم عادالنه اسناد واحدهاي دولتي است.
رقابت و عدالت ،دو روي يك س��كهاند كه نبايد بهنام عدالت ،از رقابت غفلت كرده و همچنين
با لحاظ مزاياي رقابت ،نبايد عدالت را قرباني كنيم .در نتيجه ،ب��ا اجراي توأمان عدالت و رقابت،
منافع جامعه برآورده ميشود .بنابراين ،بستر اجراي همزمان اين دو مفهوم بايد فراهم شود.
بر اين اساس ،تقسيم عادالنه اس��ناد واحدهاي دولتي بين دفاتر اسناد رسمي ،در پرتو اخالق
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حرفهاي و رقابت ،در حد وسع بررسي شده است ،تا:
او ًال – گامي بهسوي عدالت ،بهعنوان آرمان هميشگي بشر برداشته شود.
ثاني ًا – اهميت اجراي عدالت ،گوشزد شود.
ثالث ًا – راهكارهاي اجراي عدالت مدنظر قواني��ن مربوط ارائه و داليل عدم اجرا و موانع اجراي

آن نيز تبيين گردد.
رابع ًا – نقش اخالق حرفهاي در دفاتر اسناد رسمي جهت اجراي عدالت تبيين شود.
خامس ًا – بس��تر اجراي عدالت در پرتو رقابت تبيين گردد ،تا بهاستناد عدالت ،از اجراي رقابت،
غفلت نگردد.
بخش اول :تقسيم عادالنه اسناد واحدهاي دولتي در پرتو رقابت
 - 1اجراي توأمان عدالت و رقابت

اگر عدالت ،در طول تاريخ ،بهطور ذاتي مورد س��تايش واقع ش��ده و بش��ر براس��اس فطرت
زيباييطلبي ،گرايش به عدالت داش��ته اس��ت ،حفظ رقابت ،بهعنوان دس��تاورد بشري ،حاصل
سالها تجربهاندوزي گذش��تگان ميباش��د .در نگاه اول ،اجراي عدالت مد نظر مصوبه ،مخالف
با رقابت مورد انتظار از دفاتر اس��ناد رس��مي در ارائه خدمات به ش��هروندان ميباشد .ولي ،از اين
ظاهر بايد گذش��ت و بايد اجراي توأمان عدالت و رقابت را بسترسازي نمود .براي اثبات اين ادعا،
مختصري به اهميت حقوق رقابت ميپردازيم:
در حالت كلي ،بهش��رطي كه بتوانيم از معايب رقاب��ت جلوگيري كنيم ،رقاب��ت براي جامعه
س��ودمند خواهد بود .امروزه كارآمدي نظامه��اي اقتصادي مدرن (بازارهاي رقابتي) ،ناش��ي از
رقابت ميباشد و حذف نهاد رقابت و جايگزيني اصل همبستگي بهجاي آن ،مرگ حتمي بازار را
بهدنبال خواهد داش��ت .از طرف ديگر ،مدير موفق بنگاه رقابتي نبايد همان اخالق و رفتاري كه
با مديران رقيب داشته است با اعضاي خانواده خود داش��ته باشد كه در اين صورت ،بنيان خانواده
متزلزل خواهد گش��ت .غفلت از واقعيت اين دو دنياي ارزش��ي متفاوت زندگي انس��ان و تعميم
ارزشهاي يكي به ديگري نادرس��ت بوده و جايگاه اخالق را در جامعه مدرن به چالش كش��انده
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است 1.در واقع ،الزمه سودمندي رقابت ،رعايت ساير ارزشهاي انساني ،از جمله عدالت است.
از جمله مزاياي رقابت ،س��ودمند بودن آن براي منافع اجتماعي و عمومي است .آدام اسميت
طرفدار اص��ل آزادي تجارت بدون دخالت دولت ،معتقد اس��ت ك��ه دولت بايد زمين��ه رقابت را
بهمنظور جلوگي��ري از رقبا به تباني ،حفظ كن��د 2.اهميت رقابت براي جامعه بهقدري اس��ت كه
اتحاديه اروپا ،بهعنوان يكي از مصاديق مطلوب تشكلهاي جهاني ،حمايت از رقابت را سرلوحه
خود قرار داده است و از آنجا كه عدالت ،يكي از اهداف حقوق رقابت اتحاديه اروپاست  ،كميسيون
اتحاديه اروپا براي نيل به اين هدف ،حمايت و تش��ويق تجارتهاي كوچك را قدمي در راه ايجاد
برابري بين محيطهاي بازاري متفاوت قلمداد مينمايد 3.كميس��يون اتحاديه اروپا به فكر لزوم
تغيير سياس��ت رقابت به نفع واحدهاي تج��اري كوچك و ضرورت حماي��ت از منافع كارگران و
4
استفادهكنندگان و مصرفكنندگان بهمنظور رقابت عادالنه و عدالت در بازار ميباشد.
در حقوق فرانس��ه ،و در حقوق اتحاديه اروپا ،5بهرغم اينكه ممنوعيتي ب��راي تمركز فعاليت
ش��ركتهاي متعدد در يك مجموعه واحد وجود ندارد ولي ،بهمنظور حف��ظ رقابت ،اقداماتي از
قبيل ادغام شركتها را تحت سيستم كنترلي و يا كس��ب اجازه قرار دادهاند ،تا زمينه براي رقابت
واقعي ،فراهم باشد 6.با اين ش��يوه ،تعدد فعاالن عرصه تجاري ،بهعنوان عنصر ضروري رقابت،
حفظ ميشود.
حمايت از مصرفكنندگان ،از نتايج رقابت مؤثر در بازار ميباشد .بهطوري كه در نتيجه رقابت
 . 1غنينژاد ،موسي ،مجله گفتمان حقوق ،سال دوم ،شماره سوم و چهارم ،فروردين و ارديبهشت « ،1385اخالق ،عدالت

و نظم اقتصادي» ،ص.14.
 . 2س��ماواتي ،حش��متاهلل ،مقدمهاي بر حقوق رقابت تجاري و نقش آن در سياس�تگذاري و تنظيم ب�ازار ،انتشارات فردوسي
(چاپ گيتي) چاپ اول ،سال  ،1374ص.42 .
 . 3همان ،ص.79 .
 . 4همان ،ص.58 .
5 . Le droit communautaire
6 . Michel Soignet – Le Français Juridique – Imprimé en France par MAME (n°
09092296) Dépôt légal 11/2009 - Collection n°27- Edition n°05 15/520019 – p.90.
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س��الم در بازار ،قيمت كاال پايين آمده و به مرغوبيت و كارايي آن كمك ميشود 1.و بدين ترتيب،
نفع عمومي جامعه نيز از طريق رقابت تأمين ميشود.
موارد فوق از جمله مزاياي رقابت مطلوب و سالم در جامعه اس��ت كه بهمنظور پاسداشت اين
ارزشها ،حقوق جديدي بهنام حقوق رقابت تجاري پا به عرصه جهان اعتبار گذاش��ته اس��ت كه

اين حقوق از مؤثرترين عوامل حفظ و تقويت رقابت س��الم تجاري اس��ت و پرداختن به آن به دو
دليل ذيل ضروري است:
الف – منافع اجتماعي براي رقابت در بازار متصور است كه اين منافع با اقدامات محدودكننده
و انحصارگري تجاري زير پاگذاشته ميشود.
2
ب – با كنترل رقابت زيانهاي اقدامات تهديدي و مخرب رقابت كاهش پيدا ميكند.
بر اساس نيازهاي فوق ،حقوق رقابت اهداف زير را دارد:
 – 1حفظ رقابت.
 – 2جلوگيري از روشهاي بازاري منجر به ظلم و استثمار.
3
 – 3حفاظت از محيط سالم جهت رفتارهاي رقابتي بين رقبا.
بدين ترتيب ،شكي در لزوم حفظ رقابت در بين دفاتر اسناد رسمي در ارائه خدمات مورد انتظار
از آنان به شهروندان وجود ندارد .حال ،آيا با تقسيم اسناد واحدهاي دولتي بين دفاتر اسنادرسمي،
انگيزه رقابت همچنان حفظ ميشود؟
در پاسخ بايد گفت كه محدودكردن دامنه اسناد مورد تقسيم به واحدهاي دولتي ،به رقابت بين
دفاتر اسنادرسمي لطمه وارد نميسازد .زيرا ،از يكطرف ،رقابت اصو ًال در بين فعاالن اقتصادي
بخش خصوصي قابل تصور اس��ت و از طرف ديگر ،انتظار از دولت ب��راي اجراي عدالت از رقابت
خيلي بيشتر است.
با محدودكردن دامنه اس��ناد مورد تقسيم به اس��ناد واحدهاي دولتي و ش��هرداريها ،قاعده
 . 1سماواتي ،همان ،ص.9 .
 . 2همان ،صص9 .و.10
 . 3همان ،ص.19 ،
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غيرقابل انكار رقابت بازار آزاد ،همچنان در خصوص س��اير اس��ناد ش��هروندان نقش خود را ايفا
ميكند .بدين ترتيب ،عدالت و رقابت ،بهطور توأمان اجرايي ميشود.
بخش دوم :تقسيم عادالنه اسناد واحدهاي دولتي در پرتو اخالق حرفهاي
 - 2مفهوم اخالق در روابط مدني

