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چکیده
عنوان مصلحت از اصطالحات با سابقه ،در فقه و حقوق است .این اصطالح کارآمد ،در نظام حقوقی ایران،
در گرایشهای مختلف حقوقی ،کاربرد رایج و مبهمیدارد .از سوی دیگر ،در نظام عرفی کامنال ،تقسیمبندی
حقوق عمومی ،جزا و خصوصی مشهود و کارآمد نیست ،و با حقوق ایران تفاوتهای اساسی دارد؛ اصوالً ،در
نظام نوشتهی ایران کلی نگری ،و در نظام رویهای کامنال ،جزئی نگری حاکم است .به همین خاطر ،عنوان
مصلحت دارای تعابیر و تفاسیر مختلفی است؛ با این ترتیب ،در کامنال ،با تکثیر و افزایش عنوان ،و در ایران
با تفسیرهای متفاوت و نسبی ،اصطالح مصلحت مواجهه خواهیم شد .بررسی دقیق کارکرد این ابزار ،جهت
درک جامع و آگاهی از آثار ،جایگاه و جلوگیری از سوءاستفاده از استناد به مصلحت ،اهمیت دارد .کوشش بر
آن است ،جهت شناسایی کارکرد حقوقی اصطالح مصلحت ،ابعاد آندر نظامهای حقوقی فوق و
تقسیمبندیهای مختلف حقوقی با تمرکز بر مصلحت در حقوق نمایندگی تبیین شود.
واژگان کلیدی :مصلحت ،مصالح ،اصیل ،نماینده ،نظام حقوقی ایران ،نظام حقوقی کامنال.

* Rahbari.mehdi@Outlook.com.
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مقدمه
عنوان مصلحت ،از قدیم االیام در علوم انسانی ،به خصوص در فقه و علم حقوق مورد استعمال است.
کاربرد این عنوان مهم ،عالوه بر توجه به مدلول های مطلوب و آرمانی ،مجرایی برای عدول از قواعد و حقوق
بنیادین بشر قلمداد شده است .ضروری است ،جهت شناخت بیشتر ،درک جامع از آن ،آگاهی از آثار ،جایگاه
و جلوگیری از سوءاستفاده از استناد به مصلحت ،با توجه به گرایشهای حقوق و نظام حقوقی کامنال تحلیل
شود.
در مورد پیشینه ی پژوهش ،در خصوص بررسی تطبیقی عنوان مصلحت با نظام حقوقی کامنال ،سابقهای
آشکار نیست .لیکن ،در مورد بررسی فقهی مصلحت ،پژوهشهای زیادی در علوم فقهی و اصولی انجام شده
است؛ ازاین رو ،رویکرد فقهی و اصولی ،خارج از بحث مقاله است ،و محور بحث به حقوق کنونی ایران و نظام
حقوقی کامن ال تمرکز دارد .به عالوه ،در خصوص بررسی تطبیقی عنوان مصلحت در گرایشهای مختلف
حقوق تاکنونی پژوهش مستقلی انجام نشده است؛ بلکه ،پژوهشگران حقوقی به بررسی گرایش خود ،اکتفا
نمودهاند .از نوآوریهای پژوهش حاضر ،بررسی تطبیقی عنوان مصلحت ،در گرایشهای مختلف حقوق ایران
و نظام حقوقی کامنال است.
این سوال اساسی مطرح هست که ،عنوان مصلحت در نظام حقوقی ایران چه کارکرد و جایگاهی دارد؟
به نظر میرسد ،بر مبنای تفاوتهای نظام حقوقی ،ابزار مصلحت جایگاه یکسانی در نظام حقوقی ایران و
کامن ال ندارد .در نظام حقوقی ایران ،مصلحت در قوانین مختلف از جمله :قانون مدنی ،جزا و قانون اساسی
و ،...استعمال شده است؛ امّا ،کارکرد این اصطالح در قوانین با یکدیگر ،یکسان و همسان نیست .از این روی،
تفاوت عملکرد مصلحت ،به تفکیک گرایشهای مختلف حقوقی ارتباط و مناسبت دارد .بنابراین ،جهت
شناخت دقیق کارکرد ابزار مصلحت ،عنوان مصلحت در گرایشهای :حقوق عمومی ،حقوق جزا ،حقوق
خصوصی ،بررسی خواهد شد.
از طرف دیگر ،در حقوق عرفی کامنال ،رویهی قضایی ،نقش قانون برای دادگاهها را ایفاء مینماید .به -
همین دلیل ،دقّت قضات رسیدگیکننده ،باعث ازدیاد و تکثیر عناوین معادل با اصطالح مصلحت شده است.
همچنین ،در حقوق کامنال ،تقسیمبندیهای فوقاالشعار مورد اهتمام نیست؛ و بر آن اصرار نمیشود و پیامد
زیادی هم ندارد( .هداوند :1395 ،ج )144 ،1
در ادامه ،سعی شده است به مسائل فوق پاسخ مناسبی ارائه شود .ترتیب بیان مطالب به این صورت
است که ،ابتداً عنوان مصلحت در حقوق ایران ،با توجّه به تقسیمهای مختلف حقوقی مفهوم مصلحت در
حقوق عمومی ،جزا و خصوصی بررسی خواهد شد .و بعد از آن ،در نظام حقوقی کامنال بررسی تطبیقی انجام
میشود.
کارکرد مصلحت در نظام حقوقی ایران
در آغاز ،به بررسی لغوی مفهوم مصلحت ،و سپس معنای اصطالحی آن میپردازیم.
مفهوم مصلحت در لغت
مصلحت در لغت ،به معنی « :آنچه باعث خیر و صالح و نفع و آسایش انسان باشد» تعبیر شده است.
(عمید ) 1043 :1383 ،به عالوه ،در منبع دیگر ،آنچه صالح و سود شخص یا گروهی در آن باشد؛
خیراندیشی ،کار نیک ،آنچه صالح شخصی باشد ،در حالیکه به ضرر اشخاص دیگر و جامعه تمام شود.
(معین )1078 :1387 ،و مترادف با« :خیر ،صالح ،صالحجویی ،صواب دید ،خیراندیشی ،خیرخواهی» دانسته
شده است( .خداپرستی)380 :1376 ،
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مفهوم مصلحت در اصطالح
مصلحت در معنای فراگیر آن ،مفهومیکلی و مطلوب است که تمامیاقشار و جوامع به آن ارج مینهند.
در این خصوص ،نقل شده است« :یکی از اهداف و آرمانهای فطری و غریزی انسان آن است ،که همیشه
درصدد است که به منافع و مصالح خود دست یابد ،خواه آن مصالح و منافع ،شخصی و خصوصی و یا
عمومیو نوعی باشند»( .مرعشی :1371 ،ص )12
در تعریف اصطالحی مصلحت در میان نویسندگان حقوقی ،گفته شده است« :به جلب منفعت و دفع
ضرر (رفع مضرّت) مصلحت گویند»( .انصاری؛ طاهری )1861 :1388 ،در منبع دیگر ،به معنی «منفعت»
ذکر شده است (زراعت .)271 :1388 ،همچنین ،برخی از نویسندگان برای مصلحت دو رکن« ،سودمندی و
خوب بودن» را در نظر گرفته اند؛ از این رو ،تعریف مصلحت به پسندیده و خوب یا تفسیر آن به منفعت را
تعریفی تک بعدی و ناقص قلمداد نمودهاند( .زنجانی :1390 ،ص  )201افزون بر آنها ،در تعریف مناسبتر،
مصلحت به معنی « :جلب نفع و دفع ضرر به نظر اکثر؛ تأمین اهداف شارع ،که عبارت است از مواظبت دین و
حیات آدمیو عقل و نسل و اموال» (جعفری لنگرودی )281 :1393 ،تعبیر شده است.
به نظر می رسد ،مفهوم مصلحت در اصطالح ،امری مطلوب هست که دارای تعاریف ذهنی و عینی
مختلفی است .به این تفصیل که ،در تعریف ذهنی مصلحت ،هر امر مطلوب و آرمانی است که ذهن آن را
پدید میآورد و به مطلوب بودن و سودمندی آن تردید ندارد؛ از این رو ،این مفهوم ذهنی مصلحت ،میتواند
مترادف با انصاف ،عدالت ،اخالق ،نظم ،امنیت ،سالمت و امثال آن باشد ،که میتواند منبع و مبنای استنباط
و اجرای بسیاری از مسائل حقوقی باشد؛ به همین جهت ،ممکن است ،در استعمال از ابزار مصلحت در مفهوم
ذهنی ،عین اصطالح مصلحت نوشته نشود و مفهوم مصلحت نقش نانوشتهی خود را ایفاء نماید .مثالً ،وکیل
باید مصلحت موکل را رعایت نماید ،به مفهوم ذهنی و آرمانی مصلحت اشاره دارد.
از سوی دیگر ،مصلحت ،در مفهوم عینی ،ابزاری در جهت تأمین اغراض و ضرورتهای ،قانونگذار یا
اصیل یا هر دو آنها می باشد؛ که بر خالف حق شکل گرفته شده ،اهدافی را الزم فرض نماید ،که باعث
عدول از حقی مسلم و شکل گرفته شده خواهد شد .از این رو ،اصوالً مفهوم عینی مصلحت ،ابزاری جهت
اجرای ،قاعده ثانویه ،خالف قاعده ،خالف عرف و خالف رویه استعمال میشود .دیگر اینکه ،اغلب ،در مفهوم
عینی مصلحت ،عین اصطالح مصلحت ،نوشته و درج میشود .مثالی که برای مفهوم عینی مصلحت میتوان
بیان نمود ،اجازه ولی در نکاح قبل از بلوغ دختر ،مشروط به رعایت مصلحت است؛ از این جهت که ،به عنوان
قاعده ،نکاح قبل از بلوغ جایز نیست؛ رعایت مصلحت در اینجا ،ابزاری جهت عدول از قاعده پیشبینی شده
است.
نتیجه اینکه ،مفهوم ذهنی مصلحت ،مسلماً نقش ذهنی و آرمانی خود را در هر امری که مطلوب و
سودمند باشد ،بر عهده دارد؛ لیکن ،هدف از مصلحت در مفهوم عینی ،اجرای اغراض اعطاء کننده مصلحت
(شارع یا اصیل) هست ،که بر مبنای گرایش و جایگاه آن ،نقش و مفاهیم متفاوتی دارد.
به این ترتیب ،کلی و نسبی بودن مفهوم مصلحت ،باعث بروز چالشهایی در تعریف اصطالحی مصلحت
به ویژه در مفهوم عینی و کاربردی آن شده است ،که بررسی آنها ضروری است.
