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چکیده
تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلي عبارت است از به کارگیری وسايل صحیح و قانوني برای رسیدن
به اهداف و نتايج غیرقانوني .کافي است تا يکي از متداعیین از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون
صالح به نحو متقلبانه ای استفاده بکند تا تقلب نسبت به قانون ايجاد گردد .ضمانت اجرای تقلب نسبت
به قانو ن در حقوق داخلي و بین المللي متفاوت است .در حقوق داخلي مقصود مرتکب متقلب ،اضرار به
ديگران است بنابراين ضمانت اجرا در حدی که حقوق شخض متضرر را حفظ نمايد کافي است و تقلب
نسبت به قانون با رعايت شرايطي باعث عدم نفوذ يا بطالن معامله ميشود .در فقه اسالمي نیز تحت
عنوان حیله الربا مباحثي مطرح شده است که در واقع از جهت مبنايي مطابقت زيادی با مفهوم تقلب
نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد هرچند بنظر ميرسد از نظر مبنايي حیل شرعي و تقلب نسبت به
قانون نه در فقه اسالمي و نه در حقوق موضوعه قابل پذيرش نیست .اين مقاله با استفاده از روش تحلیلي
– توصیفي بعد از بررسي مبنايي اين دو مفهوم به مقايسه آنها در زمینه حیل شرعیه پرداخته و مواردی
از مواد قانوني مربوط به بحث حیله و تقلب در حقوق ايران را تشريح مينمايد.

 ۹حسين کاظمي فروشاني ،دانش آموخته کارشناسي ارشد حقوق بينالملل ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران.
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 2استادیار گروه حقوق بينالملل ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران( .نویسنده مسئول و استاد راهنما)mnghadir@gmail.com:
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مقدمه
از دیرباز حقوقدانان تقلب و حيله نسبت به قانون را ممنوع و مردود دانسته و شيوع آن را
مخل نظم و اخالقيات جامعه معرفي کردهاند که دولتها باید براي مقابله با این پدیده هر نوع
اعمال به ظاهر آراسته صحيح افراد براي رسيدن به یک نتيجه نامشروع و غيرقانوني را مجرمانه
تلقي نمایند و با پيش بيني مجازاتهاي متناسب براي اینگونه اعمال متقلبانه زمينه اجراي عدالت
کيفري را در جامعه فرآهم نمایند بویژه در نظام حقوق اسالم که بيش از هر چيز دیگري باید
منادي صداقت و درستي باشد ،مسئله تقلب نسبت به قانون و حيله شرعي مردود شناخته ميشود
زیرا هر کاري در اسالم بر اساس نيت و قصد انجام دهنده آن ارزشيابي خواهد شد و چنانچه
اعمالي به ظاهر صحيح ولي باطنا براي فرار از محدودیتهاي قانوني صورت گرفته باشد ،بدون
ارزش حقوقي و باطل است .حيله و چارههاي شرعي ،هرچند در بحث ربا بصورت گستردهتر مطرح
شده ،ولي اختصاص به ربا ندارد بلکه در سراسر فقه جاري است .بدن جهت فقهاي اماميه در
ابواب مختلف کتب فقهي به مناسبت بدان پرداختهاند هرچند معموال بحث عمده آن را در ذیل
کتابهاي طالق مطرح نمودهاند (مکارم شيرازي.)۹۳ :۹۳1۳ ،
تقلب نسبت به قانون ،همچون تغيير ارادي عناصر وابستگي و همانند کاربرد ویژهاي از تئوري
عمومي سوء استفاده از حق ،از جمله موانع اجراي الزامي حقوق خارجي در حقوق بينالملل
خصوصي محسوب ميگردد .کافي است که یکي از متداعيان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة
حل تعارض به نحو متقلبانهاي استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بينالملل خصوصي
ایجاد گردد .در اکثر موارد ،تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صالحيـت یک حوزه قانوني
که استفاده از آن به اجراي قانون ماهوي پرمنفعتتر براي یکي از اصحاب دعوي ميانجامد و با
نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است .در این راستا ،براساس نظریة الپرادل ،۹تقلب
نسبت به قانون عبارت است از تغيير در عناصر وابستگي ،به منظور ایجاد یک عنصر وابستگي
غيرواقعي و خيالي ( .)Bernard, 1979: 119به نظر پير مایر ،2یکي دیگر از حقوق دانان فرانسوي،
تقلب نسبت به قانون در نتيجة رفتارهایي در جهت تغيير عناصر وابستگي به منصة ظهور ميرسد
و براي اینکه تقلب نسبت به قانون به معني دقيق کلمه تحقق یابد ،الزم است با ارادة مستقل
افراد و با توجه به ميل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن هم بدون اینکه این وضعيت بتواند روابط
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واقعي خود را با کشورهایي که قانون آن به طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید
(.)Mayer, 2011: 209
در شرایطي که یک عنصر وابستگي به ارادة طرفين مرتبط باشد ،تقلب نسبت به قانون ممکن
است تحقق یابد .این عناصر وابستگي که ميتوانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن
سازند ،عبارتند از اقامتگاه و تابعيت .ساز و کار تقلب نسبت به قانون ميتواند عناصر وابستگي
دیگري را هم مطرح کند .به عنوان مثال ،تغيير محل انعقاد یک قرارداد در زماني که قانون محل
وقوع عقد ،قابل اعمال است زمينه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون ميگردد .اما این نظریة حقوقي
بر تغي ير تمام عناصر وابستگي براي امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد .در منابع فقهي نزدیک
ترین قاعده به منع سوء استفاده ازحق ،قاعده الضرر است .اما بطور کلي مفهوم الضرر عامتر از
منع سوء استفاده از حق است .این اصطالح در حقوق اروپایي در کشورهاي رومي ژرمني تاسيس
شد ه است .در کامن ال بر طبق نظري که هم اکنون در انگليس و آمریکا غلبه دارد ،صاحب حق
مي تواند به هرصورت و با هر اندیشه اي تا جایي که از حدود قانون و مفاد اختيار خود تجاوز نکند،
حق را بکار برد.