در سيس��تمهاي حقوقي متفاوت ،واژههاي مقدس��ي وجود دارد كه در وجدان عمومي جوامع
رس��وخ كردهاس��ت .بهطوري كه در هر عضوي از جامعه ،به هر صنف و طبقهاي كه تعلق داشته
باشد ،اعم از دانشگاهي ،حقوقدان ،كش��اورز ،كارگر ،روحاني ،نظامي و بازاري و غيره ،در وجدان
پاك خود ،مفهومي از اين مصاديق را درمييابد كه نيك و زشت اعمال خود را با آن ميسنجد و به
فراخور مقتضيات و شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر آن قشر يا طبقه و مهمتر از همه ظرفيتهاي
كموبيش توس��عهيافته آن قش��ر ،مفهومي از اين واژههاي مقدس در بين آن��ان جريان دارد كه
همواره اين مفهوم را ميستايند .از جمله اين واژهها ،واژه مقدس اخالق ميباشد كه همواره مورد
ستايش بش��ر در اعصار تاريخ بوده و خواهد بود و مفهوم آن ،از جامعهاي به جامعه ديگر و از زماني
به زمان ديگر ،متفاوت است.
بايد اذعان كرد كه توسل به مفاهيمي مثل اخالق از جمله فرمولهاي مبهم و غيردقيق مثل
«عقاليي بودن»« ،برخالف مقررات حس��ن نيت»« ،به مدت طوالني غيرمعقول» ميباشد كه
نه فقط فاقد معنا و محتواي ذهني است بلكه به نوعي ،مراجعه به حس عدالت قضات و نداي عقل
سليم ميباشند .يعني اينكه اين مفهوم آن قدر صريح و دقيق نيست كه در تعيين مفاهيم آن هيچ
شك و شبههاي وجود نداشته باش��د بلكه براي تعيين مصاديق اين مفهوم ،قاضي بايد نقش خود
را ايفا كند و از خود بپرسد؛ آيا اين ش��رط و يا اين قرارداد ،غيراخالقي است يا نه؟1و برحسب ميزان
احترام قضات به ارزشه��اي اجتماعي و مفاهيم معنوي و عقلي نهفت��ه در اين واژهها و ضرورت
اجراي ارزشهاي اين مفاهيم ،آثار خود را نمايان ميس��ازد .براين اساس ،قانون مدني ايران در
ماده  975فقط به لزوم رعايت اخالق با حكم عدم امكان اجراي قرارداد مخالف با آن ،بهطور كلي
 ، Hein Kotz andAxel Flessner . 1حق�وق قراردادها در اروپا ،ترجمه ولي اهلل احمدوند؛ محمدباقر پارس��اپور؛ مجيد
قرباني الچواني؛ اصغر محمودي ،مؤسسه انتشاراتي جهان جام جم ،چاپ اول ،سال  ،1385ص.206 .
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به حاكميت اخالق در قراردادها ،پرداخته است.
بايد اذعان كنيم كه اخ�لاق در حقوق ،فاقد حد و م��رز دقيق و كامل ميباش��د .اما در هرحال
حقوق خود را هرگز بيني��از از اين مفهوم مقدس ،نديده اس��ت و اين واقعيتي اس��ت كه محدود
به حوزه حقوق نيس��ت بلكه در تمام جنبههاي زندگي اجتماعي بش��ر صادق است ،بهطوري كه
پرستش��گاهها بهمنظور حاكميت قانون اخالقي تأسيس شدهاند 1تا عطش معنويخواهي بشر را
س��يراب نمايند و از بند ماديات ،خود را برهانند .زيرا كه احترام به معنوي��ات و بارزترين مفهوم آن
يعني اخالق ،آرامش رواني انسان را تأمين مينمايد تا جايي كه حتي انسانهاي بتپرست نيز در
طول تاريخ براي نيل به اين هدف ،نمادهاي شرك را وسيله رس��يدن به هدف خود قرار دادهاند و
اين نياز هميشگي بشر به معنويات و از جمله اخالق ،باعث ورود اخالق به عرصه حقوق و خيزش
آن به تأثيرگذاري قواعد حقوقي نموده اس��ت ولي هنوز تمام زواياي آن ش��كافته نش��ده است.
بهويژه در حقوق ايران ،اخالق حسنه كه از جمله مباحث مربوط به فلسفه حقوق ميباشد ،بهطور
شايسته ،تبيين و تشريح نگرديده اس��ت .حال آنكه در حقوق خارجيان ،اين مسأله جايگاه بسيار
مهمي دارد 2كه اي��ن ابهامات موجود در وضعيت اخالقحس��نه و عدم ارائ��ه تعريف دقيق از آن،
3
كاربرد آن را مشكل ساخته است.
واقعيت آن اس��ت كه اخالق در روابط ش��هروندان و از جمله قراردادها ،نق��ش پركردن خأل
آرمانطلبي ذاتي انسان در مقابل خودخواهي ديرينه بش��ر را ايفا ميكند و چون مصاديق چنين
اهداف معنوي ،محدود نميباشد و گستره اخالق ش��امل تمامي جنبههاي زندگي بشر است كه
هر وجدان پاكي با مراجعه خ��ود به آن ،معني آنرا درك ميكند و به بي��ان ديگر ،از جمله مفاهيم
بديهي بشري در تمامي جوامع ميباشد .لذا ،ارائه تعريفي دقيق از آن ،بسيار مشكل مينماياند.
 . 1ساكت ،محمدحسين« ،حقوق و اخالق» در كتاب «آئينه كمال» ،انتش��ارات هجرت مشهد ،1356 ،ص 140.به نقل از؛
ناصر قرباننيا ،اخالق و حقوق بينالملل ،انتش��ارات پژوهشگاه فرهنگ و اندبشه اسالمي ،س��ازمان مطالعه و تدوين كتب
علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،چاپ اول ،زمستان  ،1378ص.33 .
 . 2ابدالي ،مهرزاد ،نظريه كلي نظم عمومي و اخالق حس�نه در حقوق مدني (مطالعه تطبيقي حقوق كش�ورهاي فرانسه ،انگليس و
ايران) ،رساله دوره دكتري حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مدرس ،زمستان  ،1380ص.يك.
 . 3همان ،ص .چكيده.
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به هر ح��ال ،در عرصه حقوق ،تعريفي از اخالق بهطور دقيق و علمي ارائه نش��ده اس��ت بلكه
تعريف آن به مقدس بودن ذاتي آن احاله گرديده اس��ت و برعكس ،مفهوم غيراخالقي بودن ،در
آثار اساتيد حقوق ،بيان شده اس��ت و از مصاديق غيراخالقي نيز به تناس��ب مورد ،سخن به ميان
آمده است .جالب آنكه در شروع بحث از مباحث اخالقي در حقوق ،س��عي بر اثبات لزوم رعايت

اخالق در حقوق با آوردن مصاديقي از اعمال بشري غيراخالقي ميگردد كه دليل اين امر را شايد
بتوان در غيرحقوقي بودن مفهوم اخالق دانس��ت .بهعنوان مثال ،در حقوق ايران ،ماده  33ق.ث.
بهنظر دكترين حقوقي براس��اس قواعد اخالقي وضع شده است تا از س��تم رباخواران جلوگيري
ش��ود .اما اگر به آثار حقوقي مراجعه كنيم ،مش��اهده ميشود كه حتي در تش��ريح حكم اين ماده
بدون ارائه تعريفي از اخالق س��عي ش��ده است با توس��ل به عقود مش��مول اين ماده و نماياندن
مضرات آن ،لزوم رعايت اخالق را گوشزد نمايند.
جالبتر آنكه ،بهرغم آش��نايي تمامي نظامهاي حقوقي با مفهوم اخالق حس��نه ،نه تنها
تعريفپذير بودن آن ،مورد ترديد واقع ش��ده اس��ت ،حتي عدهاي معتقدند كه ارائه تعريف از
آن ،ابهام آنرا بيش��تر ميكند 1اما در مقابل آن ،عدهاي ديگر معتقدند مفاهيم كلي مانند نظم
عمومي و همچنين اخالق حس��نه ،نه تنها قابل تعريف هس��تند ،بلكه تعريف آنرا ضروري
اعالم مينمايند .چ��را كه در غير اي��ن صورت ،سرنوش��ت تمامي قرارداده��اي خصوصي
اشخاص به دس��ت قاضي س��پرده ميش��ود و اصل آزادي اراده بهخطر ميافتد .زيرا محدود
2
ساختن آن فقط با قانون ممكن است.
براساس حقايق مذكور ،صاحبنظران حقوقي كشور ما ،از ارائه تعريف دقيق از اخالق پرهيز
و به تناسب شرايط ،سعي در تعيين حدومرزهاي اخالق در حقوق نمودهاند .بهعنوان مثال ،در اثر
ارزشمند نظريه كلي نظم عمومي و اخالق حسنه در حقوق مدني آمده است:
«بهنظر ميرس��د كه تعاليم مذهبي ،عادات و رس��وم اجتماعي و داوريه��اي عقل جمعي در
 . 1همان ،ص .يك.
 . 2به نقل از؛ابدالي ،همان ص.19 .
David Williams, Law of contract, London, Butterworth,1997,p129 and p.19.
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هر جامعه ،اخالق حسنه آن جامعه را تش��كيل ميدهد .به بيان ديگر ،ماهيت اخالق حسنه ،يك
ماهيت تركيبي و نس��بي است؛ تركيبي اس��ت چون از اجزاي مختلفي تشكيل شدهاست و نسبي
است چون او ًال از نظر مكاني منعكسكننده عادات و رسوم و مذهب ويژه هر جامعه است .ثاني ًا در
بس��تر زمان تغيير ميكند بهگونه اي كه امري كه ممكن اس��ت در زمان خاص و در جامعه خاص

از موارد مربوط به اخالق حس��نه تلقي گردد ،در زمان ديگر و در جامع��هاي ديگر (و يا حتي همان
1
جامعه) جزو اخالق حسنه بهشمار نيايد».
بهطور خالصه ميتوان گفت؛ منظور از اخ�لاق در روابط مدن��ي و قراردادها در حقوق ما،
رفتار و منش انس��اني آزاد اس��ت كه بر مبناي مقتضي��ات آزادي در پرتو معنويات ،برحس��ب
ش��رايط و اوضاع و احوال حاكم بر هر مورد ،بهدس��تور وجدان خود عم��ل ميكند .بهطوري
كه با لحاظ ش��رايط و اوضاع و احوال حاكم بر آن مورد از ديدگاه معنوي قابل س��رزنش نباشد.
بهعنوان مثال ،ربا در بس��ياري از نظامه��اي حقوقي مادي ،صحيح تلقي ميش��ود .زيرا آنرا
نوعي سودجويي مادي تلقي مينمايند اما در نظام حقوقي اسالم ،رفتار جوانمردانه در روابط با
ديگران بهعنوان يك ارزش معنوي و اسالمي س��ودجويي مادي ناجوانمردانه را منع ميكند و
به حكم اخالق ،معامله ربوي را ممنوع اعالم ميكند.
 - 3ضرورت رعايت اخالق در روابط شهروندان

ناگفته پيداس��ت كه هدف علم حقوق ،اداره روابط انس��انها و اش��خاص ،براساس معيارها و
ضوابط عادالنه ميباش��د و براي رس��يدن به اين هدف ،بايد قواعدي را رعايت نمايد تا مصلحت
جامعه از خالل اجراي حقوق برآورده ش��ود و يكي از اين قواعد مهم ،اخالق ميباشد كه ضرورت
اجراي آن از ديدگاه تمامي انبياي الهي و انديش��مندان بش��ري گوشزد شده اس��ت .تا جايي كه
پيامبر اكرم اس�لام (ص) بهعنوان آخرين پيامبر الهي و حامل كاملترين دين آس��ماني مشتمل
بر بهترين قواعد و احكام براي نحوه زندگي بش��ر و تنظيم تمامي روابط بشر ،هدف از بعثت خود
2
را حاكميت مكارم اخالقي تبيين نموده اس��ت و با حديث «انما بعث��ت التمم مكارم االخالق»
 . 1ابدالي ،همان ،صص60 .و.61
 . 2به نقل از؛ اسماعيلي يزدي ،عباس ،فرهنگاخالق ،انتشارات مسجد مقدس جمكران ،زمستان ،1382چاپ اول ،ص.33.
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اهميت اجراي اخالق در جوامع را بيان داشتهاست.
انديش��مندان و صاحبنظران حقوق نيز به نوبه خود لزوم تبعيت حق��وق از اخالق را يادآوري
كردهاند .بهعن��وان نمونه دكتر ناصر كاتوزيان يكي از نويس��ندگان فعال مل��ي در زمينه مباحث
مربوط به فلس��فه حقوق از جمله اخالق اعالم داش��ته است« :حقوق در س��ايه عدالت و اخالق

پرورده ميشود و به كمال ميرسد».
اين نياز ديرينه بش��ر به اخالق ،بهمنظور ارضاي نيازهايش فقط محدود به امور مادي نيست
بلكه حت��ي در زمينه نيازهاي رواني و معنوي وي نيز ،جاي پاي اخالق مش��اهده ميش��ود .پس
حقوق نيز بهعنوان قاعده رفتار انس��اني ،هرگ��ز نميتواند بيتفاوت ،از اين قضيه چشمپوش��ي
كند .بر اين اساس ،قانونگذاران و دادگاهها بهدليل روانشناسي تجربي و اجتماعي سعي دارند كه
ردپاي اخالق را در مس��ايل حقوقي پيگيري نمايند .نمونه اين امر«معامله با استفاده از اطالعات
محرمانه شركت» در مقررات بازار سهام بر مبناي غيرمنصفانه بودن استفاده از اطالعات داخلي
2
توسط كارمندان در مقام معامله با شركت نمادي از پيگيري اخالق در مسايل حقوقي است.
براس��اس موارد فوق ،اجراي قواع��د اخالقي در رواب��ط حقوقي مردم الزم اس��ت .در نتيجه،
با مداخل��ه دادن اخالق در حقوق ،لباس زيباي اخالق بر قامت قواعد خش��ك حقوقي پوش��انده
ميش��ود و قواعد حقوقي از خالل هدف اوليه خود براي تأمين امنيت ،راه به تهذيب و كمال نفس
ميگشايد 3.و بدين س��ان ،اهداف معنوي و آرمانهاي مذهبي نيز در روابط معامالتي ،قراردادي
و اجتماعي شهروندان لحاظ ميشود ،تا از مزاياي معنويت در روابط مادي جامعه استفاده نمايد.
بهطور خالصه ميتوان گفت ك��ه جايگاه اخالق در حقوق همانند ظرفي اس��ت كه حقوق
براي موفقيت خود و ايجاد جامعه ايدهآل و معنوي ،مجبور است خود را در آن قرار دهد .و نقش
آن در حقوق ،بهويژه در حال حاضر ،آنقدر مهم اس��ت كه ميتوان تش��بيه ب��ه نقش تنفس در
حيات انسان نمود.
1