چالشهای تعریف مفهوم مصلحت
با بررسی تعاریف موجود در مفهوم مصلحت ،چالشهایی در تعریف مفهوم مصلحت وجود دارد ،که این
چالشها از قرار زیر هستند:
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 .1مبهم و کلی بودن ،مفهوم مصلحت :مصلحت عنوان کلی و مبهمی است که نمیتوان به صورت دقیق
و فراگیری آن را تعریف نمود .در تائید این مطلب ،گروهی از حقوقدانان ،مصلحت را مفهومی مبهم و
نامشخص تلقّی نمودهاند؛ در این راستا ،اظهار داشتهاند« :این امر که ،وکیل بر اساس مصلحت موکل عمل
کرده یا خیر؟ مصلحت واژه مبهم و کشداری است( .»...نوین )104 :1387 ،بنابراین ،مفهوم مصلحت ،مبهم
و کلی است.
 .2خدعه آمیز بودن مفهوم مصلحت :مصلحت هر چند برای تبیین منفعت و ضرروتهای موجود کارایی
مناسب و مثبتی دارد؛ به همان نسبت ،می تواند ابزاری برای سوء استفاده و تقلب نسبت به قانون و اجرای
حقوق اصیل باشد .برخی از نویسندگان ،در تائید این مطلب اظهار داشته اند« :آن دسته از متفکران غربی که
به بررسی مصلحت عمومیپرداخته ان د ،معموالً دچار این بحران ذهنی شده و مصلحت را مفهوم مبهم و
مغشوش تلقی کرده اند و به این دلیل که این مفهوم مطلقاً یا غالباً مصداق خارجی ندارد ،تعریف آن را دشوار
و در مباحث سیاسی خدعه آمیز خوانده اند؛ و دست آخر سرپوش زیرکانهای برای پنهان کردن صورت واقع
تصمی ماتی دانسته اند ،که سیاست مداران و مقامات دولتی عمالً به قصد تأمین بیشترین منافع مادی اتخاذ
کرده اند» .پس ،مصلحت می تواند ابزاری جهت ،سوءاستفاده و تقلّب نیز با عنوان آرمان گرایی و مثبت
اندیشی قرار گیرد؛ از این جهت ،باید در استفاده از آن دقّت و احتیاط نمود.
 .3نسبی بودن مفهوم مصلحت :مصلحت مفهومی است که بنا به زمان ،مکان و موضوع مورد استناد ،مورد
تغییر و تعدیل قرار خواهد گرفت .در تائید این مطلب ،برخی از پژوهشگران ،مصلحت را عبارتی پیچیده فرض
نموده اند؛ که ممکن است با دیدگاههای مختلف مواجه شود؛ و اظهار شده است« :ممکن است ،امری از نظر
کسانی منصفانه و متکّی به مصلحت باشد ،ولی ،انجام همان امر ازنظر عدهای دیگر غیرمنصفانه و مغایر با
مصلحت تلقی شود»( .دهقان )57 :1391 ،به عنوان مثال ،رعایت حجاب در یک جامعه ،ارزش تلقّی میشود
و در جامعه دیگر فاقد ارزش است.
به نظر میرسد ،در رشتههای مختلف علم حقوق ،مصلحت کاربرد متفاوتی داشته باشد .بدیهی است،
مقایسه و ارزیابی مفهوم مصلحت در دیگر رویکردهای رشتهی حقوق ،فواید و اثراتی را برای کارکرد و کارآیی
مناسب تر ،ابزار مصلحت را به همراه دارد .بنابراین ،برای شناخت بهتر مفهوم مصلحت در حقوق خصوصی،
ابتداً نگاهی به کارکرد مصلحت در حقوق عمومی و حقوق کیفری خواهیم نمود؛ سپس ،مفاد و مدلول
مصلحت در حقوق خصوصی و حقوق نمایندگی بررسی خواهیم نمود.
کارکرد مصلحت در حقوق عمومی
مفهوم مصلحت در حقوق عمومی ،در مجموع ،بر جنبهی عمومی بودن آن تأکید دارد؛ و اغلب در
مرحله قانونگذاری کارکرد و تأثیر دارد .توضیح اینکه ،اصطالح مصلحت در قانون اساسی ،در عبارات ،مصالح
عمومی 1،مصالح عامه ،2مصالح مردم3،مصالح کشور ،مصلحت نظام (اصل  112ق.ا) ،مصلحت جامعه 4و مانند
 .1آزادی در انتخاب شغل ،محدود به رعایت مصالح عمومی است؛ که اصل  ۲8ق.ا اشاره دارد« :هر کس حق دارد شغلی را که بدان
مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل
گوناگون ،برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
 .۲تصرف در انفال و ثروتهای عمومی ،بر ضابطهی مصالح عامه و عموم جامعه است؛ که اصل  45ق.ا مقرر دارد« :انفال و ثروتهای
عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ،معادن ،دریاها ،دریاچهها ،رودخانهها و سایر آبهای عمومی ،کوهها ،درهها ،جنگٌلها،
نیزارها ،بیشههای طبیعی ،مراتعی که حریم نیست ،ارث بدون وارث ،و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود
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اینها استعمال شده است .بدین سان ،اهمیت مفهوم مصلحت در حقوق عمومی بسیار زیاد هست؛ به گونهای
که ،به زعم این گرایش« ،اصل مصلحت عمومی یا منافع عمومی» ،از مهمترین اصول آن قلمداد شده است.
به عبارت دیگر ،در مقام اهمیت آن ،بیان شده است« :مهمترین اصل در حقوق عمومیکه بنیاد این شاخه از
حقوق را پیریزی کرده و به عنوان یکی از اهداف عمدهی تشکیل دولت مطرح میشود ،اصل منفعت یا
مصلحت عمومیاست»( .عباسی)72 :1393 ،
در تعریف مصلحت عمومی ،اظهار شده است« :ضرورتهای حیاتی برای کل جامعه و تک تک اعضای
آن است ،که ابتکارات خصوصی چه به صورت فردی یا گروهی نمیتواند به آنها پاسخ دهد؛ و الزاماً باید
عمومی باشد و سود آنها نیز به همهی مردم میرسد» .از این رو ،یکی از عناصر مفهوم مصلحت عمومی،
تحصیل سود و منفعت در راستای مصلحت عموم جامعه است؛ به همان نسبت ،تحصیل منفعت برای
مصلحت فرد یا گروه معینی ،بر خالف مصلحت عموم جامعه است؛ حتّی ،مفسده نیز تلقّی شده است؛ در
تأئید این مطلب تصریح شده است« :سیاست گذاری و اداره یک جامعه بر مبنای مصالح فردی و منافع
گروهی ،به معنی استخدام امکانات و اموال عمومی در جهت منافع شخصی و گروهی است؛ به همین لحاظ،
مفسده تلقّی میگردد»( .عمید زنجانی )216 :1390 ،بنابراین ،در تقسیم بندی مصلحت به فردی ،گروهی و
عمومی ،اصوالً به مصلحت فردی یا گروهی در حقوق عمومی توجه نمیشود؛ بلکه ،به مصلحت عمومی با
تمرکز بر مصالح عموم جامعه توجه می شود .ممکن است ،پرسشی در این رابطه مطرح شود که ،منظور از
مصالح و منافع عمومی چیست؟ در مورد سودمندی عامه مردم ،اذعان شده است« :الزم نیست ،همه افراد
جامعه به طور مساوی و بالفعل از آن سود ببرند؛ همین اندازه که آحاد جامعه بالقوه میتوانند از آن بهرهمند
گردند ،محترم است؛ هر چند به دلیل فقدان شرایط یا وجود موانعی ،نمیتوانند بالفعل از آن بهرهمند گردند.

در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید .تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین
میکند» .از این رو ،متولی تصرف در ثروت ها ی عمومی چون به نمایندگی جامعه اسالمی اقدام می نماید ،باید مصالحه عموم را رعایت
نماید.
 .3در راستای سوگند نمایندگان مجلس ،گفتهها و نوشتهها و اظهار نظرهای نمایندگان مجلس (وکالی مردم) ،باید در جهت تأمین
مصالح مردم باشد؛ که اظهار در اصل  67ق.ا شده است « :نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن
قسمنامه را امضاء نمایند" .بسماهللالرحمن الرحیم من در برابر قرآن مجید ،به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی
خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسالم و نگاهبان دستاوردهای انقالب اسالمی ملت ایران و مبانی جمهوری اسالمی باشم،
ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ،امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره
به استقالل و اعتالی کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم ،از قانون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و
اظهارنظرها ،استقالل کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم .»...بنابراین ،نمایندگان مجلس ،به عنوان وکالی
مردم ،باید در رفتار و نوشتار و اظهارات نیز مصلحت مردم را رعایت و تأمین نمایند.
 .4تغیی ر سمت یا انفصال قاضی ،به اقتضای مصلحت جامعه؛ در این رابطه ،اصل  164ق .ا اظهار دارد« :اصل  164ق.ا :قاضی را نمیتوان از
مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای
او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی
کشور و دادستان کل .نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد» .این اصل در مقام ذکر،
اصل استقالل قاضی و استقالل قوه قضائیه است؛ ب دین لحاظ ،علی االصول قاضی را نمی توان از سمت قضاوت تغییر داد .به نظر می رسد،
مصلحت جامعه مورد نظر در این اصل ،نزدیک به مصلحت حفظ نظام و اسالم میباشد..
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در نتیجه ،منظور از مصالح عمومی ،هر مولفه ای که از نظر عموم مردم ،به صورت بالقوه ،مطلوب و غیر قابل
انکار باشد؛ مانند ،امنیت ،سالمت ،کرامت ،آبرو ،اعتبار و مانند آنها ،از جمله مصالح عمومی تلقّی خواهند
1
شد.
آشکار است ،ابزار مصلحت در حقوق عمومی ،قواعد حقوق خصوصی را به چالش و تغییر کشانده است.
بدین توضیح که ،مصلحت در حقوق عمومی در اندیشه این هست که ،یک حق شکل گرفته شده را ،بر
مبنای مصلحت عمومی یا مصالح ضروری تغییر دهد؛ به عنوان مثال ،برای فردی حق مالکیت بر امالک
خویش وجود دارد ،که از نظر حقوق خصوصی ،با توجه به قاعده احترام و تسلّط بر اموال ،محترم و غیرقابل
تعرض است؛ امّا ،مصلحت در حقوق عمومی به دنبال این هست که ،این حق مالکیت را تغییر دهد؛ به این
صورت که ،آن را سلب یا تحدید یا تعویض نماید .نمونه دیگر اینکه ،از منظر حقوق خصوصی ،اصل بر آزادی
در کار و اشتغال است؛ ولی ،مصلحت عمومی در راستای مصالحی ،به نام امنیت ،برابری افراد ،نظم عمومی و
 ....اصل آزادی شغلی را محدود نموده است.