این توصيفها این سوال را مطرح ميکند که آیا قاعده سوء استفاده از حق ،محدود به یک
باب معين از قبيل حقوق قراردادها یا رابطه امالک مجاور است یا در همه مباحث حقوقي از جمله
حقوق بينالملل خصوصي قابل اعمال است؟ در هرجا که اعمال یک حکم قانوني یا قاعده حقوقي
به انتخاب و اراده شخص وابسته است ،امکان انحراف قاعده از مباني و اهداف اوليه وجود دارد.
لذا بررسي بایستههاي تقلب نسبت به قانون با توجه به متون فقه اماميه و قانون مدني ایران
موضوع مقاله حاضر را تشکيل ميدهد.

حيله شرعي از دیدگاه فقها براي قلب برخي از احکام ثابت شرعي به احکام دیگر به واسطه
فعلي است که در ظاهر صحيح و در باطن لغو است اعم از اینکه حکم تکليفي باشد یا وضعي
(شاطبي۹5۹7 ،ق .)۹17 :از گفتار بسياري از فقهاي اماميه استفاده ميشود که دست کم ،بخشي
از حيلههاي شرعي به اجماع فقها جایز است .صاحب جواهر به تصریح این مطلب ميگوید :اشکال
و اختالفي در جواز حيلههاي شرعي وجود ندارد .ميرزاي قمي از این نيز فراتر رفته و معتقد است
جواز حيلههاي شرعي از مسلمات فقهي به شمار ميرود (ميرزاي قمي۹5۹۳ ،ق.)50۳ :
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شاید بتوان گفت شيخ طوسي نخستين فقيهي است که بر جواز حيل بطور اجمال ادعاي
اجماع کرده است .وي در این باره ميگوید :حيلههاي شرعي فيالجمله به اتفاق فقها جایز است
و قول به حرمت شاذ و نادر است (طوسي .)94 :۹۳17 ،در مقابل عده بسيار از فقها حيلههاي
شرعي را حرام ميدانند (مقصودي.)92 :۹۳95،
در فقه حيله داراي مفهوم وسيعتري از تقلب نسبت به قانون است .در نتيجه حيله شامل
مواردي هم مي شود که فقط براي فرار از یک تکليف صورت نگرفته است .ولي باید توجه کرد که
هميشه تقلب مستلزم فرار از یک تکليف قانوني است .ميتوان این طور بيان کرد که حيله نامشروع
همان تقلب نسبت به قانون است .براي تایيد این سخن ميتوان به تعریف ابن قدامه اشاره کرد:
حيله حرام و غيرمشروع عبارت است از اینکه کسي به ظاهر عقد مباحي را انجام دهد ولي در
واقع اراده حرام دارد .هدفش این است که با توسل به حيله تقلب کرده و عملي را که خداوند
حرامش کرده ،مباح و حالل کند (ابنقدامه۹50۳ ،ق .)2 :تعدادي از حقوقدانان اعتقاد دارند که
بطور کلي تقلب غالبا همراه سوء نيت و قصد نامشروع است و ميتوان گفت که تقلب با سوء نيت
مالزمه دارد .به نظر برخي از مولفان ،سبب بسياري از اختالف دیدگاهها درباره موضوع حيل،
مطرح نشدن تعریفي جامع و فراگير از آن در منابع فقهي مذاهب مختلف است .با این همه با
اندکي تسامح مي توان مراد از حيله را در غالب منابع فقهي ،بویژه هنگامي که با وصف شرعي ذکر
ميشود ،تالش براي بدست آوردن زمينهها و اسبابي دانست که بر آنها حکم شرعي جدید مترتب
مي شود اعم از اینکه آن اسباب حرام باشد یا حالل (مکارم شيرازي .)۹1-۹7 :۹۳1۳ ،درحيل
اصالتا تغيير حکم صورت نمي گيرد بلکه در واقع موضوع حکم شرعي تغيير ميیابد .به بيان دیگر،
تغيير حکم براي مکلف ناشي از تبدل موضوع است .پيشينه مبحث حيل در احکام فقهي به زمان
پيامبر (ص) برمي گردد ،مثال ميتوان این حدیث نبوي که جنگ ،فریب و خدعه است و نيز توریه
پيامبر و صحابيان را از ادله تجویز حيل از نوع منفي در شرایط خاص به شمار آورد .همچنين
موارد متعددي از کاربرد حيل در قضاوتهاي اميرمومنان گزارش شده است (ابن بطه اکبري،
۹50۳ق .)۹7 :با این همه شکلگيري مباحث حيل در احادیث فقهي بطور گسترده به عصر تابعين
و بویژه اوایل قرن دوم بازمي گردد .براي نمونه ميتوان به احادیث منقول از کساني چون ابراهيم
بن یزید نخعي و امامان شيعه (ع) اشاره کرد که مصادیقي از مسائل حيل شرعي را دربر دارند
(ادریس حلي۹5۹۹ ،ق .)204-205 :فقهاي امامي هرچند با زیاده روي حنفيان درکاربرد حيل