 . 1كاتوزيان ،ناصر ،دوره مقدماتي حقوق مدني خانواده ،ناشر مؤسسه نشر يلدا ،چاپ اول ،پاييز  ،1375ص.384 .
 . 2ابدالي ،همان ،ص.40 .
 . 3قربان نيا ،همان ،ص.11 .
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 - 4نظريه اجراي حقوقي اخالق

حقايق منعكس در مطالب فوقالذكر ،بهحكم ض��رورت ،مداخله دولتها بهمنظور جلوگيري
از ماديگري مطلق در روابط قراردادي را واجب نمود كه يكي از اهرمهاي مناسب دولتها براي
تعديل نگاه ماديگرايانه همانا اخالق ميباش��د و براين اس��اس ،در حقوق غرب انديشه احياي
نقش ذاتي اخالق در حقوق قوت گرفت كه اين انديشه جديد ،زير عنوان نظريه «اجراي حقوقي
اخالق »1تعبير مصطلح در بين فالسفه حقوق غرب مطرح گرديد كه مهمترين ادعاي مطرح در
خصوص نقش اخالق در حقوق ميباشد و به مفهوم تكليف حقوق به اجراي اخالق ميباشد .اين
نظريه مصمم به ياري دادن اخالق با استفاده از ضوابط حقوقي است تا خأل فقدان ضمانت اجراي
اخالق را پر نمايد و در ضم��ن ،مرزهاي اخالق و حقوق را رعايت نماي��د 2.بدين ترتيب ،ضرورت
رعايت اخالق در قالب اين نظريه جديد به شكل قدرتمند نمايان گشت.
نظريه «اجراي حقوقي اخالق» ك��ه در نهايت به تكليف دولت در ضمان��ت اجرا قراردادن به
اخالق ختم ميشود ،در حد وس��يع مورد توجه قرار گرفته اس��ت و از دو منظر فلسفه قانونگذاري
و تفاسير قضايي نگريسته ميشود؛ از نظر فلس��فه قانونگذاري ،بهدنبال يافتن پاسخ اين سؤال
اس��ت كه آيا براي قانونگذار تكليفي وجود دارد كه قواعد اخالق��ي را از طريق قانونگذاري وارد
قلمرو حقوق كند تا بدينوس��يله بتواند قواعد اخالقي را اجرا كند يا نه؟ ب��ه بيان ديگر ،آيا حمايت
از ارزشهاي اخالقي در قلمرو فلسفه قانونگذاري قابل بررسي اس��ت؟ و از نظر تفاسير قضایي،
بهدنبال پاسخ به اين س��ؤال اس��ت كه آيا قاضي در حالت فقدان قانون ،تكليفي به مدد گرفتن از
قواعد حقوقي موجود براي به ياري دادن به قواعد اخالقي دارد يا ن��ه؟ كه بهنظر ميآيد در هر دو
3
مورد ،الزام معنوي بهرعايت اخالق وجود دارد.
1 . Legal enforcement of morality

 . 2ابدالي ،همان ،ص41 .؛ مهرپور ،حسين ،تفرشي ،محمد عيس��ي ،ابدالي ،مهرزاد« ،اجراي حقوقي اخالق» ،فصلنامه
علمي و پژوهش��ي مدرس علوم انساني ،دانش��كده علوم انس��اني(حقوق) دانش��گاه تربيت مدرس ،دوره پنجم ،ش،4.
(پياپي ،)21زمستان .1380
 . 3ابدالي ،همان ،صص 41 .و .42
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در واقع ،نظريه «اجراي حقوقي اخالق» پاسخي به نداي وجدان فالسفه حقوقي غرب است
كه فرياد قرباني ش��دن انس��انيت انس��ان در نتيجه اجراي اصولي از قراردادها مثل اصل آزادي
قراردادي و اصل لزوم و غيره ،بدون رعايت قواعد معنوي را ندا ميزند كه در نهايت هم در احكام
قانوني و هم در رويه قضايي غرب ردپايي از اخالق را در زمين��ه قراردادها و روابط تجاري از خود

بهجاي گذاشت كه بهعنوان مصداقي از اراده مشترك آنان ميتوان به مواد  85و  86معاهده اروپا
كه در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا حاكم است ،اشاره نمود.
نظريه اجراي حقوقي اخ�لاق ،در واقع ،ش��كل ديگري از ل��زوم مداخله دولته��ا در روابط
قراردادي اشخاص ميباش��د كه در زمينه ويژه اخالق ،اصطالح مخصوص بهخود را يافته است.
در واقع ،ميتوان گفت كه نظريه اجراي حقوقي اخالق ،اس��تمداد از اخالق بهعنوان يك مفهوم
مقدس بش��ري براي نيل به اهداف مدنظر عدالت قراردادي در حقوق معاصر غرب ميباشد تا در
پوشش اخالق ،ضرورت مداخله دولت در روابط قراردادي اشخاص را توجيه نمايد.
 - 5اخالق و كسب درآمد

اهميت كس��ب درآمد براي هيچكس پوشيده نيست و چه بس��ا معضالتي كه ريشه آن در فقر
اشخاص ميباشد .اما شيوه كس��ب درآمد نيز به همان اندازه كسب درآمد مهم ميباشد .در واقع،
اگر در شيوه كسب درآمد ،نظارت نشود و چارچوبهاي آن تحديد و معين نگردد ،خصيصه زشت
ماديگرايي ،ريشه اصول واالي انس��اني و از جمله اخالق را ميخشكاند .براين اساس ،اخالق،
در زمينه كسب درآمد نيز احكامي دارد كه رعايت آن ،نگهبان مطمئني براي جامعه ميباشد.
در اين زمينه ،پ��ارهاي موارد در تناقض آش��كار با اخالق ميباش��د؛ بنابراي��ن ،از ديرباز با
واكنش مناس��ب تاريخي مواجه گشته اس��ت و فش��ار عمومي برگرفته از احساس پاك توده
مردم ،همانند س��دي محكم ،در قبال رواج آن ايس��تاده اس��ت و متعاق��ب آن ،قانونگذاران
كالس��يك و حرفهاي ،احكام اخالق را در اين زمينهها وارد عرصه قانونگذاري خود نمودهاند
كه از جمله آن موارد ،داراشدن از طريق قمار اس��ت .بهعنوان مثال ،قانون مدني ايران در ماده
 654به حكم اخالق ،قمار را ممنوع كرده است.
نظم عمومي ،قراردادهاي مخالف اخالق را قابل فس��خ يا باطل قلم��داد مينمايد .زيرا جامعه
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در احساسات انساني سهيم و ذينفع اس��ت .حتي اگر نظام اداري و رس��مي از چنين قراردادهايي
چشمپوش��ي كند ،باز بهدليل غيراخالقي بودن ،نظم عمومي آن را قابل فس��خ ي��ا باطل اعالم
ميكند 1.براين اس��اس ،قراردادهايي از س��نخ قمار و گروبندي حتي اگ��ر از حمايت مؤثر قانوني
برخوردار نش��وند و در البهالي متون قانوني حكم مخصوص بهخود را نداش��ته باشند ،باز طبق

حكم قدرت نامرئي اخالق ،محو ميشوند.
در حال حاضر ،تقابل اخالق و كس��ب درآمد ،ناظر به اعمال و وظايف مباحي اس��ت كه نقش
بس��يار حياتي در جامعه دارند و بهلحاظ همين نقش ،س��ودجويي ش��خصي در آن را ناممكن و يا
خيلي باكراهت مجاز دانستهاند .چراكه نگاه جامعه به آن اعمال ،آرمانطلبانه ميباشد و شخصي
كه پس از احراز صالحيتهاي الزم به جايگاهي رس��يده است كه شايستگي انجام آن وظايف را
دارد ،بايد به انتظارات جامعه از آن موقعيت ،پاسخ مناس��ب بدهد و از اعمال مخالف با آرمانهاي
اخالقي مورد انتظار آن وظايف دوري گزيند.
قراردادهاي مخرب آرمانهاي اخالقي ناظر به قراردادهايي اس��ت كه براس��اس آن شخص
س��عي ميكند تا از ميان حيات اجتماعي و يا از طريق بهكاربردن نق��ش ديگران ،منفعتي را جلب
كند بهطوري كه انتظار جلب منفع��ت از آن وضعيت نميرود .لذا قرارداد وكي��ل با دربان دادگاه،
سردفتر با مشتريان ،وكيل با اربابرجوع ،قرارداد بين پزشكان يا پزشك با داروخانه ،قراردادهاي
2
مخرب آرمانهاي اخالقي بهشمار ميرود.
اشخاصي مثل پزشك يا وكيل و يا س��ردفتر بهرغم اينكه براي همة اشخاص از جمله بخش
خصوصي ارائه خدمت ميدهند و در ازاي اين ارائه خدمت ،مستحق دريافت دستمزد هستند كه
حقوق نيز براي اين حق آنان ،احترام قائل اس��ت و حمايت خود را از اين حق مش��روع آنان اعمال
ميكند اما احترام به حق مطالبه دستمزد براي خدمات آنان ،فقط در قبال ارائه خدمات تخصصي
آنان ،قابل تصور است .بهنحوي كه كس��ب درآمد و دس��تمزد ادعايي آنان ،بدون تأثيرپذيري از
1 . Georges Ripert – La règle morale dans les obligations civiles – quatrième édition
1949 - p.49.
2 . Georges Ripert - ibid. –p.52-53.
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موقعيت ش��غلي آنان ،بدون لحاظ تخصص حرفهاي آنان بهدس��ت نيايد .بنابراين ،قرارداد بين
پزشكان فيالمثل پزشك جراح با پزشك آزمايش��گاه مبني بر ارجاع تمام بيماران به آزمايشگاه،
قبل از جراحي ،اين ش��بهه را بهوجود ميآورد كه بدون ضرورت پزش��كي نيز بيم��ار بايد قبل از
جراحي به آزمايش��گاه مراجعه نمايد .بنابراين نقش بيمار توأم با موقعيت حرفهاي پزشك ،منبع

درآمدي ميگردد كه منافي آرمانهاي مورد انتظار اخالق از حرفه مقدس پزش��كي ميباش��د و
لذا قراردادي كه پزش��ك معالج جراح با مس��ؤول آزمايشگاه بهش��رح فوق منعقد كند و براساس
آن پزش��ك از مراجعه هر بيمار معرفيش��ده توس��ط وي به آن آزمايش��گاه ،مبلغي را از پزشك
آزمايشگاه ،طلبكار شود ،منافي آرمانهاي اخالقي محسوب ميشود.
مشاغل مورد انتظار آرمانطلبي انس��ان فقط محدود به حرفه پزشكي و وكالت و يا سردفتري
نميباش��د بلكه نمونههاي فوقالذكر ،بهعنوان مصاديق تمثيلي از مشاغل آرمانطلبانه بشر كه
كسب درآمد و مطالبه دستمزد در قبال خدمت ارائهشده آن مش��اغل مباح است .بهعنوان مثال،
حقالوكاله وكيل دادگس��تري در قبال دفاع از موكل خود در دعاوي موكل ،مباح اس��ت و تنها در
صورت تخلف وكيل از اخالق حرفهاي خ��ود ،با آرمانهاي اخالقي ،تالق��ي و برخورد ميكند.
مث ً
ال ،اگر وكيلي ،اش��خاصي را اجير كند كه براي او از بين اش��خاص داراي اختالف با ديگران ،با
تبليغ نمودن وكيل ،مشتري پيدا كند ،اين عمل وي با اخالق حرفهاي مورد انتظار از وكيل ،منافي
آرمانهاي اخالقي است كه شأن حرفه حس��اس و مهم وكالت را از جايگاه واقعي و آرماني خود
پايين ميآورد ،حال آنكه ضرورت مداخله وكيل در مديريت و حل و فصل دعاوي بهمنظور حفظ
مصالح عمومي ،ضروري است.
آرمانهاي اخالقي ،عالوه بر آن موارد ،برخي امور را بهطور مطلق از آغشته شدن با امور مالي
برحذر ميدارد كه ش��امل مواردي مانند داللي در امور نظامي و ازدواج ميباشد .در امور نظامي،
داللي ممنوع اعالم ش��ده اس��ت .زيرا امور نظامي نميتواند موضوعي ب��راي جمعآوري مال و
احتكار ثروت باش��د 1 .داللي در ازدواج نيز بر اين اس��اس ،مخالف آرمانهاي اخالقي تلقي شده
1 . Georges Ripert - ibid. –p.53 -
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اس��ت كه داش��تن ديدگاه مادي در ازدواج ،ارزش واقعي آنرا خيلي پايين ميآورد 1.در اين قبيل
موارد ،هر اقدامي كه باعث تحريك انگيزشهاي مادي و مالي شود ،بهشدت منع شده است .لذا
داللي بهعنوان مظهري از امور تجاري كه به هر حال ،انگيزههاي مادي در آن همواره حرف اول
را ميزند ،در اين امور ،منع شده است.