در همین راستا ،تشخیص و تمییز مصلحت ،امری بسیار حساس و حیاتی است .با توجه به اینکه یک
حق مسلم و انکار نشدنی ،تغییر و انقالب پیدا مینم اید؛ از این بابت ،احتمال سوء استفاده و عدم رعایت
مصلحت -هر چند با عنوان مصلحت -دور از ذهن نیست .به همین جهت ،مستند به اصل  112قانون
اساسی 1،تشخیص مصالح کشور ،به سبب حل اختالف میان مجلس شورای اسالمی در راستای تصویب
قانون؛ و شورای نگهبان در راستای عدم مغایرت با شرع ،به نهادی قانونی با تشکیالت و تشریفات ویژهای ،با
نام «مرجع تشخیص مصلحت نظام» واگذار شده است .در این مقام ،اظهار شده است« :در رویارویی مصلحت
اجتماعی به ادعای مجلس ،با موازین شرعی به نظر شورای نگهبان ،این «مصلحت نظام» است که به عنوان،
مصلحت اهم بای د شناسایی گردد و به اجرا در آید .این امر ،نیاز به یک مرجع قانونی دارد که قانون اساسی
آن را تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان نموده است»( .هاشمی)547 :1383 ،
شایان ذکر است ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،بر اساس نامهای از امام خمینی (ره) شکل گرفت .از
این جهت ،بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی ایران ،اذعان فرمودند« :آنچه در حفظ نظام جمهوری اسالمی
ایران دخالت دارد که فعل یا ترک فعل آن موجب اخالل نظام میشود؛ و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا
فعل آن مستلزم فساد است؛ و آنچه فعل یا ترک فعل آن مستلزم حرج است؛ پس تشخیص موضوع به وسیله
وکالی مجلس شورای اسالمی ،با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است؛ و پس از رفع
موضوع خود به خود لغو می شود؛ مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان
اجرا ،از حدود مقرر تجاوز نمود ،مجرم نشاخته میشود و تعقیب قانونی و تعریز شرعی میشود» .در این
دستور ،چند نکته مورد تأکید قرار گرفته است؛ نکته اول اینکه ،قانونی که بر این مبنا تصویب میشود ،در
 .1به این ترتیب ،این مصالح عمومی اشاره شده ،دارای جنبهی شخصی نیز هستند ،که رعایت آن توسط نمایندگان در تصرفات حقوقی
الزم است.
 .1اصل  11۲ق.ا مقرر دارد « :مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه
مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر
شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به
دستور رهبری تشکیل میشود .اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید .مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء
تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».

کارکرد تطبیقی عنوان مصلحت در نظامهای حقوقی ایران و کامنال653 /

راستای ضرورت بوده و باید تصریح شود که ،به صورت موقتی تصویب خواهد شد؛ نکته دوم اینکه ،حکمی که
بر مبنای ضرروت تصویب می شود ،باید موجب حفظ نظام باشد و دفع مفسده باشد .البته ،شورای نگهبان ،در
نامه شماره  4622مورخ  1372/2/2اذعان داشته است« :ضرورت موضوع حکم ،حضرت امام (ره) در رابطه با
موازین شرع است و مجلس مجاز نیست ،بر خالف قانون اساسی مقرراتی با به عنوان ضرورت تصویب کند».
(مهرپور)251 :1395 ،
بنابراین ،موقتی بودن احکام مصلحتی از باب ضرورت بر خالف شرع و جلب مصالح و دفع مفاسد نظام ،از
خصوصیات این دستور هست .نکته مهمیکه در مطلب اخیر وجود دارد که« ،مصلحت نظام» به عنوان
مصلحت اساسی و برتر در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس ،در تعارض بین مصلحت عمومی و خصوصی،
میتوان اذعان داشت ،مصلحت عمومی مقدم است؛ همچنین ،در تعارض میان مصالح عمومی ،مصلحت نظام
یا حفظ نظام ارجحیت دارد.
در این راستا ،در صورت حدوث اختالف بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ،به صور
مختلفی ،با تکیه بر قواعد ثانویه و توجه به مصادیق منفعت عمومی حل تعارض خواهد شد .از این رو ،گفته
شده است « :با اتکّا به عناوین و احکام ثانویه نظیر ضرورت ،الضرر ،عسر و حرج ،تعارض اهم و مهّم و نظایر
آن ،احکام الزم االجرای اولیه به طور موقّت متوقف یا به طور دایم رفع میشود؛ یا با تشخیص مصالح عمومی،
برای حفظ اصل نظام ،بقای کشور ،سالمت جامعه ،تنظیم امور و نظایر احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و
اجتماعی ،بر مبنای مصلحت اهم مقرر و الزم االجرا میگردد؛ البته ،برداشته شدن احکام اولیه به وسیله
احکام ثانویه به عنوان ،تغییر حکم و بقای موضوع نیست؛ بلکه ،تبدیل موضوع است»( .هاشمی)545 :1383 ،
افزون بر آن ،برخی دیگر از حقوقدانان مصادیقی برای تشخیص مصلحت عمومی با تکیه بر نفع عمومی
اذعان داشتهاند« :مصادیقی از منفعت عمومی عبارتند از ،حفاظت از زندگی انسان و جامعه ،پاسداری از
موازین انسانی ،عدالت و انصاف ،اخالق حسنه ،ارزشهای اجتماعی ،احترام به حقها و آزادیهای اشخاص از
جمله کرامت انسانی ،برابری ،رفع فقر و محرومیت ،حمایت از نهاد خانواده ،بهداشت عمومی ،حفاظت از
محیط زیست ،آگاهی و دانش ،شکلگیری اموال عمومی ،منابع طبیعی ،معابر عمومی ،فعالیتهای عمرانی
عمومی و  ...مفهوم منفعت عمومی قابل تفکیک از مفاهیم اخیر نبوده ،نباید با آنها مغایرت داشته باشد و در
این امور ،مصلحت و منفعت عمومی دیده میشود»( .هاشمی)547 :1383 ،
نتیجه بحث مفهوم مصلحت در حقوق عمومی اینکه ،در حقوق عمومی مصلحت اهمیت زیادی دارد و به
صورت کلی مبنای بسیاری از قواعد حقوق عمومی را تشکیل میدهد؛ به همین علت ،اصل مصلحت عمومی،
مهمترین اصل حقوق عمومی قلمداد شده است .در حقوق عمومی ،مصلحت دو کارکرد دارد؛ درکاردکرد اول،
مصلحت به عنوان نمایندگی استعمال شده است؛ که حاکم اسالمی به عنوان نماینده جامعه اسالمی و
نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم ،مکلف به رعایت مصحلت عموم جامعه هستند.
در کارکرد دوم ،مصلحت به عنوان ضرورت؛ که بر مبنای آن قواعد حقوق خصوصی به چالش و تغییر
منتهی می شوند؛ مانند ،تغییر قاعده احترام به اموال ،بر مبنای ضرورتهای عمومی ،منتهی به سلب مالکیت
خصوصی خواهد شد؛ همچنین ،تغییر اصل آزادی شغلی ،بر مبنای نظم عمومی و برابری در داشتن موقعیت
شغلی ،به منع داشتن بیش از یک شغل مناسب منتهی خواهد شد .مهمترین مصلحتی که در حقوق عمومی
مورد تأکید هست ،رعایت مصلحت حفظ نظام و حاکمیت است 1،که در حقوق خصوصی کمتر مورد توجه
 .1مصلحت حفظ نظام اسالمی ،این چنین تبیین شده است« :منظور از نظام اسالمی ،سازمان دین ،موجودیت ،استقرار حاکمیت آن است
که معموالً به بیضه اسالم تعبیر میشود و در تعبیری دیگری شامل ایدئولوژی و محتوای دین ،سازمانهای عهدهدار آن ،موجوددیت عینی
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است؛ مگر اینکه ،نمایندهای به عنوان وظیفهی حرفهای (مانند وکیل دادگستری) یا مصالح عمومی اقدام به
نمایندگی نماید؛ بنابراین ،اگر نمایندهای در راستای منافع عمومی گام بردارد؛ باید مصلحت حفظ نظام و
امنیت ملی را مورد لحاظ قراردهد .به اضافه ،در حقوق عمومی ،مبنای عدول از قواعد حقوق خصوصی ،به
صورت موقتی بوده است ،که این موقتی بودن ،مجوزی برای دائمی بودن شده است؛ در این راستا ،استفاده از
درج عبارات ضرورت و موقتی بودن در اقدامات نمایندگان میتواند در حقوق خصوصی و نمایندگی کارکرد
داشته باشد .افزون بر اینها ،تمسّک به عنوان مصلحت ،محدودیتهایی دارد که نباید بر خالف قانون اساسی
یا مسلمات فقه شیعه باشد؛ بر این اساس ،در مورد رعایت مصلحت در نمایندگی نیز ،تمسّک به مصلحت
نباید بر خالف قانون یا مسلمات فقه و منافع مسلم اصیل باشد.
کارکرد مصلحت در حقوق کیفری
مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ،در مصادیق یکسانی و همسانی به کار برده نشده است .به این شرح
که ،مفهوم مصلحت در قوانین کیفری ،در مواردی از قبیل ،مصلحت برای تنبیه و اصطالح اطفال 2،مصلحت
جهت عدول از قاعده فراغ دادرس 3،مصلحت عابران 4،تشخیص حاکم شرع برای مجازات مریض بر مبنای
مصلحت ،عدم توجه به مصلحت دیگران در روشن کردن آتش ،مصلحت حالل عقالیی در جریحهدار نمودن
عفت و اخالق عمومی 5و مانند اینها ،استعمال شده است.
به این جهات ،به صورت کلی ،مصلحت در حقوق کیفری ،هیچکدام از جنبههای شخصی ،گروهی،
عمومی را به عنوان مبنا و اصل تأکید نمینماید؛ بلکه ،مصلحت را به نحو ترکیبی ،از مصلحت اجتماعی،
مصلحت مجرم و مصلحت قربانی جرم در نظر دارد .در این خصوص ،اذعان شده است« :منظور از مصالح
کیفری ،منافع و مصالحی است که با اجرا و اعمال آن ،حسب مورد ،منافع و مصالح فرد بزهکار یا اجتماع
زیاندیده و یا قربانی جرم تأمین می گردد...؛ مصالح فردی ،عموماً شخصیت و حرمت انسان از نظر مادی و
د ین در جامعه و حالت استیالء ،و نفوذ معنوی و اجرایی اسالم در ظواهر جامعه است» .به نظر میرسد ،مصلحت حفظ نظام ،به معنی هر
عملی که به حفظ امنیت ،منافع و اقتدار ملی با رعایت ارزشهای اسالمی و حفظ محتوای اعتقادی اسالم ،جاری و منتهی شود ،را شامل
میگردد.
 .۲تبصره یک ماده  88ق.م.ا  139۲مقرر دارد« :هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به
انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعالم نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید -1 :معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا
روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان و .»....از این رو ،دادگاه می تواند مجازاتی بر مبنای مصلحت و تأثیر در طفل مورد نظر
قرار دهد.