شرعي مخالفند ۹اما بسياري از حيل را مجاز شمردند .از جمله مهمترین مصادیق حيل در فقه
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اسالمي ،که از ابتدا تا کنون مورد بحث و مناقشه بوده و درباره آن آثار متعددي تاليف شده ،حيل
ربا یعني راهکارهاي رها شدن از معامله ربوي است .۹البته شماري از فقهاي امامي درباره پذیرش
حيل بطور کلي یا جزئي سختگيري بيش تري نموده و برخي مصادیق حيل را بطور اصولي
نپذیرفته اند . 2به تصریح فقهاي امامي حيل باب خاصي ندارد و همه ابواب فقه را در بر ميگيرد.
همچنين توسل به عقد صوري در جریان معامالت براي رسيدن به هدف نامشروع و حرام ربا در
فقه اسالمي مردود است و اکثر فقهاي اسالمي با استناد به آیه شریفه " احل اهلل البيع و حرم
الربا" و احادیث و اخبار وارد شده ،اینگونه اعمال را منع و باطل اعالم نموده است .راغب اصفهاني
در خصوص مفهوم حيله ميگوید  :حيله ،به معني به کارگرفتن راههایي است که به شکل پنهان
باشد به تعبير دیگر به معناي چاره جویي پنهاني است و معموال بار منفي دارد(راغب اصفهاني،
.)۹۳1-۹۳7 :۹۳02
از ميان فقهاي معاصر تنها فقيهي که با حيل نامشروع بشدت مخافت کرده ،امام خميني (ره)
بوده است .به نظر وي روایاتي که داللت بر صحت توسل به حيله در باب ربا و قرض دارد ،از لحاظ
سند و متن قابل خدشه است و اگر نصي بر جواز آن وجود داشته باشد ،با کتاب و سنت مستفيضه
تناقض داشته و قابل طرح و رد است .لذا عمل به حيل با روح قوانين اسالمي منافات داشته و
نمي تواند موضوع حرام را به حالل تبدیل کند.
 .2-1اصول حقوقي
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 ۹براي مثال رجوع کنيد به آقا بزرگ طهراني ،ج  ،7ص  ،۹27ج ،۹۹ص  ،۹71بحراني ،ج ،24ص ۳74
 2رجوع کنيد به مقدس اردبيلي ،ج  ،1ص  ۹1و  54۳و  ،541امام خميني۹۳79 ،ش ،ج  ،2صص 442-44۳
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تقلب نسبت به قانون در چارچوب تعارض قوانين زماني تحقق ميیابد که اشخاص با سوء
استفاده از حق انتخابي که به موجب قانون یک کشور به آنها براي تغيير در وضعيت خود یا محل
اموال یا محل انعقاد قرارداد و غيره داده شده خود را تحت پوشش قانوني غير از قانوني قرار دهند
که قاعدتا باید بر موضوع حاکم باشد .در این رابطه در حقوق ایران ميتوان به احتمال تقلب نسبت
به قانون در رابطه با موضوع احوال شخصيه در نتيجه تفسير خاصي که بعضا از ماده  7قانون
مدني به عمل آمده ،اشاره نمود .به موجب این ماده "اتباع خارجه مقيم در خاک ایران از حيث
مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات
مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود" .اصطالح خارجيان به کار رفته در این
ماده به طور معمول باید به اشخاصي اطالق ميگردد که تابعيت ایران را ندارد ،بنابراین برخي
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معتقدند اگر یک مسلمان غيرایراني بهموجب قانون کشور متبوعش نتواند از یک حقوق اساسي
خود به موجب دین مبين اسالم بهرهمند شود در صورت درخواست بهرهمندي از حقوق مذکور
در ایران عدم اجازه به وي در این رابطه در ایران با استناد به مواد  7و  90۹قانون مدني ایران با
نظم عمومي و قانون اساسي ایران منافات دارد .بدیهي است پذیرش چنين تفسيري ميتواند
موجبات تقلب نسبت به قانون را بوسيله اتباع خارجي مسلمان در ایران فراهم سازد زیرا برخالف
تابعيت که رابطه اي است بين فرد و دولت و معموال مدارک کتبي براي اثبات آن وجود دارد و
بعالوه اراده فرد بطور یکجانبه نمي تواند براي وي ایجاد تابعيت کند ،مذهب رابطه اي است ميان
خالق و مخلوق که حتي براي اثبات براي خلق نيز نيازي به ارائه مدرک کتبي نيست و اراده یک
جانبه فرد نقش اساسي دارد .به خصوص دین مبين اسالم پذیرش به این دین را بسيار آسان قرار