در فقه ش��يعه ،دريافت اجرت براي امور واجب مس��لمانان ،حرام اعالم ش��ده است .بهعنوان
مثال ،غس��ل دادن و كف��ن كردن مردگ��ان و دفن فوتش��دگان و خواندن نماز مي��ت كه براي
مس��لمين ،واجب كفايي اس��ت تا حدي كه حكم واجب كفايي ش��امل آن ميباش��د ،عامل آن
نميتواند براي عمل خود ،مطالبه دس��تمزد كند و تنها براي اموري كه زاي��د از حد واجب كفايي
باشد كه ش��امل امور مس��تحبي از قبيل كندن قبر بيش از حد الزم ميباش��د ،مجاز دانسته شده
است 2.موارد فوق ،بهرغم اينكه تكليف شرعي هر مسلمان اعالم شده است اما از آغشته شدن با
ماديات جلوگيري شده است.
اين قسم از قراردادهاي غيراخالقي را ميتوان در واقع ،غيراخالقيات اجتماعي ناميد .چرا كه
اخالق اجتماعي ،شخص را به اداي آن تكاليف ،فرمان ميدهد بدون اينكه دستمزدي براي آن
قرار دهد و در صورتي كه اشخاص بياعتنا به اخالق اقدام نمايند ،اخالق ،آنرا باطل ميگرداند.
حال ،با توجه به اين ش��رح تفصيلي ،در دفاتر اسناد رس��مي ،چطور ميتوان قبول كرد كه قانوني
عدالتگرا ،اجرا نشده باشد؟
چگونه ميتوان تصور كرد كه كاركناني با پس��ت جمعآوري سند از بنگاههاي ماشين مشغول
بهكار باشند؟
بخش سوم :ضرورت تقسيم عادالنه اسناد واحدهاي دولتي
 – 6ارتباط با فسادهاي اقتصادي موجود

متأسفانه ،س��ابقه  36/35س��اله عدم اجراي اين مصوبه ،بيانگر وضع نامطلوب و دور از شأن
1 . Georges Ripert - ibid. –p.54-

 .  2شهيد ثاني -الروضة البهية في ش��رح اللمعة الدمش��قية(الجزء االول) ،مكتب االعالم االس�لامي ،مركزالنشر ،الطبعة
التاسعة1416 ،هـ.ق1374 ،.ش .ص.273.
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ايدهآل جامعه و بيعدالتي مهلك و نفسگير حاكم بر جامعه ميباش��د .ناگفته پيداست كه تاوان
اين بيعدالتي را شهروندان ايران ميپردازند و هيچكس منكر چنين واقعتي نيست ولي تارهاي
مستحكم فسادهاي اقتصادي حاكم بر جامعه ،هر ابتكار عدالت خواهانهاي را در نطفه خفه و هر
مقاومتي را در هم ميشكند .متأس��فانه ،دولتمردان ،بهجاي بهكاربستن ابزارهاي اقتدار عمومي
براي تحقق عدالت اجتماعي و خاموش كردن ش��عله خش��ونت رابطه بهجاي ضابطه ،همواره بر
شيوه ناكارآمد سيستم اداري در حاكميت قانون تداوم ميبخشند.
براي اثبات فس��اد اقتصادي حاكم بر جامع��ه و بيتدبيري دولتمردان در مب��ارزه با آن ،ذيال"
ديدگاه چند نفر از صاحبنظران و صاحبمنصبان نقل ميشود:
«بهلح��اظ اينكه مرتكب��ان جرايم اقتص��ادي ،پايگاه وي��ژهاي دارند ،جراي��م آنها گزارش
نميشود و اگر هم گزارش شود ،محاكمه نميش��وند و اگر محاكمه شوند ،حكم صادر نميشود و
1
اگر حكم صادر شود ،مجازات نميشوند».
«چون نظام اقتصادي بيمار است ،مقامات تصميمگيرنده نميخواهند به عمق فساد پي ببرند
و توان حذف اجرايي فس��اد را ندارند .زيرا ،مبارزه عميق با فس��اد مستلزم ش��ناخت است كه اين
2
مسأله نيز قدرت اداري آنها را مختل ميكند».
«به عقيده هانتینگتون ،فس��اد و رش��وه و اخت�لاس ،روغ��ن و موتور محرك نظ��ام اداري
3
كشورهاي جهان سوم است».
«فرصته��اي اقتص��ادي ،بازرگان��ي و تج��اري ،حق هم��ه مردم اس��ت و باي��د بهگونهاي
سياستگذاري شوند كه همه مردم بتوانند از اين فرصتها اس��تفاده كنند ...پورسانتهاي كالن،
4
رانتخواري ،رشوه و مقررات متناقض ،سيستم اقتصادي كشور را رنجور و ناكارآمد كرده است».
 . 1ر.ك :.محمد فرجيها ،مدرس دانش��گاه تربيت مدرس و عضو ش��ورايعالي توس��عه قضايي ،روزنامه عصر اقتصاد،
مورخ .83/3/5
 . 2ر.ك .علي رشيدي ،اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران ،روزنامه خراسان ،بهتاريخ .80/1/25
 . 3ر.ك :.ميدري ،عضو كميسيون اقتصادي مجلس ،روزنامه خراسان ،به تاريخ .80/1/25
 . 4ر.ك .آيت اهلل شاهرودي ،رياست وقت قوه قضائيه – روزنامه خراسان ،بهتاريخ .80/1/25
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اما ،مهمتر از موارد فوق ،بخش��نامههاي سازمان ثبت اسناد و امالك كش��ور در رابطه با لزوم
اجراي اين مصوبه و تقس��يم اس��ناد واحدها و نهادهاي دولتي است كه آش��كارا وضع انتقادآميز
و نتايج هولناك ادارات ثبت اس��ناد و امالك در ش��انه خالي كردن از اج��راي تكليف قانوني خود
را نمايان ميس��ازد .در عوض ،شور و اش��تياق قابل تحسين و اميدبخش مس��ؤوالن رده باالي

س��ازمان را جهت نيل به عدالت اجتماعي مدنظ��ر مصوبه اثبات مينمايد .متأس��فانه ،برخالف
اهداف مقدس مس��ؤوالن س��ازمان كه متبل��ور در بخش��نامههاي صادره آنان اس��ت ،س��اير
مس��ؤوالن ثبتي ،گويا فراموش كردهاند كه س��متها و منصبهاي آنان ،مسؤوليتهاي بسيار
س��نگين اجراي عدالت را بر دوش آنان گذاش��ته اس��ت و متأسفانه برخي از ايش��ان ،به تكاليف
خود عمل نميكنند .حتي ،برخالف معمول س��اير امور اجتماعي كه اغلب احساس��ات و عواطف
عدالتخواهانه در آخري��ن مراحل تصميمگيري پررنگتر ظاهر ميش��ود ،در اين مورد ،برخالف
معمول ،احساس��ات عاطفي و انساني مسؤوالن رده باالي سازمان ،ش��وك مؤثر را براي حركت
بهسوي عدالت وارد مينمايد اما ،با كمال تأس��ف ،در ادارات ثبت ،تحت تأثير شرايط حاكم ،اين
احساسات كنار زده ش��ده و بهنفع عدهاي از ما بهتران ،حق خيل عظيمي از دفاتر ،ناديده انگاشته
ميشود و بدين ترتيب ،هر روز ،برگ سياهي بر سابقه بيعدالتي و قانونگريزي افزوده ميشود.
در يك آمار س��ياه تأس��ف انگيز ،تخميني ارائه ش��ده از س��وي هيأت تقس��يم اس��ناد كانون
سردفتران و دفترياران ،درآمد برخي از دفاتر اسناد رسمي از محل تنظيم اسناد واحدهاي دولتي،
تا پنجاه ميليون تومان ذكر شده است .در حاليكه بسياري از دفاتر ،ديناري درآمد از تنظيم اسناد
واحدهاي دولتي ندارند 1.و اين در حالي اس��ت كه اين رقم سياه ارائه شده ،با توجه به واقعيتهاي
ملموس و نتايج بررسيهاي عملشده ،آمار واقعي نميباشد بلكه ،آمار واقعي بسيار وحشتناكتر
و تكاندهندهتر از آن ميباشد كه رقم واقعي آن ،بهلحاظ نبود همكاري مسؤوالن هيأت تقسيم
اسناد كانون سردفتران و دفترياران و ساير مسؤوالن واحدهاي دولتي ،بهلحاظ ترس از نماياندن
گوشهاي از فس��اد اداري و اقتصادي حاكم بر واحدهاي اداري دولتي ارائه نميگردد .با اين حال،
 .1ضميمه مجله «كانون» ،كانون سردفتران و دفترياران – ش ،51.تير و مرداد  ،1383ص.66.
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حتي اين آمار ارائه شده از سوي يك مرجع رسمي ،بهخوبي نمايانگر وضع آشفته عدالت در صنف
سردفتري ،بهعنوان تشكل حقوقي كه جامعه انتظار مشروع پيشگامي براي عدالت را از آن دارد.
ولي ،با اين وضعيت ،نيرويي غيبي نيازمند اس��ت تا انگيزه عدالتخواهي را بر پيكره آن ،تزريق و
با بيعدالتي حاكم بر آن ،مبارزه نمايد .براي اثبات وضعيت آش��فته و دور از انتظار عدالت مدنظر
مصوبه تقسيم عادالنه اس��ناد واحدهاي دولتي ،عين بخشنامههاي س��ازمان ،نهيب نارضايتي
1
مسؤوالن رده باالي سازمان را در اين مورد آشكار ميسازد.
 – 7وظيفه دولت در تحقق عدالت اجتماعي