 .3تبصره سوم ماده  88ق.م.ا  139۲بیان دارد « :در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده ،دادگاه اطفال و
نوجوانان میتواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او ،هر
چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید« .از این رو ،بر خالف اصل فراغ دادرس ،میتواند
دادرس با تجویز قانونگذار بر مبنای قاعده مصلحت ،در تصمیمی خود تجدید نظر کند.
 .4ماده  509ق.م.ا  139۲مقرر دارد « :هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت
عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد ،ضامن نیست» .در این ماده مصلحت به معنی منفعت و سود عابران در
نظر گرفته شده است ،که توجه به مفهوم آرمانی و مطلوب مصلحت دارد.
 .5تبصره  1ماده  640ق.م.ا مقرر دارد « :مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر
مصلحت حالل عقالئی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار میگیرد».
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معنوی است که به عنوان یک فرد از اجتماع عظیم انسانها از حقوقی مانند ،آزادی داشتن حق عقیده ،حق
دارا شدن اموال ،مسکن ،شغل دلخواه و سایر مصالحی که مطابق قانون شخص حق دارد آنها را کسب نماید،
برخوردار است...؛ باید دانست ،مصالح اجتماعی ،نیز در برگیرنده مفاهیمی چون نظم عمومی ،امنیت
اجتماعی ،عدالت و اخالق عمومی و سایر مصالحی که توسط قانون حیطه آن معلوم شده؛ و برای ناقضان آن
ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است»( .برهانی)56 :1387 ،
مصلحت در حقوق کیفری ،از مکاتب و مصالح عالیه (اخالق ،آزادی ،کرامت انسانی ،عدالت) که در حقوق
کیفری وجود دارد ،تاثیر و نفوذ گرفته است .بر این اساس ،در مورد جایگاه مصلحت در حقوق کیفری ،برخی
از پژوهشگران بر پایه مکاتب حقوق کیفری ،مصلحت را در سه نظریه بررسی نمودهاند:
در نظر اول ،مصلحت در تقابل با مشکالت اجرای عدالت قرار میگیرد؛ در مواردی اجرای عدالت و تحقق
آن (که به نظر برخی هدف حقوق و به نظر برخی دیگر مبنای حقوق است) باعث بروز مشکالتی در جامعه
میگردد .حال برای روبرو نشدن با این مشکالت و آثار منفی اجرای عدالت ،تحقق عدالت را متوقف میکنیم.
به عبارت دیگر اجرای عدالت به دلیل مفاسدی که در پی دارد متوقف میشود .مانند ،معاذیر قانونی ،اعاده
دادرسی ،مرور زمان ،مفروض بودن عنصر معنوی در جرائم مادی صرف و غیره( .مقدم)25 :1388 ،
در نظر دوم ،مصلحت در تأمین منافع و سود جامعه در اجرای مجازات؛ منظور از مصلحت در این بخش،
آثار و نتایج بعدی است که از اجرای مجازاتها قابل تصور است .در حالی که ،عدالت ناظر به گذشته است و
مجازات کردن فرد به دلیل خطای گذشته او میباشد .همچنین ،گاهی برای صرفهجوئی در هزینهها
وجلوگیری از صرف منابع دست از اجرای عدالت میکشیم ،در اینجا ،دیگر اجرای عدالت مشکلآفرین نبوده
و آثار منفی و تبعاتی به دنبال ندارد؛ بلکه ،برای تأمین منافع بیشتر از تحقق عدالت جلوگیری میکنیم .در
مواردی چون آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای مجازات این مصداق از مصلحت مشاهده میشود.
در نظر سوم ،مصلحت را راستای تغییرات ساختاری جامعه؛ بدین توضیح که ،تغییرات همه جانبه جامعه
انسانی اعم از سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و به ویژه صنعتی که به وجود آورنده نیازهای جدیدی هستند .در
مواردی ،اهمیت این نیازها و تغییرات ایجاد کننده آنها به حدی است که عدم پاسخگوئی یا پاسخگوئی
نامناسب ،می تواند مشکالت بسیاری را برای فرد یا اجتماع رقم زند .مانند ،قوانین راهنمایی و رانندگی،
نظارت دولت بر تولید ،فروش و پخش مواد غذایی ،در راستای رعایت مصلحت در تغییرات ساختاری جامعه
تبیین شدهاند( .مقدم)27 :1388 ،
مصلحت در حقوق کیفری ،در دو مرحله قانونگذاری و اجرای مجازات ،بررسی میشود .در این راستا،
ممکن است ،در اجرای مجازات ،با توجه به کلی بودن مفهوم مصلحت ،از آن سوءاستفاده و اعمال غرضهای
منفی ،همچون قدرت طلبی ،اعمل بغض و کینه ،حسادت و جانبداری توسط قاضی کیفری به کار رود .به
همین خاطر ،برخی از پژوهشگران در توصیف این حالتها و مشکالت ،اذعان داشتهاند« :ممکن است ،قاضی
در تبیین تصمیمهای قضائی خود یا قانونگذار در وضع قوانین ،موضوعی را تحقیقاً به عنوان مصلحت
برگزیند؛ طبعاً ما نمیتوانیم ،این مراجع را به حال خود رها کرده و زوایای موضوع را تبیین ننموده و معیاری
برای تشخیص مصلحت بودن موضوع به دست ندهیم؛ چرا که ،بدون شک ،تبیین مفهومهای حقوقی از
وظایف عالم حقوق است؛ در غیر این صورت ،ممکن است نوعی هرج و مرج ،و هوی و هوس جامعه را تهدید
کند و مراجع اعمال کننده مصلحت ،بدون هیچ ضابطهای موضوعی به عنوان مصلحت انتخاب کنند؛ به ویژه
این که ،در خصوص مسائل کیفری ،در جایی دست قاضی یا قانونگذار برای استنباط و اعمال نظر خویش باز
است ،باید دید کارشناسی و ضابطه نگر را تقویت نمود»( .برهانی )58 :1387 ،جهت حل این مشکالت،
عناصر کلی و جزئی برای مصلحت در نظر گرفته شده است.
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عناصر کلی مصلحت کیفری ،را نظم عمومی ،عدالت ،اخالق تشریح نمودهاند .در مورد نظم عمومی ،این
چنین گفته شده است « :بشر با احترام گذاردن به یکدیگر ،از همان آغاز زندگی پذیرفته است که برای
زندگی در اجتماع مجبور است ،تابع نظم و یک سلسله مقررات و قواعد بشود ،که هم محدودکننده و هم
سلبکننده میباشد...؛ بر این اساس ،قاضی یا حقوق دان در رجوع به مبانی برای مصلحت باید به دنبال آن
مصلحتی باشد ،که برای جامعه یا فرد مضر نباشد؛ و در بردارنده «نظم» باشد ،به طوری که از اعمال آن
مصلحت ،نظم عمومیآسیب نبیند» .از سوی دیگر ،در مورد جنبه عدالت اذعان شده است« :بدون شک،
قاضی یا حقوقدان یا قانونگذار هنگام توجه به موضوع مصلحتآمیز ،به صبغهی عادالنه بودن آن نیز توجه و
عنایت میکند؛ بیشک ،حقوق خالی از عدالت ،حقوق نیست» .از جنبه اخالقی نیز اظهار نمودهاند« :قاضی
کیفر ی در رجوع به مبانی ،قطعاً الزام به رعایت اخالق دارد ،حکم بدون در نظر گرفتن اخالق غیرقابل
اجراست و در صورت اجرا نتایج وخیم اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت؛ این است ،که قاضی بایستی برای
یافتن مصلحت کوشش کند که اصول اخالق حسنه در آن رعایت شده باشد( .برهانی)62 :1387 ،
عناصر جزئی مصلحت کیفری را ،در چند مورد شناسایی میتواند شود .مورد اول اینکه ،تناسب و فایده
مجازات با شخصیت مجرم و جرم ارتکابی؛ به گونهای که ،در صورت صور مختلف مجازات ،ترتیب اتخاذ شود،
که بیشترین تناسب و تأثیر را بر مجرم و اجتماع داشته باشد .به موجب «اصل بیشترین فایده برای بیشترین
افراد» ،هم افراد و هم دولت و قانونگذاران ،باید در چار چوب تامین بیشترین لذت برای بیشترین افراد گام بر
دارند .به اضافه ،در مورد مبانی سود مندی بیان شده است ،اوالً ،اصل سودمندی مبنتی بر لذت گرایی است،
ثانیاً ،ارزش هر عملی بسته به نتایج است ،که در پی دارد .نظریه سود ،معتقد است هیچ چیز فی نفسه ارزش
ندارد ،بلکه باید دید چه آثار و نتایجی را بر آن مترتب است( .چاچمکی ،یوسفی ساداتی )296 :1390 ،مورد
دوم اینکه ،جرم ارتکابی ،خاصیت جلوگیری کننده از تکرار جرم به وسیله مجرم داشته باشد؛ به شیوهای که،
پس از اجرای حکم ،مجرم مجدداً برای ارتکاب همان جرم یا جرایم مشابه اشتیاق پیدا نکند؛ یا الاقل جرم
ارتکابی بعدی با جرم قبلی هم ریشه نباشد .مورد سوم اینکه ،خاصیت اصالح ،بازپروری و اجتماعی کردن
مجرم؛ به طریقی که مجرم به اجتماع بازگردد؛ و حاالت ضد اجتماعی مجرم شناخته شود؛ و نحوه رفتار با
مجرم در حکم ذکر؛ و از سوی متولیان اجرای حکم خواسته شود( .برهانی)68 :1387 ،
نتیجه بحث در مورد مفهوم مصلحت در حقوق کیفری اینکه ،در حقوق کیفری اغلب مصلحت به عنوان
نظم عمومی و عاملی جهت جایگزین نمودن اجرای مجازات به بیشترین سود برای بیشترین افراد کارکرد
دارد .به گونهای که ،مصالح مختلفی در حقوق کیفری تعیینکننده مجازات خواهند بود و برای تعیین آن به
نفع (مصلحت) جامعه و شخصیت مجرم اخیراً توجه بیشتری شده است؛ به ویژه آنکه ،اگر مجرم طفل باشد،
مصلحت در مجازات نکردن و تربیت وی خواهد بود.
به صورت کلی ،در حقوق کیفری مفهوم مصلحت نوشته شده ،عنصری جهت اعمال حق بر مجازات
نشدن1یا اجرای مجازات متناسب یا اجرای حداقلی مجازات (حداقلگرایی) استفاده میشود ،که این امر می-
تواند همراه با مجازات نکردن و اقدامات جایگزین مجازات باشد؛ دیگر اینکه ،عنصر شماری رعایت مصلحت
در حقوق کیفری ،در رعایت مصلحت نمایندگان ،دارای فایده و اثر است .به اضافه ،راهکارهایی که در حقوق
کیفری برای رعایت مصلحت طفل کاربرد دارد ،در مورد رعایت مصلحت توسط ولی قابل توجه و تطبیق
می باشد .همچنین ،اثرات سویی که از اختیارات وسیع در استفاده از مفهوم مصلحت در حقوق جزا وجود
دارد؛ به همان ترتیب ،قابل سرایت به حقوق خصوصی و حقوق نمایندگان خواهد بود.