د اده است .بنابراین یک فرد غير مسلمان براي اینکه بتواند از حقوق مسلمانان بهره مند شود
ممکن است در ایران خود را مسلمان معرفي کند (خماميزاده .)۹04-۹05 :۹۳9۹ ،در واقع در
نظریهي تقلب نسبت به قانون دو عنصر در نظر گرفته ميشود .یکي عنصر مادي که عبارت است
از تغيير عنصر وابستگي و دیگري معنوي که همان قصد فرار از قانون صالح ميباشد .در بدو امر
ميبایست که یک تغيير ظاهرا واقعي در تابعيت تحقق یابد و بجز تابعيت ،سایر عناصر وابستگي
چون اقامتگاه نمي تواند منجر به تحقق تقلب نسبت به قانون گردند ،و این تغيير نيز باید به
موجب ساز و کاري منظم و قانوني مثالٌ با تحصيل واقعي تابعيت کشور ثالث انجام گيرد .دومين
عنصر در تحقق تقلب نسبت به قانون ،عنصر معنوي ميباشد که عبارت است از قصد امتناع از
اجراي قواعد حل تعارض ،براي انجام این عمل متقلبانه شخص تالش دارد تا از اجراي قانون مادي
که ميداند قابل اجراست ،ممانعت کند .در این خصوص ،شخص تنها قصد فرار از مقررات و شرایط
آمرانه قانون قابل اجرا را دارد .اما موضوع اساسي که قابل طرح است اینکه چگونه ميتوان در
چنين مواردي به قصد متقلبانه اشخاص پي برد ،مضافا ،ميبایست این نکته را بررسي کرد که آیا
هر تغيير قانوني عناصر ارتباط ميتواند الزاما تقلب نسبت به قانون محسوب شود .چه اینکه ،اصل
حاکميت اراده همچنان در حقوق بينالملل خصوصي معتبر است ،و مضافا ،یکي از اصول سه گانه
حاکم بر عناصر ارتباطي اعم از تابعيت و اقامتگاه ارادي بودن و قابل زوال بودن آنها ميباشد
(خماميزاده. )۹04-۹05 :۹۳9۹ ،
شرط اساسي بهنتيجه رسيدن تقلب نسبت به قانون این است که وسيله موثر باشد و بتواند
انسان را بدون برخورد با موانع از قيد قانون برهاند و الزم است که این وسيله از جهت قواعد
حقوقي صحيح و غير قابل خدشه باشد و باید حقيقي باشد و صوري بودن موجب بيثاتيري وسيله
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است .موثر بودن وسيله حقوقي بدین معني است که این وسيله ذاتا صحيح و غير قابل خدشه
باشد .اگر بتوان از راههاي معمولي در صحت وسيلهاي که براي تقلب بکار رفته خدشه کرد دیگر
احتياجي به توسل به نظریه تقلب نيست .به همين جهت است که نظریه تقلب نسبت به قانون
بعنوان یک وسيله فرعي و علي البدل شناخته شده است .یعني اگر با استفاده از ضمانت اجراي
طبيعي قوانين ،نتوانيم از عمل غير قانوني اشخاص جلوگيري کنيم ميتوانيم ازاین نظریه استمداد
نمائيم .عمل صوري که براي تقلب نسبت به قانون مورد استفاده قرار ميگيرد وسيله حقيقي
نيست .دادگاه به محض اثبات صوري بودن ميتواند آنرا بي اثر کند .براي مثال کسيکه ميخواهد
از صالحيت محکمه اي فرار کند ممکن است با حفظ اقامتگاه اصلي ،اقامتگاه دیگري بطور صوري
براي خود ایجاد کند و آنرا به دادگاه اعالم نماید .براي فرار از مقررات مربوط به نرخ بهره از بيع
صوري که به بيع شرط معروف شده استفاده کرده اند .در این موارد ،وسيله ،کافي براي فرار از
قيد قانون نيست ،فقط توانسته است تجاوز به قانون را مخفي کند و با احراز واقع ،این تقلب بي
اثر ميشود (.)Indira, 2006:217
 -2مباني نظريه منع تقلب نسبت به قانون
 .1-2قاعده الضرر و نظريه سوء استفاده از حق

شماره  ،54پایيز ۹۳99

 ۹قرآن کریم سوء استفاده از حق را در مورد حق رجوع و وصيت که غالبا در مظان سوء استفاده ميباشند عنوان کرده است و از
این موارد ميتوان علت منع را که سوء استفاده از حق ميباشد استنتاج کرد .نکته جالب توجه این است که از نظر شریعت اسالم
سوء استفاده از حق گناه محسوب ميشود .دليل این امر روایتي است که صاحب مجمع البيان و سایر مفسرین نقل کرده اند که
بر طبق آن ضرار در وصيت که همان سوء استفاده از حق در وصيت است از گناهان کبيره ميباشد و موید آن آیه  ۹12از سوره
بقره است که در آن از جنف و اثم در وصيت سخن به ميان آمده است.