در عصر حاضر ،بهداليل مختلف ،از قبيل پيش��رفت تكنولوژي ،ماشينيش��دن فعاليتها كه
منجر به خشكيدن ريش��ه بس��ياري از ارزشهاي مقدس انس��اني گرديده ،گروههاي نابرابري
بهوجود آمدهاند كه همچون كفههاي ناهمگون يك ترازو ،عدم توازن و برابري بين آنان مش��هود
است .و بدين ترتيب ،عدالت ،براي پاسداشت حرمت و كرامت انساني ،در برابر ايدههاي غيرانساني
خشن و ظالمانه كه رسيدن به اهداف مادي را سرلوحه خود قرار دادهاند ،كمر خم كردهاست.
در دولت اس�لامي ،تكليف برق��راري عدال��ت در روابط ش��هروندان ،تكلي��ف غيرقابل انكار
دولتمردان اس��ت .بهترين نمونه آن را ميتوان در نام��ه حضرت اميرالمؤمنين ام��ام علي (ع) به
استاندار خود در واليت مصر ،بهنام مالك اشتر نخعي مشاهده نمود .اين نامه كه بهعقيده بسياري از
صاحبنظران ،منشور حكومت اسالمي از زبان برترين حاكم اسالمي و الگوي بيهمتاي مردمان
شيعه در حكومت و اسوه بيمانند عدالت در تمام تاريخ بشريت ،اعالم شده است ،چنين آمده است:
«با همه صفات نيكي كه درباره تجار گفته شد ،بس��ياري از ايشان در دادوستد سختگير(تنگ
نظر) ،همچنين بخيل ميباش��ند و نيز احتياجات و م��واد خوراكي مردم را احتك��ار مينمايند .در
خريدوفروش زورگو هس��تند كه اين اعمال براي عامه مردم زيان آور و براي واليان ،عيب بزرگي
اس��ت ( كه يك طبقه بتوانند اين اندازه به مردم تعدي كنند و در راه س��ودجويي منافع ديگران را
پايمال نمايند) .بنابراين ،جلوي احتكار را بگير .رسول خدا هم احتكار را منع نمود .خريد و فروش
 . 1براي مشاهده عين بخشنامهها به شماره  11همين يادداشت مراجعه شود.
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بايد آسان و از روي عدالت انجام گيرد .قيمت اجناس بايد طوري باشد كه به هيچيك از فروشنده
و خريدار زياني وارد نيايد و هرگاه پس از اينكه احتكار را نهي كردي ،كس��ي مرتكب ش��د ،او را
1
عقوبت كن و به كيفر عملش برسان اما در مجازات او زيادهروي مكن)).
در اين حكم ،به ض��رورت مقابله ب��ا آثار خصيص��ه غيراخالقي بخ��ل در خريدوفروش،
بهعنوان بارزترين مصداق رابطه قراردادي ،بهصراحت اشاره شده ،و حاكم اسالمي را مكلف
به مداخله نموده است.
قانونگذار و قاضي در بررسي اعمال شهروندان ،با يك سري سؤاالتي مواجههاند ،از جمله
اينكه؛ آيا نابرابري شهروندان ،مادر بيعدالتي نيس��ت؟ 2در پاسخ به اين دغدغهها در رابطه
با لزوم برقراري عدالت در جامع��ه ،اصل نظارت همه جانبه دولت به اعمال اش��خاص ،مورد
قبول اكثر نظريهپردازان واقع شده است .در حال حاضر ،احتياط و تالش براي استقرار عدالت
اجتماعي ،جاي س��تايش از آزادي را گرفته و جلوگيري از تقلب و دسيس��ه در كسب و تجارت
3
وظيفه دولت شمرده ميشود.
امروزه ،بهطور يقين ،مداخله دولت يا قوه حاكم در روابط خصوصي و معامالتي اش��خاص در
زمينههاي مختلف ،مورد اتفاق همه انديشمندان بش��ر قرار گرفته است و هريك از متخصصان
علوم اقتصادي ،اجتماعي و حقوق ،از زاويه علم خود ،اين ضرورت را گوش��زد مينمايند .در حالي
كه تالشهاي ليبراليس��م به مفهوم آزادي شخص در ايجاد ش��رايط زندگي و پيگيري اهداف
مدنظر خود بهش��رط عدم تجاوز به آزادي ديگ��ران ،در طول قرن نوزدهم ،در تمام كش��ورهاي
غربي ،پيروز و حقوق ق��راردادي بهعنوان فراهمكننده بخش اعظم ليبراليس��م ايجاد گرديد 4اما
اين تحفه بش��ر نيز مورد دس��تبرد متجاوزان قرار گرفت و ثابت شده اس��ت كه بهنام اصل آزادي
 .1به نقل از؛ مقاله «ديدگاهه�اي حضرت علي (ع) ،جلوگي�ري از احتكار و تورم و عدالت اجتماعي»؛ نوش��ته محمدعلي چيت
ساز ،نشريه كهكشان ،آبان  ،1380ش.70 .
2. Georges Ripert - ibid. p.38-39. 35.

 . 3كاتوزيان ،ناصر ،دوره عقود معين ،جلد اول ،چ ،6.انتشارات مدرس ،ص.54.
، Hein Kotz andAxel Flessner . 4همان ،ص.449 .
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در قراردادها و روابط مدني و تجاري ش��هروندان ،چه س��تمهايي بهوقوع ميپيوندد كه انس��ان
حتي از ذكر آنها بهعنوان ستمهايي كه با توسل به آزادي ،روا داشته شده است ،خجالت ميكشد
كه متعاقب آن ،كمكم دولته��ا ،بنا به ضرورت ،در روابط قراردادي جاي پ��اي خود را باز كردند؛
بهطوري كه در بسياري از دولتهاي رفاه جديد كشورهاي اروپايي ،شعار آزادي قراردادي ،جاي
خود را به عدالت قراردادي داده است .دليل جايگزيني عدالت قراردادي در دولتهاي رفاه جديد
و دارا بودن قدرت عام دادگاهها براي ابطال ش��روط قراردادي ناعادالنه ،در اين نكته ميباشد كه
زيربناي آزادي قراردادي مبني بر آگاهي انسان مسؤول از نتايج اعمال خود و اختيار ارزيابي آن و
1
اصلح بودن او به تشخيص منفعت خود با واقعيتهاي امروزي فاصله زياد دارد.
آنچه بيش��تر از همه صحه ب��ر مطلب ف��وق دارد ،تجربههاي تل��خ تاريخي حاك��م بر روابط
انسانها با يكديگر اس��ت .چرا كه نهاد وجود انسان طوري است كه از س��ويي ،اشتياق به ايجاد
كارتلها و انحصارگري و بس��تن قرارداده��اي عمومي در صورت نبود ابزاره��اي كنترلكننده
اخالقي و مذهبي دارد و از س��وي ديگر ،در نتيجه اين اعمال ،تمايل به سوءاس��تفاده از دسترنج
ديگران همانند كپي نمودن بدون اجازه از فعاليت آنان دارد 2.بر اين اساس ،بشر به مدد تجربه ،به
ضرورت تزريق اخالق و احك��ام نوراني آن در روابط حقوقي افراد جامعه بهمنظور كاس��تن از آثار
اهداف مادي صرف و روابط خش��ك و غيرانساني پي برده اس��ت؛ بهطوري كه ماركس ()Marx
معتقد اس��ت رقابت تجاري باعث ميگردد كه رقبا بهجاي توجه به مالحظات انساني ،در باتالق
3
ثروتاندوزي بيفتند.
بر اس��اس حقايق فوقالذكر ،كمكم اصل آزادي قراردادي جاي خود را ب��ه عدالت قراردادي
در حقوق غرب س��پرد .در نتيجه دولته��ا تحت تأثير اوض��اع و احوال نياز ب��ه مداخله در روابط
قراردادي اشخاص را احس��اس كردند و وخامت اوضاع ناش��ي از روابط آزاد قراردادي اشخاص،
اجبار محسوس��ي را از طرف جامعه ب��ه دولت تحميل كرد ت��ا اينكه دولتها بهج��اي پيروي از
 Hein Kotz andAxel Flessner. 1همان ص .16
 .2سماواتي ،همان ،ص.3 .
 . 3همان ،ص.183 .
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توافق طرفي��ن و حمايت از روابط قراردادي ،انديش��ه حماي��ت از جامعه را توأم ب��ا رعايت اصل
آزادي قراردادي ،در س��رلوحه وظايف خود ق��رار دادند .بدين ترتيب ،مديري��ت روابط قراردادي
بر مبناي عدالت ،با مداخل��ه دولتها در روابط ق��راردادي وارد حقوق ق��راردادي غرب گرديد و
عدالت قراردادي ،توأم با آزادي ق��راردادي اعمال گرديد .اما بايد توج��ه كرد كه همچنان آزادي
قراردادي زيربناي روابط قراردادي در غرب ميباش��د و عدالت قراردادي ب��راي زدودن معايب
آزادي قراردادي بهوجود آمده اس��ت .اما ،بايد گفت كه مداخله دولتها در روابط مدني و تجاري
شهروندان ،آنقدر پررنگ احساس ميشود كه اصل آزادي روابط مدني و تجاري شهروندان فقط
با توسل به تقدس ذاتي آزادي ،برتري خود را حفظ كرده است.
در حال حاضر ،اعتقاد عمومي بر شتافتن دولت به ياري ش��هروندان عادي بهجاي احترام
به روابط آزاد قراردادي ميباش��د .تا جايي كه آزادي قراردادي ،تنها بهعنوان اصل باقيمانده
و جاي خود را به لزوم حمايت از شهروندان داده است 1 .چرا كه آزادي نامحدود ،بهدليل منجر
ش��دن به تجاوز به آْزادي براي هيچ قانوني قابل قبول نيس��ت و قانونگذار ،هميشه بازرسي
اعمال اش��خاص را بهمنظور اس��تفاده از آن بهنفع عموم ،بهاقتضاي نظم عمومي و اخالق را
براي خود محفوظ ميدارد 2.و توافق ارادي اشخاص ،بهمنظور توزيع عادالنه ثروت و احترام
به آزادي اراده محفوظ و محترم ميباشد نه وسيله توجيه عمل متخلفين و سرپوش گذاشتن
به نيات مخال��ف نظم و مصال��ح اجتماعي .زيرا ك��ه در غير اينصورت ،آث��ار مخرب نيروي
3
سرمايه نمايان خواهد شد.
موارد مذكور ،پاس��خ به ادعاي اش��خاصي اس��ت كه مداخله دولت در روابط مدني و تجاري
ش��هروندان را برخالف آزادي تلقي مينمايند .در حاليكه ،نيازهاي ام��روزي ،مداخله دولت را
بهمنظور برقراري عدالت در روابط شهروندان ضروري ساخته است .بديهي است ،اين مداخله در
محدود ساختن آزادي اراده شهروندان نمايان ميشود.
 . 1كاتوزيان ،همان ،صص 52 .و .53
 . 2كانوزيان ،دوره مقدماتي حقوق مدني؛ درسهايي از عقود معين ،چ ،4 .انتشارات گنج دانش ،سال  ،1381ص.22.
 . 3كانوزيان ،دوره مقدماتي حقوق مدني (وقايع حقوقي) ،چ ، 4.انتشارات سهامي انتشار ،سال  ،1379ص.64.
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تجربههاي تاريخي ،الزم��ه هر موفقيتي را پايبن��دي به قوانين و مق��ررات از طرف كليه
اعضاي جامعه اعم از ش��هروندان و دولتمردان ،بهجاي رفتارهاي دلبخواهي و خودس��رانه
ميداند .حتي ،بدنامان تاريخ ،فق��ط در پرتو نظم و قانون به اهداف خود رس��يدهاند .بهعنوان
مثال ،قانون ياس��اي چنگيزي ،از مهمترين داليل كاميابي وي در حمله ددمنش��انه به ايران
بوده است .در مقابل ،در امپراطوري هخامنش��ي ،قانون حمورابي سهم بسيار چشمگيري در
مديريت موفق و بينظير آن داشته اس��ت كه هنوز ،بهعنوان س��مبل قانون ماندگار ،حيرت
جهانيان را برانگيخته و سرمشق قانونگذاران ميباشد.
حضرت علي (ع) در حديث گهربار ((اوصيكم بالتقوي و النظم في اموركم)) ،ضرورت رعايت
نظم و مقررات را براي رس��يدن به وضع ايدهآل يادآوري نموده اس��ت .تاريخ ،بيانگر آن است كه
جامعه پيشرفته ،جامعهاي است كه دولت آن بتواند:
او ًال – با قانونگذاريهاي اصولي و منطقي و بر اس��اس نيازهاي جامعه خود ،بستر الزم براي
ايجاد نظم را هموار سازد.
ثاني ًا – با اجراي جدي و صحيح قانون ،نظم را برقرار س��اخته و در پرتو آن ،عدالت مورد انتظار
جامعه را برقرار نمايد.
در فرهنگ اس�لامي ،معروف اس��ت «الملك يبقي مع الكفر و اليبقي م��ع الظلم» كه بهنحو
بس��يار زيبا ،اجراي عدالت را ضامن بقاي حكومت اعالم ميكند .عدالتي كه فقط در پرتو نظم و
امنيت ،قابل تحقق اس��ت .بدين ترتيب ،اجراي قوانين ،نظم و امنيت را به ارمغان آورده و عدالت
نيز متعاقب آن اجرا ميشود .در نتيجه ،عدالت ،بهعنوان شرط دوام و بقاي حكومت ،فقط در سايه
اجراي قوانين و مقررات محقق ميشود.
بدون شك ،شيفتگي بينظير شيعيان دلس��وخته به امام علي (ع) ،بيتأثير از عدالتخواهي
آن امام و تأكيد ایشان به حاكميت اصول و قواعد در زمامداري آن حضرت ،نيست.
در تاريخ ايران ،در سند باستاني حقوق بش��ر ،امپراطوري ايران ،لزوم رعايت عدالت در روابط
شهروندان را بهشرح ذيل انعكاس داده است:
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«تا زماني كه من فرمانرواي مطلق هس��تم ،به احدي اجازه نخواه��م داد كه اموال ديگران را
بهواسطه زور يا هر ابزار غلط ديگري بدون جبران و غرامت الزماالجرا به تملك خويش درآورد.
امروز اعالم مينمايم كه هر انساني آزاد اس��ت كه مذهب مورد عالقهاش را انتخاب كند و هرجا
كه قصد دارد ،زندگي كند و به شكلي كه ايمان دارد ،به نيايش بپردازد و اعتقاداتش را به جا آورد و