1. The right unaccomplishment; Lack of accomplishment ;The state of being unaccomplished.
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کارکرد مصلحت در حقوق خصوصی
مفهوم مصلحت در حقوق خصوصی ،اصوالً به حمایت از «حق شخصی» میپردازد؛ به این ترتیب ،در
تعارض میان ،حق خصوصی و مصلحت ،حمایت از حقوق مدنی 3یا فردی ،از اهداف این گرایش است .به
تعبیر دیگر ،مفهوم مصلحت در حقوق خصوصی ،جنبههای شخصی حق را در اولویت قرار میدهد؛ از این
بابت ،جنبههای عمومی حق و مصلحت عمومی ،هنوز قدرت مقابله با جنبههای شخصی را در گرایش حقوق
خصوصی را نیافتهاند.
به صورت مقایسهای بر مفهوم مصلحت در حقوق خصوصی و عمومی ،میتوان اذعان داشت ،غایت اصلی
در حقوق عمومی ،تأمین مصلحت یا منفعت عمومی است؛ لیکن ،در حقوق خصوصی هدف حفظ ثروت و
رعایت مصالح شخصی است .در این رابطه ،برخی از پژوهشگران به صورت مبنایی تفاوت حقوق خصوصی و
عمومی را در عنصر مصلحت دانسته اند و اینگونه مینویسند« :حقوق عمومی همواره در پی تأمین مصلحت
عمومی است؛ در حالی که ،حقوق خصوصی در راستای مصلحت افراد حرکت میکند و تأمین مصالح فردی را
سرلوحه قرار میدهد؛ با این حال ،منتقدان ایراداتی بر این معیار وارد دانستهاند ،از نظر این دسته از منتقدان،
تشخیص مصلحت عمومی و خصوصی از یکدیگر اغلب دشوار است و چندان آسان نمیتواند باشد؛ بر این
اساس ،نمیتوان تصور روشنی از تمامی مصادیق مصلحت عمومی و خصوصی داشت ...علّت این امر آن است
که ،اوالً ،هر قاعده حقوقی کم و بیش نفع عمومی را مورد توجه قرار میدهد و در این بین قواعد حقوق
خصوصی ،مانند قواعد مربوط به مالکیت و قواعد حاکم بر ارث ،در نهایت منافع جمعی را محقق میسازد؛
زیرا ،در دسته نخست از این قواعد تحدید حدود ،مالکیت اشخاص ،نظم اقتصادی جامعه را سبب میشود؛ و
در دسته دوم ،ق واعد تعیین درست سهم االرث هر یک از طبقات ارث مانع اختالفات و دعاوی مخل نظم و
آرامش عمومی میگردد .ثانیاً ،تحقق هر یک از مصالح عمومی و خصوصی در بسیاری از موارد در گرو تحقق
دیگری است و در حقیقت حمایت از مصالح خصوصی ،تأمین مصالح عمومی را به دنبال دارد و بالعکس».
(پروین )39 :1390 ،به نظر میرسد ،هر چند به صورت کلی میتوان اذعان داشت که تمامی قواعد و اصول
حقوقی در راستای نظم جامعه ،مصلحت عمومی را به دنبال دارند؛ لیکن ،حقوق ،علم اصل و استثناست،
(ساکت )219 ،1387 ،نمیتوان به صورت کلی یک اصل بدون استثناء ،در نظر گرفت و هر اصلی در حقوق،
خالف اصلهای ی را به دنبال دارد؛ پس ،به صورت کلی ،در حقوق عمومی ،مفهوم مصلحت ،اصوالً بر منبع
مصلحت عموم جامعه استوار است؛ در مقابل ،در حقوق خصوصی ،اصوالً مصلحت بر مبنای مصالح شخص یا
اشخاص تعیین میشود.
ممکن است این سوال به ذهن خطور نماید ،منظور از جنبههای شخصی حق چیست؟ در پاسخ باید دو
بُعد را بیان داشت؛ از یک بُعد ،منظور از حقوق شخصی ،از حیث تقسیمبندی و منابع ،آن است؛ که حق
شخصی در مقابل حق مشترک و یا حق عمومی ،ترجیح دارد؛ از بُعد دیگر ،از حیث منافع دارنده حق
شخصی و ضابطههای حق فردی ارزیابی میشود؛ بر این اساس ،در تقابل جنبههای فردی و عمومی حق،
عناصر و منافع فردی آن ،مانند ،حق مالی دارنده حق ،حق غیر مالی صاحب آن ،شخصیت و آزادی صاحب
حق ،دارایی فردی و مالکیت شخصی و  ...از اهمیت اساسی برخوردار هستند .در خصوص بُعد اخیر ،اذعان
شده است« :حقوق خصوصی ،به فرد پیوند میگیرد و دارنده آن میتواند از آن چشم بپوشد و گذشت نماید،
سازش کند یا آن را پس بگیرد و اسقاط کند...؛ (ساکت )70 ،1387 ،همچنین ،حقوق خصوصی یا مدنی،
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2. Personal rights.
3. Civil rights.

 / 658فصلنامه علمی -پژوهشی علوم اجتماعی ،دوره  ،11ویژهنامه پیشگیری از جرم و حقوق ،زمستان 1396

حقوقی است که به هر فردی از کشور یا جامعه یا به تعبیر دیگری ،به همه ساکنان آن بستگی دارد و به
سازمان یا اراده دولت وابسته نیست؛ حقوق مالکیت ،زناشویی ،آزادی ،دادوستد ،برخورداری از حمایت قانون،
دادخواهی کردن (با مراجعه به مراجع قضائی) در شمار حقوق خصوصی است»( .ساکت )70 ،1387 ،این
سوال نیز وجود دارد ،که از میان حقوق شخصی ،کدام جنبه ارجحیت دارد؟
حق مالی ،از مهمترین حقوق شخص محسوب میشود؛ خصوصاً در اشخاص حقوقی که وجود حقوق
مالی ،مقوّم شخصیت آن است( .باریکلو )103 :1390 ،به دیگر سخن ،حفظ ثروت و رعایت حقوق مالی از
اغراض مهم ،در حقوق شخصی است .البته ،در امور خانوادگی و نمایندگی که از زیر مجموعههای حقوق
خصوصی هستند ،ممکن است اهداف مالی در درجه دوم اهمیت باشند؛ و جنبههای دیگر حق شخصی مانند،
جنبه عاطفی و معنوی ارجحیت پیدا نماید .در این راستا ،در حقوق مالی ،اصولی مانند اصل حاکمیت اراده،
اصل مشروعیت حق ،اصل حرمت حق و حمایت قانونی از آن ،از حق شخصی حمایت شدیدی مینمایند..
(باریکلو)108 :1390 ،
بدین گونه ،اصل حاکمیت و آزادی اراده ،حمایت از حق شخصی را مبنای خود قرار داده؛ و به صورت
استثنایی ،به جنبههای مصلحت شخصی (حمایت از فرد) یا مصلحت عمومی نیز توجه دارد .توضیح بیشتر
صورت استثنائی اینکه ،در مواردی مصلحت شخصی ،فرد ایجاب مینماید ،قانونگذار در قلمرو اصل حاکمیت
اراده دخالت نماید؛ و در موارد محدودی آن اصل را ،به خاطر رعایت مصالح شخصی؛ از قبیل ،حفظ ثروت و
تحصیل مال از طریق مشروع؛ از طریق نهادهای حقوقی ،مانند نفی معامله غرری و نفی ربا در معامالت،
تغیی ر دهد؛ در نتیجه ،برخالف اصل حاکمیت اراده ،بی اعتبار توافق را ،بر مبنای مصلحت شخصی در راستای
1
حمایت از فرد اعالم دارد.
افزون بر آن ،مصلحت عمومیدر قالب نظم عمومی 1،در حقوق خصوصی دخالت نموده است و از طریق
نظم عمومی و اخالق حسنه ،مصالح عمومی در نظر گرفته ،که به صورت استثناهایی ،مهم مورد نظر است .در
تائید این مطلب ،اذعان شده است« :در قلمرو قراردادها ،قوانین امری و نظم عمومی استثنائی هستند و اصوالً
اراده افراد حاکم و نافذ هستند» .بنابراین ،این مصلحت هست که باعث وجود قوانینی امری و نظم عمومی
شده؛ و قوانینی را برای نظم و مصلحت جامعه به وجود آورده است ،که خالف اصول مسلم حقوق خصوصی،
ضابطه اندیشی مینماید.
بر این اساس ،مصلحت ،به عنوان مبنا ،در جهت عدول از حق شخصی ،در قالب نظم عمومی (سیاسی و
اقتصادی) کارکرد خود را بروز داده است؛ به این صورت که ،نظم عمومی سیاسی ،که همان نظم عمومی
سنتّی است ،هدفش حمایت از دولت ،فرد و جامعه است و مانع از آن است که افراد بتوانند با قراردادهای
خود به ارکان اجتماع آسیب بزنند؛ از طرف دیگر ،نظم عمومی اقتصادی ،به مفهوم جدید دارای دو هدف
است ،یکی حمایت از طبقات ضعیف جامعه (نظم عمومی حمایتی) و دیگر ،ارشاد و رهبری در امور اقتصادی
(نظم عمومی ارشادی) ،در نتیجه ،نظم عمومی ،در قالب نظم عمومی سیاسی ،اقتصادی و حمایتی ،به مصالح
 .1به عنوان نمونه ،در ماده  401ق.م اعالم شده است « :اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است»؛
این تفکر ،در راستای حمایت از مصلحت شخصی فرد در نظر گرفته شده است؛ به این صورت که ،شخص حق دارد برای خود خیار
شرط ومدت تعیین نماید؛ لیکن ،مصلحت شخصی وی ایجاب می نماید ،مدت آن معلوم و مشخص باشد؛ تا از ورود ضرر و خطر به وی
جلوگیری شود .در نتیجه ،مصلحت شخصی ،در اندیشه حمایت از حق فردی است.
1. Public order.
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اجتماعی مورد نظر (حمایت از طبقات فرد ،خانواده ،دولت ،افراد ضعیف ،رهبری اقتصاد ملی ،تثبیت قیمتها
و )..در قالب نفوذ بر روابط خصوصی نایل میشود.