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در قوانين ایران ماده عامي که صریحا تقلب نسبت به قانون را منع کرده باشد موجود نيست.
ماده  2۹1قانون مدني سابق که معامله به قصد فرار از دین را پيشبيني کرده هرچند نمونههایي
از تقلب نسبت به قانون است ولي قابل شمول به کليه موارد تقلب نيست .فقط ممکن است با
استفاده از آن مواردي را که مشابه معامله به قصد فرار از دین است آنهم با توسعه مالک و مفهوم
ماده بياثر سازیم .بنابراین باید در مورد یک ضمانت اجراي عام که در کليه موارد تقلب قابل
استناد باشد تحقيق کنيم .به نظر ما چنين ضمانتي وجود دارد .ماده  ۹۳2قانون مدني بيان قاعده
حقوقي الضرر است .قاعده الضرر که از قواعد مسلم و فقهي مورد تایيد قوانين موضوعه ایران
ميباشد ضمانت اجراي کافي براي خنثي کردن تقلب نسبت به قانون است .۹فقها اصل الضرر را
به عنوان یک قاعدهي کلي که در بسياري ابعاد عبادي ،سياسي ،اجتماعي ،فردي و معامالتي قابل
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بايستههای نظری تقلب نسبت به قانون از منظر حقوق ايران

اعمال است ،بنا نهاده اند .دالیل مزبور گویاي این واقعيت است که از جانب هيچ کسي ایجاد ضرر
مشروع و مجاز نيست و این عدم مشروعيت به این معناست که عالوه بر اثر تکليفي و ممنوعيت
عمل در مواردي ،اثر وضعي ضرورت جبران زیان نيز بر ایراد ضرر مترتب ميگردد .نظر به اینکه
حقوق مدني ایران وابسته به فقه اسالمي است و ماده  ۹۳2قانون مدني از مجاري قاعده الضرر و
مصادیق بارز آن است بنابراین ناگزیریم براي درک مفهوم ماده مزبور و قلمروي آن به فقه اسالمي
که منبع سوابق حقوقي ایران است کامال توجه داشته باشيم .به موجب این ماده کسي نميتواند
در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفي که به قدر متعارف و براي
رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .در این مورد به استناد ماده  ۹۳2ميتوان جلوي سوء استفاده
از حق را گرفت .مسئله قصد تقلب در سوء استفاده از حق مورد توجه ميباشد .آنچه در مورد ماده
 ۹۳2و بطور کلي سوءاستفاده از حق مورد اتفاق نظر است اینکه اگر تصرفات مالک در مایملک
خود به قصد اضرار به همسایه باشد این تصرف جایز نيست و باید از آن جلوگيري کرد (مدني،
.)21 :۹۳9۳
این ماده ماخذ اصلي قاعده الضرر در حقوق مدني است ،ولي مورد منحصر نيست .مواد ۹22
و  ۹24و  ۹۳9قانون مدني نيز از مجاري قاعده الضرر هستند .حتي ميتوان گفت که مواد 955
و  954قانون مدني به طور آشکار قاعده الضرر را به حقوق ایران وارد کردهاند بنحويکه هيچ
تردیدي در اعتبار قاعده مزبور در حقوق موضوعه ایران باقي نميگذارد .ماده  2۹1قانون مدني
در باب معامله به قصد فرار از دین و ماده  00در مورد وقفي که به قصد اضرار به دیان واقع
ميشوند از موارد سوءاستفاده از حق هستند که حتي اگر ماده خاصي آنها را پيشبيني نکرده بود
قاعده الضرر که از دریچه ماده  ۹۳2وارد حقوق موضوعه ما شده ضمانت اجراي کافي براي خنثي
کردن آنها بوده است .هرچند ماده  ۹۳2ناظر به سوء استفاده از حق مالکيت است ولي ميتوانيم
با استفاده از روح آن از سوءاستفاده از هر حق دیگري جلوگيري کنيم .تقلب اعم ازاینکه نسبت
به قانون یا اشخاص ثالث باشد در هر حال متوجه یک الزام قانوني و تکليف است و از این جهت
فرقي ميان تقلب نسبت به قانون و تقلب نسبت به اشخاص نيست .بر فرض قبول صحت این
تقسيم ماده  ۹۳2شامل تقلبي نسبت به قانون هم خواهد بود زیرا بطوریکه در مطالعه سابقه
فقهي این ماده مالحظه شد مضمون این ماده منع سوء استفاده ازمطلق حق است و تقلب نسبت
به قانون هم چيزي جزسوءاستفاده از حق نيست و این موضوع مورد قبول عده زیادي از