حرفهاي را پيشه خود سازد ،تنها بهشرطي كه هرگز حقوق ديگران را نقض نكند».
نگاهي به موارد فوق ،رمز ماندگاري سند باس��تاني حقوق بشر ،بهعنوان ميراث ماندگار تمدن
ايران براي بشريت را رعايت عدالت در روابط شهروندان ،اعالم ميشود؛ بهطوريكه ،با گذشت
زمان ،نه تنها غبار كهنگي نگرفتهاست ،بلكه روز به روز ،عظمت آن ،نمايان و توجه جهانيان را به
خود معطوف ساختهاست.
حال ،بايد از خود پرسيد كه:
رمز سرمش��ق بودن قوانيني چون سند باستاني حقوق بشر هخامنش��يان و در مقابل آن ،مايه
عبرت بودن قانون ياساي چنگيزي چيست؟
آيا ،مگر هر دوي آن ،نظم الزم براي كاميابي و پيشرفت را فراهم نساخته است؟
بي شك ،رعايت عدالت ،در متن سند باستاني حقوق بشر ،رمز جاودانگي آن بوده و در عوض،
اهداف ظالمانه قانون ياساي چنگيزي ،مايه عبرت جهانيان در زبالهدان تاريخ ميباشد.
حال ،چرا ،مصوبه تقس��يم عادالنه اس��ناد واحده��اي دولتي ،بايد عروس��كوار در البهالي
قوانين ،تظاهر به حيات نمايد؟ عدالت مدنظر آن ،با چه استداللي و با چه توجيهي اجرا نميشود؟
1

بخش چهارم :مباني قانوني

با عنايت به اصل قانوني بودن اعمال دولت ،الزم اس��ت مباني قانوني الزامآور بودن تقس��يم
اسناد واحدهاي دولتي ،بررسي شود تا مستندات قانوني ،ادعاهاي مطرحشده را تأييد نمايند.
هرچند كه عمر  36/35ساله مصوبه تقسيم اس��ناد واحدهاي دولتي بين دفاتر اسناد رسمي و
تأكيد سازمان ثبت اسناد و امالك كش��ور در دهه  80بر اجراي حتمي آن ،خود ،محكمترين دليل
 . 1ر.ك :.مجله مصري االنساني (بولتن كميته بينالمللي صليب سرخ؛ بخش ويژه ايران) ،بهار  ،1383ص.47 .
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بر قانوني بودن مصوبه ميباشد .زيرا ،مصوبه يكسال قبل از انقالب شكوهمند اسالمي ،تصويب
گرديده و پس از گذشت چندين س��ال ،دولتمردان در دهه  80با صدور بخش��نامههاي پياپي به
اجراي آن تأكيد داش��تهاند .لذا تأكيد بر اجراي مصوبه ،بهخوبي حكايت از عادالنهبودن آن و نياز
شديد جامعه به اجراي آن ميباشد.
يكي از خصايص بارز كشورهاي جهان س��وم ،عدم اجراي قوانين پيشرفته و متعالي ميباشد.
بدون شك ،متعاليترين قوانين ،قوانيني هستند كه در راس��تاي نيل به عدالت باشند .متأسفانه،
تجربيات بشري ،حاكي از ادامه حيات عروس��كوار چنين قوانيني در البهالي مجموعه قوانين
بوده و هرگز به مرحله اج��را درنميآيند .در واق��ع ،بهخاطر تضاد با مناف��ع گروهي خاص ،چنين
قوانيني ،زايد تش��خيص داده ميش��وند و بهاي آنرا ،اش��خاصي ميپردازند كه آرمانگرايانه و
ش��رافتمندانه ،اهداف خود را فقط در پرتو رفتار جوانمردانه جس��تجو مينمايند .بديهي است ،در
چنين جامعهاي ،سخن از آرمانهاي حقوقي ،گزافهاي بيش نيست.
در هر حال ،بنا به ضرورت ،مباني قانوني لزوم تقسيم عادالنه اسناد واحدهاي دولتي بين دفاتر
اسناد رسمي ،ذي ً
ال بررسي ميشود:
 – 9قانون اساسي

قانون اساسي هر كشور ،بهعنوان سمبل آرمانها ،عقايد و اعتقادات و اهداف و ارزشهاي آن
جامعه ميباشد كه اصوال" ،چراغ راهنماي دولتمردان در اداره جامعه ميباشد .ميتوان گفت كه
قانون اساسي ،مهمترين دليل مشروعيت تصميمات اداري است .بنابراين ،احكام قانون اساسي
جمهوري اس�لامي ايران كه ناظر به لزوم تحقق عدالت اجتماعي و اتخ��اذ و اجراي تصميمات
مقتضي براي نيل به عدالت اجتماعي است ،در حد وسع اين مقاله آورده ميشود.
مقدمه قانون اساس��ي در س��رفصل«اقتصاد وس��يله اس��ت نه هدف» ،پ��س از تعيين هدف
فعاليتهاي اقتصادي كه بايستي راه پيشرفت و تكامل انسان را فراهم نمايد ،با عبارت ...« :تأمين
امكانات مس��اوي و متناس��ب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار
حركت تكاملي او بهعهده حكومت اس�لامي است ،».بهطور آش��كارا ،به تحقق مساوات و جهت
معنوي دادن به فعاليتهاي اقتصادي ،بهعنوان تكليف حكومت اسالمي تأكيد داشته است.
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و نيز در سرفصل «قوه مجريه» با عبارت« :قوه مجريه به دليل اهميت ويژهاي كه در رابطه با
اجراي احكام و مقررات اسالمي بهمنظور رس��يدن به روابط و مناسبات عادالنه محاكم بر جامعه
دارد »...بهوضوح عادالنه بودن هدف نهايي تمام اقدامات دولتمردان تعيين شده است.
در اص��ل  3ق.ا .بند  6ناظ��ر به مبارزه ب��ا انحصارطلبي با عب��ارت« :محو هرگونه اس��تبداد و

خودكامگي و انحصارطلبي» و بند  9ناظر به رف��ع تبعيضات ناروا با عبارت« :رفع تبعيضات ناروا و
ايجاد امكانات عادالنه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي ».و بند  14ناظر به تس��اوي
عموم در برابر قانون و تبعيت همه از قانون با عبارت« :تأمين حق��وق همهجانبه افراد از زن و مرد
و ايجاد امنيت قضايي عادالنه براي همه و تس��اوي عموم در برابر قانون بهعنوان وظايف دولت
براي رسيدن به اهداف كلي نظام جمهوري اسالمي ايران تعيين ش��ده است  .همچنين در بند 5
اصل  43ق.ا ،.جلوگيري از انحصار با عبارت« :منع اضرار به غي��ر و انحصار و احتكار و ربا و ديگر
معامالت باطل و حرام» بهوضوح يكي از اهداف مهم معرفي شده است.
با تدقيق در اصول يادش��ده ،اقدام بهمنظور برقراري عدالت براي رس��يدن به تكامل ايدهال،
وظيفه تمامي دولتمردان تعيين شده است .
 –10آييننامه (تصويبنامه)

1

تصويبنامه  1356/12/1 – 1/27737هيأت وزيران كه با گذشت زمان نه تنها غبار كهنگي
نگرفته اس��ت ،بلكه روز به روز به صالبت ،س��ودمندي و ضروري بودن آن افزوده ش��ده است و
بهرغم تصويب آن در زمان رژيم س��ابق ،بخشنامههاي صادره در س��الهاي  1381و  1382در
زمان حاكميت جمهوري اس�لامي ،بهترين دليل بر تأييد حقانيت آن ميباش��د .تصويبنامهاي
كه بر مبناي اصول حاكم بر اعمال اداري و در راس��تاي تكاليف قانوني دولت جهت نيل به عدالت
اجتماعي ،واجد تمامي ش��رايط الزم براي ماندگاري يك قاعده الزماالجرا ميباش��د .طبق اين
مصوبه ،بهصراحت ،فقط اسناد واحدهاي دولتي و شهرداري بايد تقسيم گردند ،تا:
او ً
ال – براس��اس اصول حاكم بر اعمال اداري ،امتيازها و صالحيتهاي قانوني مأمورين
 . 1آييننامه ص��ادره از يك وزي��ر ،آييننامه وزارت��ي و آييننامه هيئت وزي��ران ،تصويبنامه ناميده ميش��ود( .ر.ك:.
طباطبائي مؤتمني ،منوچهر ،حقوق اداري ،ص ،315 .چ ،2.پاييز  ،1374چاپ مهر قم) .
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اداري بهمنظور انجام خدمات اداري مورد استفاده قرار گرفته و با بيطرفي و بينظري كامل،
1
مورد عمل قرار گيرد.
ثاني ًا – با مستثنا نمودن اسناد اشخاص خصوصي ،زمينه رقابت بين دفاتر اسناد رسمي در ارائه
خدمات مورد انتظار از آنان فراهم گردد .در نتيجه ،اش��خاص خصوص��ي ،آزادانه با معيار انتخاب
خود در نتيجه شايس��تگي ،مهارت ،تحصيالت و س��اير محاسن س��ردفتران دفاتر اسنادرسمي،
شور و اش��تياق الزم براي خدمترس��اني به مردم را فراهم نمايند .بهطوريكه ،نيروي انتخاب
شهروندان ،بنا به گفته آدام اسميت بهعنوان دس��تهاي نامرئي ،خوراك الزم را براي تحرك و
جنب و جوش دفاتر اسناد رسمي ،در زمينه ايفاي وظايف قانوني خود ،مهيا نمايد.
تصويبنامه هیئت وزیران:

«هيئت وزيران در جلس��ه م��ورخ  1356/11/19بن��ا به پيش��نهاد ش��ماره  1/8155مورخ
 1356/4/6وزارت دادگس��تري تصوي��ب نمودن��د؛ براي تقس��يم و تنظيم ثبت اس��ناد راجعبه
وزارتخانهها و مؤسس��ات و شركتها و بانكهاي دولتي و ش��هرداريها بين دفاتر اسناد رسمي
در تهران هيئت��ي مركب از نماينده وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي و رئيس كانون س��ردفتران و
نماينده سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ،در شهرهايي كه بيش از يك دفتر اسناد رسمي وجود
دارد ،رئيس واحد ثبتي محل و نماينده اداره امور اقتصادي و دارايي و رئيس كانون س��ردفتران و
در نقاطي كه كانون تشكيل نشده ،يكي از قضات دادگس��تري (بهانتخاب رئيس دادگستري ) يا
رئيس دادگاه بخش مستقل ،حسب مورد ،تشكيل ميش��ود .هيئتهاي مذكور با در نظر گرفتن
ضوابط و تدابيري كه متضمن تقس��يم و توزيع عادالنه تنظيم و ثبت اس��ناد باش��ند ،تعداد دفاتر
اسناد رس��مي را براي انجام معامالت مربوط به هر يك از س��ازمانهاي مذكور در فوق ،تعيين و
به آنها ابالغ خواهد نمود .هيئتهاي مذكور ميتوانند در مواقع مقتضي در نحوه تقس��يم و توزيع
اس��ناد تجديدنظر كنند .س��ازمانهاي مذكور در فوق موظفاند از تاريخ ابالغ تصميم هيئت در
مورد تنظيم و ثبت اسناد مربوط بهخود در دفتر اسناد رسمي ،طبق تصميم هيئت ،عمل نمايند».
 .1ابوالحمد ،عبدالحميد ،حقوق اداري ايران ،چ ،4.انتشارت نشر توس ،شهريور  ،1370ص.483 .
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با توجه به ل��زوم ارائه رهنمود اج��راي قوانين براي واحدهاي تابعه از س��وي مس��ؤوالن رده
باالي مراجع دولتي براي ايج��اد هماهنگي و اجراي صحيح مقررات ،بخش��نامههاي صادره در
هر موردي از منابع قانوني مهم و مؤث��ر براي اجراي دقيق و صحيح مقررات ميباش��د .در واقع،

بخش��نامه تبلور اراده باطني صادركننده براي نيل به مقاصد مدنظر در حوزه مديريت ميباش��د.
بنابراين ،در زمينه لزوم تقس��يم عادالنه اسناد واحدهاي دولتي ،بخش��نامههاي موجود ضرورت ًا
بايد بررسيشوند.
با اجراي حكم ماده  5ق.د.ا.ر.ك .در دهه  1380و خيزش يكباره س��ازمان ثبت اسناد و امالك
كشور براي انتصاب سردفتران دفاتر اسناد رسمي فراتر از لزوم قانوني ،پابهپاي آن ،ساير مقررات
فراموشش��ده از جمله تصويبنامه مورد بحث ،ضرورت اجرا يافتند .بنابراين در سالهاي 1381
و  1382بخش��نامههاي متعدد در زمينه ضرورت و نحوه اجراي مصوبه موردبحث صادر گرديدند
كه نويد دغدغه مسؤوالن رده باالي س��ازمان درباره عدالت را ميدهند .در واقع ،اصرار بر اجراي
عدالت ،نشانه نبود غفلت مردان عدالتپيشه از تكليف اسالمي خود براي پيكار با بيعدالتي است.
براي نماياندن دغدغههاي رياس��ت وقت س��ازمان ثب��ت در رابطه با اج��راي عدالت مدنظر
مصوبه ،عين ًا بخشنامهها ذكر ميشوند:
بخشنامه :1381/06/03– 1/31/15839

«به قرار اطالع و بر اس��اس گزارشهاي رس��يده ،بعضي از سردفتران اس��ناد رسمي تهران،
اس��ناد وزارتخانهها و مؤسسات و ش��ركتها و بانكهاي دولتي و ش��هرداريها را بدون كسب
مجوز و ابالغ از هيأت تقسيم اسناد ،تنظيم و ثبت ميكنند .بهعالوه از ارسال آمار اين قبيل اسناد،
به هيأت مزبور خودداري نموده و يا آمار خالف تهيه و ارس��ال ميدارن��د .نظر به اينكه اينگونه
اعمال تخلف دفترخانه محسوب ميش��ود لذا با توجه به مقررات بهخصوص تصويبنامه شماره
 1356/12/01 – 1/27737هي��أت وزيران مبني بر تقس��يم و توزيع عادالنه اس��ناد مذكور بين
دفاتر اسناد رسمي ،مقرر ميدارد؛ هنگام بازرس��ي دفاتر اسناد رسمي موارد فوق را دقيق ًا رسيدگي
و در صورت مشاهده تخلف ،مراتب را فوراً گزارش نمايند».
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بخشنامه :1381/06/19 – 1/34/18255

«به پيوس��ت تصوير تصويبنامه ش��ماره  1356/12/01 – 1/27737هيأت محترم وزيران
مبني بر تشكيل هيأت تقس��يم اسناد وزارتخانهها و مؤسسات و ش��ركتها و بانكهاي دولتي و
شهرداريها و تقسيم و توزيع عادالنه اس��ناد مذكور بين دفاتر اسناد رسمي حوزه تابعه به پيوست
ارسال ميگردد.
همانطور كه در متن تصويبنامه آمده اس��ت هيأت متش��كله بايد ضوابط و تدابيري را اتخاذ
نمايد تا موجبات تقسيم و توزيع عادالنه تنظيم و ثبت اس��ناد فراهم گردد و دفاتري كه بدواً شروع
بهكار مينمايند و نيز دفاتري كه آمار تنظيم و ثبت اس��ناد آنها ناچيز اس��ت ،بتوانند از امتياز و سهم
بيش��تري در خصوص مورد برخوردار گردند و دفاتري كه داراي درآمد معتنابهي هس��تند ،س��هم
كمتري براي آنان در نظر گرفته يا اينكه سهمي تخصيص داده نشود و حداقل هر ششماه يكبار،
با توجه به آمار عملكرد دفاتر حوزه واحد ثبتي ،عنداللزوم در خصوص مورد ،تجديدنظر بهعمل آيد.
دفاتر اسناد رسمي مكلف به اجراي مصوبات هيأت تقسيم اس��ناد بوده و تنظيم سند برخالف
نظريه هيأت مذكور تخلف محسوب و قابل تعقيب انتظامي است.
بديهي اس��ت در محلهايي كه فقط يك دفترخانه اسناد رس��مي وجود دارد ،كليه معامالت
مشمول اين مصوبه وفق مقررات بايد در آن دفترخانه انجام گيرد.
اداراتكل ثبت اس��تانها بايد در اج��راي دقيق اين تصويبنامه و تش��كيل هيأت از س��وي
واحدهاي ثبتي مش��مول مصوبه مراقبت كامل نمايند و گزارش پيش��رفت امور را جهت كنترل
نظارت هر سه ماه يكبار به سازمان ارائه دهند».
بخشنامه :1382/3/26 – 34/3979

«پي��رو بخش��نامه ش��ماره  1381/06/19 – 1/34/18255و در اج��راي تصويبنام��ه
ش��ماره  1356/12/01 – 1/27737هيأت محترم وزيران مبني بر تش��كيل هيأت تقس��يم
اسناد ،با گذشت مدت مديدي ،متأسفانه بعضي از اداراتكل اساس ًا پاسخي نسبت به اقدامات
انجاميافته نداده!! و پاسخ برخي ديگر نيز به صورت ناقص و مبهم بوده و بهعبارتي ،به مدلول
تصويبنامه (عموم ًا) و بخش��نامه (خصوص ًا) توجهي نش��ده! و تنها مع��دودي از اداراتكل،
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بهنحو نسبي ،اقدام صحيح نمودند.
نظر به اهمي��ت موضوع و با تأكيد بر ض��رورت توجه و دقت الزم در اج��راي آنها به جهت رفع
هرگونه ابهام ،موارد زير را مجدداً يادآوري مينمايد .مقتضي اس��ت در اسرع وقت نسبت به آنها
اقدام شايسته مبذول نماييد.

در حال حاضر ،شهرس��تانهاي تابعه مش��مول تصويبنامه (داراي بيش از يك دفتر اس��ناد
رسمي) را با تعداد دفاتر و شماره آنها مشخص و در آينده نيز شهرستانهايي كه مشمول ميشوند
را متعاقب ًا اعالم داريد.
با قبول مس��ؤوليت مصرحه در بخشنامه قبلي ،به روند تش��كيل هيأتهاي موصوف مجدانه
اهتمام داشته و الزام ًا از مسؤوالن (اعضاي هيأت) خواسته ش��ود كه فوراً به تشكيل جلسه هيأت
مبادرت و صورتجلس��ه تنظيمي را مطالبه و س��پس با مدلول تصويبنامه و بخشنامه ،مقابله و
مغايرتهاي احتمالي را به آنها متذكر شده تا رفع نقص نمايند.
صرف رضايت س��ردفتران در وجود توافق و تفاهم فعلي و نتيجت ًا عدم لزوم تقس��يم اس��ناد را
مالك قرار نداده و اسناديكه مراجع مذكور در تصويبنامه ،بايد بين آنها تقسيم گردد و فهرست
آن به دفاتر اس��ناد رسمي ابالغ شود و س��ردفتران را با توصيه مناس��ب ،مكلف به اجراي مصوبه
هيأت تقسيم اسناد نمايند.
همانطوري كه در بخشنامه قبلي تصريح ش��ده ،آقايان مديرانكل و رؤساي واحدهاي ثبتي
در حوزه مسؤوليت خود بر حسن جريان امور نظارت مس��تمر نمايند و هر سهماه يكبار از پيشرفت
و نتيجه كار و روز صحي��ح انجام تصميمات محوله ب��ه دفاتر مربوطه ،مرات��ب ،گزارش و بدون
اغماض ،سردفتران خاطي را جهت پيگرد انتظامي ،معرفي نمايند».
 -12رويه قضايي

بهرغ��م ش��انه خالي ك��ردن مس��ؤوالن ثبت��ي و بانك��ي و غي��ره از اج��راي تصويبنامه و
بخش��نامههاي موصوف ،همين موجوديت عروس��كي نيز باعث رنجش خاط��ر ميگرديد .در
نتيجه ،در دهه  1380بهطور مكرر درخواس��ت ابطال تصويبنامه و بخشنامههاي صادره مذكور
از هيأت ديوان عدالت اداري گرديد كه خوش��بختانه ،طي سه مرحله ،هيأت ديوان عدالت اداري،
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قاطعان��ه ،ط��ي آراي  85/4/11 -212و  84/8/1 -393و  391و  184/7/24 – 392ضم��ن رد
درخواست ابطال آن ،بر ضرورت اجراي عدالت مدنظر مصوبه صحه گذاشت.
آنچه در زمينه رويه قضايي مربوط به لزوم تقسيم عادالنه اس��ناد واحدهاي دولتي ،جلب نظر
مينمايد ،هجمه سنگين عدهاي براي مبارزه با عدالت مدنظر مصوبه ميباشد .در واقع ،از معدود
مواردي اس��ت كه در رابطه با موضوع واحد ،آراي متعدد از ديوان عدالت اداري مشاهده ميشود.
اين قضيه خود حكايت از باور عميق به زايد بودن مقررات ناظر به اجراي عدالت اجتماعي از سوي
درخواستكنندگان ابطال مصوبه و بخشنامههاي ناظر به تقسيم اسناد واحدهاي دولتي دارد .در
واقع ،عدم اجراي ساليان متمادي مصوبه ،اين باور را ايجاد كرده است كه چنين مصوبهاي ،زايد و
يا اصوال" اهميتي ندارد .لذا ،الزم است با همتي مضاعف براي اجراي آن ،قدم برداشته شود.
بخش پنجم :راهكارها

با عنايت به اينكه ض��رورت اجراي مصوب��ه تقريب ًا بر اس��اس ادله قابل قب��ول علم حقوق،
اثبات شده است ،متأس��فانه ،همچنان عدالت مدنظر مصوبه ،تحقق نيافته است .بهنظر ميرسد
راهكارهاي زير ،ميتواند براي نيل به آن راهگشا باشند:
 – 13تالش براي حاكميت ضابطههاي قانوني