در مورد مفهوم مصلحت در حقوق نمایندگی ،به صورت تحلیلی مطلبی صراحتاً اظهار نشده است .با
اینحال ،برخی از نویسندگان ،در رابطه اذعان داشتهاند« :مصلحت درجه باالتری از متعارف است؛ و وکیل،
نهتنها باید مثل یک انسان متعارف عمل کند؛ بلکه ،باید مصلحت خاص موکلش را نیز رعایت نماید( .ره
پیک)97 :1387 ،
به نظر می رسد ،مفهوم مصلحت در حقوق نمایندگی ،اصوالً به حمایت از منافع اصیل اختصاص دارد؛ از
این رو ،نماینده باید حقوق شخصی ،اصیل را رعایت نماید؛ توضیح بیشتر اینکه ،نماینده باید امور مالی ،به
صورت مع یاری حداقلی ،حقوق مسلم اصیل را رعایت نماید؛ و به صورت معیاری متعارف ،کوشش در جهت
تحصیل بیشترین سود و منافع انجام دهد؛ از سوی دیگر ،نماینده باید در امور غیر مالی ،مانند فردی متعارف
و دلسوز ،منافع و حقوق غیر مالی ،منوب عنه را رعایت نماید .بنابراین ،مفهوم مصلحت در حقوق نمایندگی،
دفاع از حقوق مالی و یا غیر مالی ،از منظر حقوق شخصی اصیل است.
در تائید نظر فوق ،که نماینده منافع اصیل را باید رعایت نماید؛ استدالل میشود که ،اذن ابراز شده از
جانب اصیل ،مشروط به رعایت مصلحت برای صرفاً خود اصیل است؛ در این خصوص اذعان گردیده است ،بر
حسب قاعده «استئمان» اذن رکن و شرط امانت است ،ولی کافی نیست؛ یعنی مالک یا شارع ،وقتی به
شخصی اذن می دهد که در مال دیگری تصرف کند ،زمانی آن شخص مسئولیت ندارد که تصرف وی برای
مصلحت مالک باشد؛ مثالً ،کسی که مالی را پیدا میکند و صاحب آن مال ،مجهول باشد ،میتواند آن مال را
به تملّک خودش در آورد یا از سوی مالک ،صدقه بدهد یا آن را برای مالکش نگهداری کند؛ تصرف در حالت
سوم ،به مصلحت مالک است؛ بنابراین ،اگر مال نزد متصرف ،تلف شود ضمانت و مسئولیتی ندارد؛ امّا ،تملک
یا صدقه دادن مال به مصلحت مالک نیست؛ و اگر مال نزد متصرف ،تلف شود ضامن آن است؛ هر چند اذن
در تصرف داشته باشد .همچنین ،صرفاً باید به مصلحت مالک باشد؛ بنابراین ،اگر برای مصلحت مالک و
متصرف باشد ،باز هم اذن ،رافع ضمانت نیست؛ مثالً مستأجر برای مصحلت خود (نفع بردن مال) و مصلحت
مالک (گرفتن اجاره بها) ،عین مستاجره را به تصرف خود در میآورد؛ اگر مال نزد وی تلف شود ،ضامن است.
به همین جهت است ،که در موارد زیادی به رغم اینکه ،اذن مالک یا شارع برای متصرف وجود دارد؛ امّا باز
هم فقها حکم به ضمان داده اند؛ مانند مالی که خریدار قبل از خریدن آن را بر میدارد تا آزمایش کند
(مأخوذ بالسوم) و مال نزد او تلف می شود ،یا مالی که با عقد فاسد در تصرف خریدار قرار میگیرد ،زیرا این
تصرفات برای نفع و مصلحت متصرف است؛ مثالً در حالت اول ،مال را بر میدارد تا آزمایش کند و مغبون
نشود؛ و در حالت دوم مال را بر میدارد تا عوض مالش باشد»( .زراعت )138 ،1388 ،در نتیجه ،در ارتباط
با رعایت مصلحت بین اصیل و نماینده چند حالت متصور است:
اول اینکه ،نمایند صرفاً و کامالً به مصلحت و منفعت اصیل عمل نماید.
دوم اینکه ،نماینده ،به مصلحت شخص ثالث و اصیل معامله نماید.
سوم اینکه ،نماینده به مصلحت اصیل و خود عمل نماید.
در حاالت فوق ،منظور از مصلحت این است که نماینده ،صرفاً به مصلحت اصیل اقدام نمایند؛ در غیر این
صورت ،ضامن است.
با این وجود ،در مواردی که ممکن است ،نماینده به نمایندگی ،از لحاظ و موضع حقوق عمومی و یا
شغل حرفهای ،اشتغال داشته باشد؛ به این خاطر ،رعایت مصالح مورد نظر در حقوق عمومی یا صنف
حرفهای ،را باید در مفهوم مصلحت در نمایندگی آنها ،دخیل دانست .در تائید این مطلب بیان شده است:
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« وکالء ،عالوه بر نماینده بودن موکلین خود ،افسران (ناظران) دادگاه1هستند؛ به همین خاطر ،این موضوعی
است که خودشان میتوانند بر دادگاه نظارت داشته باشند؛ و وظیفه در دسترسی به عدالت ،قدرت ،بی
طرفی ،یکسانسازی دادخواهی دارند» Dobrah, 1987: 39(( .بنابراین ،این مصالح عالی و ذهنی ،از قبیل
عدالت ،امنیت ،دفاع از میهن ،دفاع از حاکمیت ،دفاع از استبداد ،مقابله با فساد ،مقابله با بی نظمی ،از جمله
مصالح عالی و ساخته و پرداخته ذهن .عالم اعتبار هستند که ،مورد تأکید حقوق عمومی است؛ و امروزه در
حقوق نمایندگی اهمیت یافته اند و دخالت دارند .در تائید آن ،اذعان شده است« :اگرچه وکال ،برای موکلین
خود خدمات انجام میدهند ،اغلب حقوق عمومی نمایندگی ،به نکاتی توجه دارد که رابطه وکیل و موکل را
ارزیابی مینماید32 :1987 ,Dobrah(( .»...
به عنوان مثال ،زمانی که یک وکیل دادگستری به عنوان مدافع وکیل دادگستری فعالیت دارد ،باید
عالوه بر منافع شخصی اصیل ،در اجرای عدالت به عنوان مصالح عمومی نیز کوشا باشد؛ زیرا ،به عنوان یک
شخص حرفهای فعالیت مینماید؛ افزون بر آن ،از وظایف درون سازمانی وی رعایت قسم نامهای است 1که
مکلف به اجرای عدالت شده است؛ افزون بر آن ،کانون وکالی دادگستری ،نهادی مرکب از ظرفیتهای
حقوق خصوصی و عمومی است ،که رعایت مصالح و منافع عمومی مورد لحاظ و تأکید آن صنف میباشد؛ بر
این اساس ،وکیل باید به عنوان یک زیرمجموعه کانون وکالی دادگستری ،به مصالح و منافع عمومی نیز
توجه داشته باشد.
در نتیجه ،مفهوم مصلحت در حقوق نمایندگی عبارت است از اینکه ،نماینده صرفاً باید مصلحت خاص
(خصوصی) اصیل را رعای ت و مراقبت نماید؛ از این رو ،اگر مصلحت شخص ثالث ،متصرف یا شخصی خود را-
به صورت مستقل یا همراه با مصلحت اصیل -در نظر بگیرد؛ از مصلحت خاص اصیل خارج شده است و
مسئول تلقی میگردد .با این وجود ،در نظم کنونی حقوق نمایندگی ،برخی از نماینده ها که در موضع حقوق
عمومی و مشاغل حرفه ای مانند ،وکالی دادگستری و مشاوران حقوقی ،فعالیت دارند ،باید به مصالح عمومی
(عام) و عادالنه ،مانند ،عدالتخواهی ،رعایت بیطرفی ،احترام به قوانین ،دفاع از حاکمیت ملی ،یکسان سازی
دادرسی و مانند این موارد که مورد تأکید عموم جامعه یا صنف خاص است ،را رعایت نمایند.
کارکرد مصلحت در نظام حقوقی کامنال
همانطور ذکر شد ،مصلحت در نظام حقوقی ایران ،عنوانی کلی ،آرمانی و چالش برانگیز است؛ به همین
خاطر ،تطبیق این مفهوم با حقوق کامنال 1به صورت دقیق و مشخص پیشبینی نشده است .شاید به این
1. Officer of court: A person is charged with upholding the law and administering the judicial
system ,typically, reters to a judges, clerk, bailiff, sheriff, or the like, but the term also applies to a
lawyer, who is obliged to obey court rules and sho owes a duty of candor to court. Bryan A.
garner(2006 ,)Blacks law dictionary ,united states of America: Thomson/west, Third edition, p
509.
 .1عین متن قسم نامه وکالی دادگستری ،به این شرح است« :در این موقع که میخواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم ،به خداوند قادر
متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده ،و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ،و بر خالف شرافت
قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم .و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص،
رعایت احترام را نموده ،و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی
که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم .و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد
کرده و ذیل قسم نامه را امضاء مینمایم».
1. Common law.
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علّت باشد که ،در حقوق کامنال ،ویژگیهایی وجود دارد ،که با نظام حقوقی ایران متفاوت میباشد؛ به همین
روی ،انطباق این مفهوم کلی ،با تعدّد مفاهیم مواجه خواهد شد .شایان ذکر است ،این یکی از مشکالت
حقوق تطبیقی و ترجمه اصطالحات حقوقی است ،که برخی از نویسندگان اظهار داشتهاند« :در برخی
اصطالحات زبان اصلی ،ترجمه معادل ندارند...؛ و در هر کشوری کلمات ،اصطالحات ،مفاهیم و نهادهای
حقوقی در فضای آن کشور شکل و معنی یافتهاند»( .شیروی :1393 ،ص  )87بنابراین ،باید برای شناسایی
بهتر مفهوم مصلحت در کامنال ،با ویژگیهای قواعد آن نظام بیشتر آشنا شویم.
ویژگی قواعد و مفاهیم اساسی ،در نظام حقوقی کامنال ،در مقایسه با نظام حقوقی ایران از قرار ذیل
است:
اول .اغلب قواعد و مفاهیم حقوقی کامنال ،در راستای موارد جزئی و پروندههای خاص قضائی در حقوق
تشکیل ،ترویج ،تفسیر ،ترقّی پیدا نمودهاند .بنابراین ،اصوالً عناوین و مفاهیم کلی ،در حقوق کامنال جایگاهی
و موقعیت برتری ندارند.
دوم .در کلیه نظامهای حقوقی برای رسیدن به حکم (نتیجه) یک موضوع مشخص ،از منطق حقوقی
استفاده مینمایند .در این راستا ،منطق حقوقی در نظام کامنال ،اغلب بر اساس قیاس و تطبیق میباشد؛
بدین صورت که ،از یک قضیه جزئی (حسن شیشه منزل حسین را شکست و به تعویض شیشه محکوم شد)
و یه قضیه جزئی مشابه (احمد با ماشین به دیوار خانه تقی زد و آن را خراب کرد) یک نتیجه (احمد باید
دیوار خانه را بازسازی کند) تشکیل و وضع میشود( .شیروی )116 :1393 ،در حالی که در نظام حقوقی
ایران یا نظامهایی که حقوق نوشته 2دارند ،قاضی یک مورد جزیی را در قالب پرونده به ،حکم قانونی کلی،
تطبیق میدهد؛ مانند اینکه ،در یک پرونده و موضوع خاص (نمایندهای که کمتر از قیمت رایج معامله نماید)
را با یک قاعده کلی (رعایت مصلحت اصیل توسط نماینده) تطبیق میدهد.