علماءحقوق فرانسه و دادگاهها ميباشد .در نتيجه ممکن است در هر مورد که شرایط اجراي آن
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موجود باشد با استفاده از روح این مواد مستقال و یا با استناد مواد مزبور از آن بهره برداري کنيم
(عامري. )45 :۹۳92 ،
این اصل یکي از مهمترین اصول عقلي است که عالوه بر حکم عقل ،در آیات و روایات بسياري
مورد تائيد و تاکيد قرار گرفته است و از بدیهيترین اصول حقوقي است .این قاعده در فقه و
حقوق اسالمي داراي قلمروي گسترده در احکام و مقررات عبادي ،اجتماعي ،سياسي ،معامالتي
است و بر احکام اوليه حاکميت دارد و مفهوم آن مقررات را مضيق و محدود ميسازد .مفاد این
قاعده در دیگر نظامهاي حقوقي نيز در محدوده مسائل حقوق به حکم عقل پذیرفته شده و
نشانههاي آنرا ميتوان یافت .به بيان دیگر ،ضرورت جبران خسارت ،از گذشته ،کم و بيش ،در
تمام جوامع مورد قبول بوده است و بر همين مبنا ،نظامهاي حقوقي مختلف توجه و تاکيد بر
جبران خسارت زیان دیده را داشتهاند با این تفاوت که در حقوق اسالم این قاعده ،به عنوان یک
اصل کلي حاکم بر احکام و مقررات اوليه به طور مشخص پذیرفته شده است و مورد بحث و
بررسي قرار گرفته ،و سامان یافته است (بهرامي احمدي.)۳4-۳5 :۹۳95 ،
 .2-2نظريه علت و جهت نامشروع
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نظریه علت در مواد  ۹۹01و  ۹۹۳۹و  ۹۹۳2و  ۹۹۳۳قانون مدني فرانسه پيشبيني شده
است .بر طبق ماده  ۹۹۳۳این قانون ،تعهدي که علت آن نامشروع باشد باطل است که همين
ماده در تعریف علت نامشروع ميگوید« :علت نامشروع محسوب ميشود اگر به موجب قانون
ممنوع بوده یا برخالف اخالق حسنه و یا نظم عمومي باشد » .در تطبيق تقلب نسبت به قانون بر
نظریه علت نامشروع گفته شده که قصد فرار از قانون ،علت منحصر در انجام عمل متقلبانه است
و با فرض اینکه این علت نامشروع است ،باید عمل متقلبانه به استناد نظریه علت نامشروع ابطال
شود .بر اساس این استدالل براي خنثي کردن عملي که به قصد فرار از قانون صورت گرفته
احتياج به ضمانت اجراي قانوني دیگري نيست بلکه از وحدت مالک ماده  ۹۹۳۹که بطالن علت
نامشروع در آن پيش بيني شده ميتوان استفاده کرد و عمل متقلبانه را باطل نمود (ارفع نيا،
. )۳9-۳0 :۹۳19
در قانون مدني ایران نظریه علت نامشروع بطور ناقص و محدود مورد قبول قرار گرفته است
چه ماده  2۹7علت نامشروع را فقط در صورتي موجب بطالن عقد دانسته که در ضمن عقد به
آن تصریح شده باشد .بنابراین در حقوق ما نظریه علت بطریق اولي ضمانت اجراي قانوني براي
ابطال تقلب و حيله محسوب نميشود .یکي از مهمترین فواعد جهت تعهد ،توجيه اصل همبستگي

67

بايستههای نظری تقلب نسبت به قانون از منظر حقوق ايران

67

 .3-2قاعده نقض غرض و مخالفت با نظم عمومي
صاحب کتاب جواهر الکالم براي بي اثر دانستن تقلب قاعده نقض غرض را عنوان کرده
7

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
شماره  ،54پایيز ۹۳99

تعهدات در قراردادهاي دو تعهدي است .این اصل در حقوق ما نيز وجود دارد .در اینگونه قراردادها
هرگاه تعهد احد طرفين به علتي مانند نامقدور بودن ،عدم مشروعيت و یا مجهول بودن موضوع
باطل باشد ،بال تردید تعهد طرف دیگر نيز باطل و کان لم یکن محسوب است .مقنن به موجب
مواد  2۹4و  2۹0و  ۳51و  ۳0۹ق.م اینگونه قراردادها را باطل دانسته است .براي توجيه این
همبستگي به نظریه اراده یا قصد و رضا که در حقوق ما به صراحت پذیرفته شده است نيز ميتوان
استناد کرد« .اگر تعهد یکي از متعاملين به علت بطالن تعهد طرف دیگر کان لم یکن شناخته
ميشود براي آن است که متعاملين چنين خواستهاند و اراده مشترک متعاملين بر همبستگي
تعهدات بوده است».