الزم اس��ت با ايجاد روحيه وظيفهشناس��ي و احس��اس احترام ب��ه اجراي مصوب��ه ،از طرف
مس��ؤوالن ثبتي و دفاتر اس��ناد رس��مي ،اصل سلس��له مراتب اداري ،حاكميت یاب��د .چرا كه از
جمعبندي كلي نظر متخصصان علم اداري و سياستشناسان و حقوقدانان براي بهبود و كارآيي
اعمال اداري ،پذيرش اصل سلس��له مراتب اداري براي تعيين مس��ؤوليت دقيق و مشخص هر
2
كارمند نتيجه ميشود ،تا كارمند اداره بدون ترديد و دودلي تصميم قانوني خود را عملي سازد.
تالش در راس��تاي حاكميت قان��ون در روابط اجتماع��ي ش��هروندان ،از اصليترين وظايف
مورد انتظار از دفاتر اسناد رس��مي ،بهعنوان عضوي مهم از تش��كلهاي حقوقي است .در واقع،
 . 1براي مشاهده عين آراء ،ر.ك :.آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرتبط با دفاتر اسناد رسمي ،ضميمه شماره 85
ماهنامه «كانون» ،كانون سردفتران و دفترياران ،مهرماه 1387؛ گردآوري و تدوين :سيدفريدالدين محمدي.
 . 2ابوالحمد ،همان.
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پيش��گامي براي اجراي قانون ،از وظايف ذاتي صنف س��ردفتري اس��ت تا روح قانونگرايي را در
جامعه بدمد و بستر الزم را براي ايجاد جامعها ي مترقي و منظم فراهم سازد و در پرتو آن ،عدالت،
گرانمايهترين آرمان بشر اجرا شود.
بايد توجه داشت كه صالحيت سردفتر ،مس��ؤول ثبتي ،بانك و يا اداره دولتي ،بهمنظور ايفاي
وظايفش ميباش��د .بنابراين ،طبق اصول حاكم بر اعمال اداره ،از جمله اصل قانوني بودن اعمال
اداره ،اصل انطباق ،اصل تق��دم امور عمومي بر ام��ور خصوصي و غيره ،باي��د مأموران عمومي
به تكاليف خود ،بدون دخال��ت دادن نظر و آراي ش��خصي خود ،اجراي هر قانون��ي از جمله اين
مصوبه را تكليف خود بدانند .زي��را ،امتيازها و صالحيتهاي قانوني مأم��وران اداري ،بهمنظور
1
انجام خدمات اداري آنان ميباشد و بايد با بيطرفي و بينظري كامل ،مورد عمل قرار گيرد.
الزم به يادآوري اس��ت كه تنها ضابطه مهم و درست خدمت به كش��ور ،ميهندوستي ،تعهد،
آنهم فق��ط در محدودههاي قانوني ،خود قانون ميباش��د و نتيجه س��اير ضابطهها ،س��ودجويي
فرصتطلب��ان و نارضايتي ملت و بهوي��ژه خدمتگزاران حقيق��ي ،بهلحاظ هرج و م��رج و اعمال
نفوذهاي فردي ناشي از آن ميباش��د .خالصه آنكه ،قانون ،معيار تمييز اعمال درست و نادرست
2
همگان ميباشد وگرنه ،رابطهها جاي قانون را گرفته و بيهنران و دروغگويان پيروز خواهند شد.
در اين باره ،اجراي قانون ،محدود به سازمان ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسنادرسمي نخواهد
بود بلكه ،بهلحاظ ارتباط با ساير ادارات و واحدهاي دولتي ،در واقع ،روح قانونگرايي در مجموعه
وسيعي دميده ميشود.
 – 14هوشياري و تالش براي رفع موانع اجراي مصوبه

در راس��تاي اجراي وظايف ،نباي��د از هر ش��عاري فريب خ��ورد و همواره ضروري اس��ت كه
بهاصطالح از هر اسم بيمسما دوري كرد 3.بدون شك ،ارتكاب هر عمل غيرقانوني ،با توجيههاي
فراواني همراه اس��ت .سرگذش��ت اين مصوبه ،خ��ود بهخوب��ي نمايانگر اين واقعيت اس��ت كه
 . 1همان.
 . 2همان ،ص.506 .
 . 3قرائتي ،محسن ،يوسف قرآن ،چاپ اول ،مركز فرهنگي درسهايي از قرآن ،بهار  ،1383ص.34.
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توجيههايي از قبيل تصوي��ب آن در قبل از انقالب ،ايج��اد مانع در ايفاي وظاي��ف قانوني و غيره
تاكنون فرصت اجراي مصوبه در حد شأن خودش را نداده است .بنابراين ،ضروري است مسؤوالن
ثبتي از اجابت خواستههاي مخالف مصوبه ،بهويژه در زمينه نحوه تقسيم ،خودداري نمايند.
اينك كه فاكتورهاي جهان س��ومي ،به ش��هادت س��ابقه عدم اجراي اين مصوب��ه ،تارهاي
مستحكمي را دور اين مصوبه تنيده است ،و در نتيجه ،راه نيل به عدالت مدنظر آن را به سنگالخي
پرخطر تبديل كرده اس��ت ،ضروري است مس��ؤوالن ثبتي و كانون س��ردفتران و دفترياران ،با
تالش مضاعف ،تدبيري مناسب بينديشند تا در رسالت خود در اجراي عدالت ،با مانعتراشيهاي
مخالفان اجراي عدالت قانوني مدنظر مصوبه ،مقاومت اساسي كنند.
 – 15وارد كردن شوكهاي مؤثر براي اجراي آن از جانب دفاتر اسناد رسمي

س��ردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رس��مي و نيز كاركنان دفاتر اسناد رس��مي ،از صالحترين
اشخاصي هس��تند كه بايد بار اجراي قانون را برعهده بگيرند .در اين راستا ،عالوه بر لزوم احترام
به مصوبه ،بهعنوان يكي از قواعد الزماالجرا ،بايد هريك از اعضاي دفاتر اسناد رسمي ،با اجراي
قانون ،به نوبه خود ،ش��وكهاي مؤث��ر را براي اج��راي آن وارد آورند تا ،تفكر زاي��د بودن قانون
عدالتگرا ،جاي خود را به پيشگامي ،به اجراي عدالت بدهد.
 – 16ياري جستن از تجربههاي موفق قانونهاي عدالتمحور

با توجه به گذش��ت نزديك به يك قرن از عمر قانونگذاري در ايران ،خوش��بختانه ،در كارنامه
قانونگذاري ،قوانين��ي بس مهم ،سرنوشتس��از ،و مؤثر در تحقق عدال��ت اجتماعي تصويب و با
جديت هر چه تمامتر اجرا شده اس��ت .بهطوريكه ،تمامي موانع س��ر راه خود را درهم شكسته و
بهجز مصالح عموم جامعه ،هر مصلحتي را زير پا گذاش��ته اس��ت .حتي اگر منافع اربابان قدرتمند
اراضي زراعي را ب��ه نفع زارعان زحمتك��ش فاقد قدرت كاف��ي ،ناديده بگي��رد؛ همانطوريكه
قانون اصالح��ات ارضي مصوب  4خرداد  1339ب��ا هدف تعديل ثروت ،به اجب��ار زمينهاي زايد
بر حد نصاب مقرر در آن قانون را به زارعان واگذار نمود 1.و با اجراي قانون ش��ركتهاي سهامي،
 . 1كاتوزيان ،دوره مقدماتي حقوق مدني؛ اموال و مالكيت ،نشر دادگستر ،چ ،2 .بهار  ،1378ش ،152 .ص.147 .
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قدرت دولت جاي خود را بهجاي س��ودجوييهاي شخصي نمايان ساخت 1.آري ،با نگاه به گذشته
درخشان چنين قوانيني و استفاده از تجربه ارزش��مند آن ،ميتوان ادعا كرد كه اقتدار عمومي ،قادر
به اجراي هر قاعده آمرانهاي براي تحقق عدالت اجتماعي است و هرگز ناتوان از مبارزه با مخالفان
اجراي قانون ،حتي اگر از پايگاه اجتماعي قدرتمند برخوردار باش��ند ،نيست .بنابراين ،اجراي اين

مصوبه نه تنها مشكل نبودهاست ،بلكه به آس��اني خوردن جرعهاي آب است .فقط! بهشرط همت
واال داشتن دولتمردان و مسؤوالن كانون سردفتران و دفتریاران و اعضاي دفاتر اسناد رسمي.
ناگفته نماند كه امروزه در تش��كلهايي مثل نظام مهندسي س��اختمان نيز ،بهمنظور اجراي
عدالت ،هر عضوي فقط به ميزان مح��دود و معيني قادر به فعاليت ميباش��ند .بنابراين ،با اظهار
تأسف ،بايد اذعان كنيم كه ميتوان از تجارب آنان نيز اس��تفاده كرد؛ هرچند كه انتظار ميرفت،
اجراي عدالت از سوي دفاتر اسنادرسمي ،سرمشق ديگران باشد.
 -17برخورد واقعبينانه با وضعيت اجراي مصوبه

رسيدن به هدف مدنظر مصوبه ،مس��تلزم برخورد واقعبينانه در رابطه با نحوه اجراي مصوبه از
طرف دفاتر اسناد رسمي ،بانكها و از همه مهمتر ،واحدهاي بازرسي سازمان ثبت اسناد و امالك
كشور ميباشد ،تا با ژرفنگري ،حساسيت قابل تحسين مسؤوالن رده باالي سازمان ،در ادارات
تابعه نيز بهنحو شايسته ،مؤثر واقع شود.
نبايد فراموش كنيم كه عدم اجراي مصوبه طي س��اليان متمادي ،مشروعيت آنرا زير سؤال
برده اس��ت .بهطوريكه ،برخالف واقع ،به باور خيلي از اش��خاص ،مصوبه ،زايد و غيرقابل اجرا
بهنظر آمده است .بنابراين همت واالي مس��ؤوالن سازمان ثبت ،كانون سردفتران و دفتریاران و
دفاتر اسناد رسمي براي اجراي آن ضروري است.
 – 18اصرار بر اجراي اخالق حرفه اي

با عنايت ب��ه اينكه اخالق حرفهاي بهنحو شايس��ته ،مورد تبيين واقع نش��ده اس��ت و اندك
تحقيقات صورتگرفته نيز جنبه عملياتي بهخود نگرفته اس��ت؛ لذا ،نميتوان انتظار داش��ت كه
 . 1همان ،ش ،153.ص.147 .
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مفاهيم آرمانگرايانه مثل عدالت ،بدون بس��تر مناسب آن ،در حد مطلوب رعايت شود .در نتيجه،
با اصرار ب��ر رعايت اخالق حرف��هاي ،ميت��وان روح عدالتخواهي را زنده ك��رد .در آن صورت،
ميتوان اميد به وزيدن بادهاي آرمانگرايي در صنف سردفتري داشت.
 – 19استفاده از ظرفيت كانون و جوامع سردفتران و دفترياران

با توجه به استعدادهاي مادي و معنوي نهفته در كانون و جوامع سردفتران و دفترياران ،انتظار
ميرود كانون و جوامع ،پيش��گام اجراي مقررات ناظر به تقس��يم عادالنه اس��ناد در دفاتر اسناد
رسمي باشند .متأس��فانه ،جز در موارد بسيار محدود ،كانون و جوامع ،پاس��خ مناسب به انتظارات
مشروع دفاتر اسناد رس��مي در رابطه با تقس��يم عادالنه اسناد نداده اس��ت .ناگفته نماند كه اكثر
دستاندركاران كانون و جوامع ،بهظاهر دغدغه تقس��يم عادالنه اسناد در بين دفاتر اسناد رسمي
را دارند اما ،در عمل ،میتوان بسیار بهتر از این اجرا نمود.
نتيجه:

با توجه به ماندگاري مصوبه ،بايد اذعان كرد كه داش��تن ش��رايط جاودانگي براي يك مقرره،
هرگز ضامن تحقق اهداف مدنظر آن نيس��ت بلكه ،اجراي قانون خوب ،مس��تلزم همت واالي
دولتمردان و ش��هروندان اس��ت .و در اين قضيه ،بهلحاظ مس��تندات بسيار مس��تحكم قانوني و
حساسيت مسؤوالن رده باالي سازمان ثبت ،تمامي شرايط الزم براي اجراي مصوبه وجود دارد.
اينك ،انتظار ميرود ،اعضاي دفاتر اس��ناد رسمي ،پيش��گام اجراي عدالت مدنظر مصوبه باشند.
شايد ،الگويي براي ساير تشكلهاي اجتماعي و صنفي باشيم.
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