سوم .در حقوق کامنال ،در راستای منبعسازی رویه قضائی ،با افزایش غیرقابل شمارش ،قواعد و مفاهیم
حقوقی مواجهه خواهیم شد .در مقابل ،در نظام حقوقی ایران و نظامهای نوشته ،اکثراً قاعده و مفاهیم
حقوقی را قانونگذار پدید میآورد و قواعد حقوقی قابل شمارش هستند .در این راستا ،برخی از حقوقدانان
اظهار داشتهاند:
«در پارهای از موضوعات ،در کشورهای رومی -ژرمنی 1به علّت تمایل به تقلیل حقوق به اصولی چند،
شاید بیش از حد به قاضی آزادی تشخیص و ارزیابی دادهایم؛ زیرا ،تصوّر کردهایم که کار علمای حقوقی و
قانونگذار نمی تواند به بررسی وقایع و امور موضوعی تنزّل پیدا کند .بدین سان ،حقوق ما 2از نظر یک
انگلیسی از چهار چوبهای ی درست شده است که در داخل آنها ،تغییر محتوای قواعد حقوقی ،به نحوی که
چندان موافق امنیت روابط حقوقی نیست ،آسان است .حقوق انگلیس این احساس را در ما ایجاد میکند ،که
ما آن را پر از تعاریف و راهحلهای جزیی مییابیم؛ لیکن ،به نظر ما بهتر است ،آنها را به تصمیم قاضی در هر
مورد خاص واگذار کنیم ،نه آنکه قاضی را مقیّد کنیم ،که آنها را از طریق اجرای «قاعده سابقه» 3به دست
آورد»( .صفائی)201 :1395 ،
بنابراین ،تعاریف و راهحلهای جزئی در حقوق کامنال بسیار زیاد است؛ زیرا ،قاضی از وقایع موضوعی
خاص پرونده ،استنباط خاصی میتواند داشته باشد .در حالی که ،در حقوق ایران ،این راهحلها محدود و به
2. Civil law.
1. Romano – Germanic legal system.
 .۲منظور از حقوق "ما" در این نقل قول ،نظام حقوقی فرانسه یا نظامهای رومی – ژرمنی میباشد.
3. Stare decisis.
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صورت غالباً کلی میباشد؛ مانند مفهوم و اصل رعایت مصلحت ،که یک مفهوم و اصل کلی است؛ و در حقوق
کامنال ،در خصوص آن با راهحلهای جزئی و متعدد رو به رو خواهیم شد.
چهارم ،در حقوق کامن ال ،قانون به عنوان منبع دوم ،ثانوی و تکمیلی نظام حقوقی ،فرض شده است؛ و
رویه قضائی منبع اصلی حقوق کامنال است؛ و قاضی باید با توجه به سابقه قضائی در آرای مشابه
تصمیمگیری نماید .در این رابطه ،برخی از حقوقدانان ،اذعان داشتهاند:
«حقوق کامنال ،اصوالً ساختهی آرای قضائی است ،عنصر عمده در سیستم کامنال ،اصل پیروی از رویه
قضائی 1است ،امروزه ،از قانون ساخته و پرداخته دست قضات صحبت میشود .قضات در زمان تصمیمگیری
در مورد یک پرونده ،باید به حقوق عرفی ماقبل بر مبنای تصمیمگیری پروندههای مشابه ،اتخاذ شده
تصمیمگیری نمایند؛ نظریه پیروی از سابقه قضائی به سلسله مراتب دادگاهها برای اعمال آن بستگی دارد؛
دادگاهها ملزم هستند که از تصمیمات قضائی دادگاههای باالتر و معموالً تصمیمات قبلی خودشان پیروی
نمایند»( .مهرا)97 :1385 ،
در مقابل ،در نظامهای حقوق نوشته و نظام حقوقی ایران ،اصوالً بر اساس قانون و اصل تبعیت قاضی از
قانون (اصل حاکمیت قانون) شکل گرفته است؛ در این راستا ،اذعان شده است« :آرای قضائی در کشورهای
حقوق نوشته ،عادتاً جز نقش ثانوی و فرعی نقشی ایفا نمیکنند؛ کد ژوستنتین2اعالم میدارد« :حکم دادگاه،
باید مبتنی بر قانون باشد ،نه وقایع دعوی»( .صفائی )217 :1395 ،به اضافه ،در نظام حقوقی ایران ،حکم
دادگاه بر اساس اصل  167قانون اساسی 3وسایر قوانین عادی ،بر اساس قانون ،فتاوی معتبر و اصول حقوقی
مبتنی می باشد؛ علی االصول حکم دادگاه دیگر ،برای دادگاه دیگر الزامی ایجاد نمینماید ،حتّی نظریههای
مشورتی ،جنبه ارشادی و غیر الزامیدارند و استناد به نظریههای مشورتی برای قاضی تخلف از اصل حاکمیت
قانون به شمار میرود و در آرای دادگاه انتظامی قضات ،تخلف انتظامی محسوب شده است.
پنجم ،کامن ال ،بر اساس عرف شناخته شده توسط قضات ،شکل گرفته است؛ و مفاهیم حقوقی توسط
قضات تعبیر و تفسیر میگردد؛ در مقابل ،در نظام حقوقی رومی– ژرمنی بر اساس مکاتب فلسفی و منطقی و
نظریه حقوقدانان مفاهیم حقوقی واجد وصف فلسفی و فکری شدند .همچنین ،مفهوم مصلحت در نظام
حقوقی ایران از نظریههای فقهی و فلسفی سرچشمه گرفته است؛ در حالی که ،در کامنال ،از پروندههای
قضائی و منطق قضائی یا به تعبیری «وجدان قاضی» که در نظر شخصی قضات کامن ال بوده است ،شکل و
رونق گرفته است( .عرفانی)24 :1391 ،
بنابراین ،در نظام کامنال ،در تطبیق یک مفهوم یا اصل کلی نوشته شده ،اغلب با جزئیات همسان
مواجهه خواهیم شد .بنابراین ،در تطبیق عنوان مصلحت با نظام حقوقی کامنال ،با افزایش اصول یا عناوین
مختلفی مصادف خواهیم شد .پس ،در حقوق کامنال ،به خاطر ویژگیهای آن نظام حقوقی ،مفهوم مصلحت
به مثابه حقوق ایران ،به صورت معادل دقیق و قابل تطبیق مشهود نیست .با این وجود ،برای حل این مشکل
که نمایندههای حق وقی از اختیارات خود سوءاستفاده نمایند و مصلحت اصیل را رعایت نمایند؛ ضوابط و

1. Case law and judicial perecedent.
2. Corpus juris civilis of justinan.
 .3اصل  167ق .ا مقرر میدارد « :قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع
معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر ،حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی
به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
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تکالیف مختلفی پیشبینی شده است .در تائید این مطلب ،اذعان گردید« :در کامنال و به طور کلی در حقو
ق اروپـایی اجـرای دسـتورات اصـیل ،احتیاط و مراقبت و به کار بردن مهارت و رعایت و حُسننیت از
وظـایف نماینـده شـمرده شـده است»( .عبدی پور)69 :1387 ،
1
مفهوم مصلحت ،در نظام کامنال ،ذیل بحث «رابطهی امانی» قابل تطبیق و طرح هست .به اینشرح که،
رویه قضائی و مقررات قانونی ،به ندرت تعریفی از رابطهی امانی ارایه میدهند .مقرراتی 2،مانند شرح حقوق
آمریکا 3و قوانین متحدالشکل و موضوعه از قبیل مجموعه قوانین متحدالشکلتراست 4،تعاریفی از نمونههای
خاص رابطهی امانی برای متون قانونی اظهار داشته است .در این راستا ،در مقرراتتراست ،دستورالعملها و
استانداردهایی برای سرمایهگذاری در داراییهای سپرده شده تعریف شده است .برخالف منافع شخصی که
فرد در معامله انتظار دارد ،در سایر قسمتهای حقوق خصوصی ،اگر فرد ترغیب به آن نشود ،رابطهی امانی
به طور معمول به وسیله اعتماد قوی بین فردی بین ذی نفع و امین مشخص شده اند؛ این رابطه ،بر اساس
اعتماد و اطمینان خاطر معقول بین یک فرد به دیگری شکل میگیرد)Charles Laing, 2013: 14( .
با نگرشی بر روند تاریخی روابط امانی ،مردم براساس قدرت و ثروت به برخی اشخاص ،اعتماد مینمودند؛
ولی ،معموالً ،این افراد به نفع خود مال را تصاحب یا از اختیارات سوءاستفاده مینمودند؛ به دیگرسخن،
نمایندگان از میان منافع خود ،اصیل و جامعه ،منفعت خویش را بر مبنای جلب منفعت شخصی و حرص به
کسب پول و دارایی بیشتر و ،...انتخاب مینمودند)98 : 2011 ,Frankle( .
فشرده سخن اینکه« ،وظایف امانتی» 1به عناوین مختلفی ،تقسیم شده است؛ در این راستا ،مفاهیم
مختلفی از قبیل ،تعهد به وفاداری 2،تعهد به مراقبت و مهارت 3،تعهد به حسن نیت 4،تعهد به تحصیل
منفعت برای اصیل و نداشتن تعارض منفعت 5برای خود یا دیگری ،زیر عنوان وظایف امانی و وظایف ضمنی
نمایندگی در نظر گرفته شدهاند)and Reynolds,1996: 45 Bowstead( .
یکی از تعهدات مهم ،رابطه امانی ،تعهد به وفاداری است .امانی بودن رابطهی نمایندگی ،این تعهد را بر
نماینده تحمیل می کند که وی نسبت به اصیل وفادار باشد و منافع و مصالح او را بر هر چیزی مقدّم دارد .در
این راستا ،در جاییکه نماینده در موقعیتی قرار گیرد که منفعت شخصیاش بر اجرای وظیفهی نماینده در
برابر اصیل ،تأثر بگذارد ،مکلّف است اوضاع و احوال اساسی را بهطور کامل به اطالع اصیل برساند؛ تا اصیل
بتواند با آگاهی کامل ،به نماینده دستور دهد .اگر نماینده به این وظیفه خود عمل نکند ،اصیل میتواند عمل
حقوقی وی را غیر قانونی بداند و آن را تنفیذ نکند و خسارات خود را درخواست کندGold, & Miller( .
)2016: 326

1. Fiduciary relation.
2. See ,e.g., Investment Company Act of 1940, 15 U.S.C. and Employee Retirement Income
Security Act of 1974.