به نظر حقوقدانان هرچند ماده  2۹7ق .م به ظاهر جهت نامشروع را فقط هنگامي که جهت
صریحا در قرارداد ذکر شده باشد موجب بطالن معامله معرفي کرده ،ليکن با توجه به مواد 224
و  ۹۹21همين قانون ميتوان گفت :هرگاه بناي عقد بر جهت نامشروع بوده و بر آن توافق شده
باشد و به عبارت دیگر اوضاع و احوال بر حسب عرف حاکي از این باشد که جهت نامشروع وارد
قلمرو توافق اراده شده است نيز مورد مشمول ماده  2۹7بوده و در نتيجه قرارداد باطل خواهد
بود (الماسي .)95 :۹۳17 ،هرگاه قانونگذار ضمانت اجراي خاصي براي جلوگيري از سوء استفاده
از حق پيشبيني نکرده باشد نظریه تقلب نسبت به قانون اعتبار خود را باز ميیابد .پس وجود یا
عدم ماده  2۹1سابق ،ق.م موثر در مقام نيست .یعني نه وجود آن مثبت تئوري تقلب است و نه
حذف آن نافي آن ميباشد .چرا که هرگاه مقنن ضمانت اجرائي خاص براي جلوگيري از تقلب
نسبت به قانون پيشبيني کرده باشد ،آن مورد تحت عنوان تئوري کلي قرار نميگيرد (شهيدي،
.)40 :۹۳19

است ،این قاعده که یک اصل عقلي است بر این پایه استوار است که وقتي غرض و مقصود شخص
عاقلي بوجود یا عدم امري تعلق بگيرد و تحقق یا عدم تحقق این امرا را بخواهد بطوريکه سرپيچي
از آنرا موجب عقاب اعالم کند ،معقول نيست که نقيض و ضد آن نيز مورد تایيد اوقرار گيرد .به
عبارت دیگر هيچ فرد عاقلي مرتکب نقض غرضي که صریحا یا ضمنا ازانجام امري اعالم کرده
نمي شود .قانونگذار نيز از این قاعده مستثني نيست و بر یک مقنن عاقل قبيح است که مرتکب
نقض غرض شود .فقيه مزبور این اصل را بصورت یک قاعده کلي به این شکل بيان نموده است:
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 ۹منظور این است که هرگاه وسيله دیگري موجود باشد که بتوان بوسيله آن از اجراي قانون خارجي جلوگيري کرد استناد به
این قواعد دیگر لزومي نخواهد داشت.
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«هرچه که متضمن نقض غرض در اصل تشریع حکم شود به بطالن آن ميشود» (جواهرالکالم،
۹5۹۹ق)۳49 :
تقلب نسبت به قانون هم بر خالف مقاصد قانونگذار از وضع قانون و اوامر و نواهي او ميباشد.
اگر قانونگذار بر حيلههائي که تصادم با غرض قانون دارد صحه بگذارد ،مسلما مرتکب نقض غرض
شده است .تقلب نسبت به قانون مبتني بر سوء استفاده از قانون است بنابراین قاعده فقهي مزبور
که در مواد قانون مدني ایران منعکس شده بطور واضح بر حيله و تقلب نسبت به قانون انطباق
دارد و ممکن است از روح موادي که این قاعده را وارد قانون مدني ما کردهاند براي ابطال حيله
و تقلب استفاده نمود (امامي. )29 :۹۳71 ،
هرچند بين قاعده جلوگيري از تقلب و قاعده نظم عمومي از جهاتي شباهت وجود دارد
معذالک از جهت ماهيت یکسان نيستند .در نظم عمومي مفاد و محتواي قانون صالحيتدار
خارجي مطرح است و قاعده نظم عمومي وقتي به موقع اجرا در ميآید که قانون خارجي از لحاظ
محتوا با قانون داخلي ناسازگار باشد .در اینجا هدف نظم عمومي دفاع از سازمانهاي قانوني کشور
در مقابل ناسازگاريهاي ناشي از اجراي قانون خارجي ميباشد .در حالي که در موضوع تقلب
نسبت به قانون مسئله فرار از قانوني که حقا ميبایست در مورد آنان اجرا شود مطرح است .بين
نظم عمومي و قاعده جلوگيري از تقلب چند شباهت وجود دارد :هر دو از اجراي قانون خارجي
حاکم جلوگيري ميکنند (اثر عمومي منفي) ،اثر هر دو جنبه فرعي و عليالبدل دارد ،۹اثر هر دو
بسته به نظر و تشخيص قاضي است و هر دو داراي اثر خفيف ميباشند .با توجه به آنچه بيان شد
نظریه نظم عمومي بينالمللي ،ما را از تئوري استثناء تقلب مستغني نميکند .و هرگاه شرائط
اعمال آن بوجود آید ،قابل اجرا و بلکه الزم االجرا خواهد بود .شرایط الزم عبارتند از وجود تقلب،
یعني اینکه فرد از وسایلي که قانونا در اختيار دارد به منظور دستيابي به یک هدف تقلبي استفاده