3. ALI.
4. Trust.
1. Fiduciary duty.
2. Duty of loyality.
3. Duty of care and skill.
4. Bona fide.
5. Conflict of interest.
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نتیجهگیری
به نظر می رسد ،مفهوم مصلحت در اصطالح ،کارکردی مطلوب دارد ،که ابعاد ذهنی و عینی مختلفی را
داراست .به این تفصیل که ،در تعریف ذهنی مصلحت ،هر امر مطلوب و آرمانی است که ذهن آن را پدید
می آورد و به مطلوب بودن و سودمندی آن تردید ندارد؛ از این رو ،این مفهوم ذهنی مصلحت ،میتواند
مترادف با انصاف ،عدالت ،اخالق ،نظم ،امنیت ،سالمت و امثال آن باشد ،که میتواند منبع و مبنای استنباط
و اجرای بسیاری از مسائل حقوقی باشد؛ به همین جهت ،ممکن است ،در استعمال از ابزار مصلحت در مفهوم
ذهنی ،عین اصطالح مصلحت نوشته نشود و مفهوم مصلحت نقش نانوشتهی خود را ایفاء نماید .مثالً ،وکیل
باید مصلحت موکل را رعایت نماید ،به مفهوم ذهنی و مطلوب مصلحت اشاره دارد.
از سوی دیگر ،مصلحت ،در مفهوم عینی ،ابزاری در جهت تأمین اغراض و ضرورتهای ،قانونگذار یا
اصیل یا هر دو آنها میباشد؛ که بر خالف حق شکل گرفته شده ،اهدافی را الزم فرض نماید ،که باعث عدول
از حقی مسلم و شکل گرفته شده خواهد شد .از این رو ،اصوالً مفهوم عینی مصلحت ،ابزاری جهت اجرای،
قاعده ثانویه ،خالف قاعده ،خالف عرف و خالف رویه استعمال میشود .دیگر اینکه ،اغلب ،در مفهوم عینی
مصلحت ،عین اصطالح مصلحت ،نوشته و درج میشود .مثالی که برای مفهوم عینی مصلحت میتوان بیان
نمود ،اجازه ولی در نکاح قبل از بلوغ دختر ،مشروط به رعایت مصلحت است؛ از این جهت که ،به عنوان
قاعده ،نکاح قبل از بلوغ جایز نیست؛ رعایت مصلحت در اینجا ،ابزاری جهت عدول از قاعده پیشبینی شده
است .بنابراین  ،مفهوم ذهنی مصلحت ،مسلماً نقش ذهنی و آرمانی خود را در هر امری که مطلوب و سودمند
باشد ،بر عهده دارد؛ لیکن ،هدف از مصلحت در مفهوم عینی ،اجرای اغراض اعطاء کننده مصلحت (شارع یا
اصیل) هست ،که بر مبنای گرایش و جایگاه آن ،نقش و مفاهیم متفاوتی دارد.
فشرده عنوان مصلحت در حقوق عمومی اینکه ،در حقوق عمومی مصلحت اهمیت زیادی دارد و به
صورت کلی مبنای بسیاری از قواعد حقوق عمومی را تشکیل میدهد؛ به همین علت ،اصل مصلحت عمومی،
مهمترین اصل حقوق عمومی قلمداد شده است .در حقوق عمومی ،مصلحت دو کارکرد دارد؛ درکاردکرد اول،
مصلحت به عنوان نمایندگی استعمال شده است؛ که حاکم اسالمی به عنوان نماینده جامعه اسالمی و
نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم ،مکلف به رعایت مصحلت عموم جامعه هستند .در کارکرد دوم،
مصلحت به عنوان ضرورت؛ که بر مبنای آن قواعد حقوق خصوصی به چالش و تغییر منتهی میشوند؛ مانند،
تغییر قاعده احترام به اموال ،بر مبنای ضرورتهای عمومی ،منتهی به سلب مالکیت خصوصی خواهد شد؛
همچنین ،تغییر اصل آزادی شغلی ،بر مبنای نظم عمومی و برابری در داشتن موقعیت شغلی ،به منع داشتن
بیش از یک شغل مناسب منتهی خواهد شد .مهمترین مصلحتی که در حقوق عمومی مورد تاکید هست،
رعایت مصلحت حفظ نظام و حاکمیت است ،که در حقوق خصوصی کمتر مورد توجه است؛ مگر اینکه،
نمایندهای به عنوان وظیفهی حرفهای (مانند وکیل دادگستری) یا مصالح عمومی اقدام به نمایندگی نماید؛
بنابراین ،اگر نمایندهای در راستای منافع عمومیگام بردارد؛ باید مصلحت حفظ نظام و امنیت ملی را مورد
لحاظ قراردهد .به اضافه ،در حقوق عمومی ،مبنای عدول از قواعد حقوق خصوصی ،به صورت موقتی بوده
است ،که این موقتی بودن ،مجوزی برای دائمی بودن شده است؛ در این راستا ،استفاده از درج عبارات
ضرورت و موقتی بودن در اقدامات نمایندگان میتواند در حقوق خصوصی و نمایندگی کارکرد داشته باشد.
افزون بر اینها ،تمسّک به عنوان مصلحت ،محدودیتهایی دارد که نباید بر خالف قانون اساسی یا مسلمات
فقه شیعه باشد؛ بر این اساس ،در مورد رعایت مصلحت در نمایندگی نیز ،تمسّک به مصلحت نباید بر خالف
قانون یا مسلمات فقه و منافع مسلم اصیل باشد.
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مفهوم مصلحت در حقوق خصوصی ،اصوالً به حمایت از «حق شخصی» میپردازد؛ به این ترتیب ،در
تعارض میان ،حق خصوصی و مصلحت ،حمایت از حقوق مدنی یا فردی ،از اهداف این گرایش است .به تعبیر
دیگر ،مفهوم مصلحت در حقوق خصوصی ،جنبههای شخصی حق را در اولویت قرار میدهد؛ از این بابت،
جنبههای عمومی حق و مصلحت عمومی ،هنوز قدرت مقابله با جنبههای شخصی را در گرایش حقوق
خصوصی را نیافتهاند.
به صورت مقایسهای بر مفهوم مصلحت در حقوق خصوصی و عمومی ،میتوان اذعان داشت ،غایت اصلی
در حقوق عمومی ،تأمین مصلحت یا منفعت عمومی است؛ لیکن ،در حقوق خصوصی هدف حفظ ثروت و
رعایت مصالح شخصی است .در این رابطه ،برخی از پژوهشگران به صورت مبنایی تفاوت حقوق خصوصی و
عمومی را در عنصر مصلحت دانستهاند و اینگونه مینویسند« :حقوق عمومی همواره در پی تأمین مصلحت
عمومی است؛ در حالی که ،حقوق خصوصی در راستای مصلحت افراد حرکت میکند و تأمین مصالح فردی را
سر لوحه قرار میدهد؛ با این حال ،منتقدان ایراداتی بر این معیار وارد دانستهاند ،از نظر این دسته از
منتقدان ،تشخیص مصلحت عمومی و خصوصی از یکدیگر اغلب دشوار است و چندان آسان نمیتواند باشد؛
بر این اساس ،نمیتوان تصور روشنی از تمامی مصادیق مصلحت عمومی و خصوصی داشت ...علّت این امر آن
است که ،اوالً ،هر قاعده حقوقی کم و بیش نفع عمومی را مورد توجه قرار میدهد و در این بین قواعد حقوق
خصوصی ،مانند قواعد مربوط به مالکی ت و قواعد حاکم بر ارث ،در نهایت منافع جمعی را محقق میسازد؛
زیرا ،در دسته نخست از این قواعد تحدید حدود ،مالکیت اشخاص ،نظم اقتصادی جامعه را سبب میشود؛ و
در دسته دوم ،قواعد تعیین درست سهم االرث هر یک از طبقات ارث مانع اختالفات و دعاوی مخل نظم و
آرامش عمومی میگردد .ثانیاً ،تحقق هر یک از مصالح عمومی و خصوصی در بسیاری از موارد در گرو تحقق
دیگری است و در حقیقت حمایت از مصالح خصوصی ،تأمین مصالح عمومی را به دنبال دارد و بالعکس» .به
نظر میرسد ،هر چند به صورت کلی میتوان اذعان داشت که تمامی قواعد و اصول حقوقی در راستای نظم
جامعه ،مصلحت عمومی را به دنبال دارند؛ لیکن ،حقوق ،علم اصل و استثناست ،نمیتوان به صورت کلی یک
اصل بدون استثناء ،در نظر گرفت و هر اصلی در حقوق ،خالف اصلهایی را به دنبال دارد؛ پس ،به صورت
کلی ،در حقوق عمومی ،مفهوم مصلحت ،اصوالً بر منبع مصلحت عموم جامعه استوار است؛ در مقابل ،در
حقوق خصوصی ،اصوالً مصلحت بر مبنای مصالح شخص یا اشخاص تعیین میشود .در حقوق خصوصی ،در
بحث نمایندگان ،بسیار کاربرد دارد.
تحلیل مصلحت در حقوق نمایندگی عبارت است از اینکه ،نماینده صرفاً باید مصلحت خاص (خصوصی)
اصیل را رعایت و مراقبت نماید؛ از این رو ،اگر مصلحت شخص ثالث ،متصرف یا شخصی خود را -به صورت
مستقل یا همراه با مصلحت اصیل -در نظر بگیرد؛ از مصلحت خاص اصیل خارج شده است و مسئول تلقی
میگردد .با این وجود ،در نظم کنونی حقوق نمایندگی ،برخی از نمایندهها که در موضع حقوق عمومی و
مشاغل حرفه ای مانند ،وکالی دادگستری و مشاوران حقوقی ،فعالیت دارند ،باید به مصالح عمومی (عام) و
عادالنه ،مانند ،عدالت خواهی ،رعایت بی طرفی ،احترام به قوانین ،دفاع از حاکمیت ملی ،یکسان سازی
دادرسی و مانند این موارد که مورد تأکید عموم جامعه یا صنف خاص است ،را رعایت نمایند.
در حقوق کامنال ،به خاطر ویژگیهای آن نظام حقوقی ،مفهوم مصلحت به مثابه حقوق ایران ،به صورت
معادل دقیق و قابل تطبیق مشهود به نظر نمیرسد .با اینوجود ،برای حل این مشکل که نمایندههای
حقوقی از اختیارات خود سوءاستفاده نمایند و مصلحت اصیل را رعایت نمایند؛ ضوابط خاصی پیشبینی شده
است .مفهوم مصلحت ،در نظام کامنال ،در ذیل عنوان «وظیفه رعایت امانت» به عناوین مختلفی ،تقسیم
شده است؛ در این راستا ،مفاهیم مختلفی از قبیل ،تعهد به وفاداری ،تعهد به مراقبت و مهارت ،تعهد به
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حسن نیت ،تعهد به تحصیل منفعت برای اصیل و نداشتن تعارض منفعت برای خود یا دیگری ،زیر عنوان
وظایف امانی در نظر گرفته شدهاند؛ که میتوان با اندکی مسامحه ،معادل با مفهوم مصلحت در نظام حقوقی
ایران باشد.
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