کند و این عمل ،موثر واقع شده باشد .شرط دوم این است که بدليل عدم وجود هر گونه عالج
دیگري در جلوگيري از اجراي قانون خارجي اعمال این قاعده ضروري باشد (خمامي زاده:۹۳9۹ ،
.)۹۹5
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در حقوق ایران به پيروي از فقه اسالم و حقوق فرانسه مواد متعددي در قانون مدني و قانون
تجارت پيشبيني شده که ميتوان به استناد آنها نظر تبعيت عقد را از اراده واقعي قبول کرد .به
موجب ماده  ۹9۹قانون مدني« :عقد محقق ميشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزي
که داللت بر قصد کند» .در این ماده قصد انشاء عنصر سازنده عقد تلقي شده و حتي ذکري از
الفاظ هم به ميان نيامده و هر چيزي را که داللت بر وجود قصد کند کافي دانسته است .ماده
 ۹94قانون مدني به یک ضابطه اشاره ميکند و آن این است که فقدان قصد موجب بطالن معامله
است .به موجب ماده  50۳قانون مدني در مبحث بيع شرط که بر مبناي مادتين  ۹9۹و ۹94
تنظيم گردیده« :اگر در بيع شرط معلوم شود که قصد بایع به حقيقت بيع نبوده احکام بيع در
آن مجري نخواهد بود» .این ماده که از روح آن ميتوان در سایر عقود و معامالت صوري استفاده
کرد راه را براي بي اثر کردن بيع شرط که نوعي معامله صوري است باز کرده است .ماده 520
قانون تجارت در باب معامالت ورشکسته نيز به یک قاعده کلي در بطالن معامله صوري اشاره
ميکند .بر طبق این ماده «اگر در محکمه ثابت شود که معامله بطور صوري و مسبوق به تباني
بوده است آن معامله خود به خود باطل و عين و منافع مالي که موضوع معامله بوده مسترد و
طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد برد» .در این جا چون معامله صوري است و
قصد انتقال در ميان نيست و بين متعاملين براي اضطرار به طلبکاران تباني شده ،قانونگذار معامله
را باطل دانسته است و حال آنکه معامله به قصد فرار از دین اصوالٌ غير نافذ است (ماده 2۹1
قانون مدني) ،علت بطالن در ماده مزبور این است که در معامله صوري قصد انشاء وجود ندارد،
کافي است دادگاه صوري بودن معامله را احراز کند تا از تقلب و حيله رفع اثر بشود (کاتوزیان،
. )۹09 :۹۳9۹
امروزه اکثریت مولفين فرانسوي امکان صوري بودن را در زمينه عقود و ایقاعات پذیرفتهاند.
و در نتيجه اثبات صوري بودن عقد را براي اشخاص ثالث و حتي طرفين عقد ممکن دانستهاند.
دیوان تميز فرانسه در آراء متعددي این نظر را اتخاذ کرده و عقد صوري را باطل دانسته است .در
یکي از این موارد محکمه مدني (گرونوبل) به علت اینکه از محتویات پرونده براي او ثابت شده
که زوجين قبل از عقد تباني بر صوري بودن آن کردهاند ،این را پذیرفته و اینطور اظهارنظر نموده
است« :بطالن این عقد ممکن است به جهت فقدان رضا اعالم شود .زیرا این زن هرگز قصد انعقاد
یک ازدواج حقيقي را نداشته است» .محکمه مدني بروکسل نيز بطالن نکاح صوري یک زن یهودي
را که به منظور جلوگيري از تبعيد وي بوده است را قبول کرده ،خصوصا که این ازدواج در اوضاع
و احوالي صورت گرفته که تباني بر صوري بودن ازدواج قابل استنباط بوده است.
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دادگاه عالي کانادا نيز ازدواج یک فرد ایتاليائي را که هدف اواز ازدواج فقط تحصيل تابعيت
کانادا بوده ابطال کرده و اظهار نظر ميکند« :زوجين قبل از مراسم ازدواج یکدیگر را ندیدهاند و
هيچيک از آنان قصد نکاح نداشتهاند بنابراین رضایت مورد نظر قانون وجود نداشته و آنچه بوجود
آمده تشریفات صوري است» (.)Dreyfus, 2015: 717
صوري بودن هميشه درمورد عقود و ایقاعات نيست و ممکن است وقایع حقوقي مثل تابعيت
و اقامتگاه بطور صوري تغيير یابد .در این مورد براي احراز واقع باید به بررسي اوضاع و احوال
مادي عمل پرداخت .اگر شروط بطور موثر بوجود آمده این عمل صحيح است و اال یک عمل
صوري است .براي مثال وقتي یکي از طرفين دعوي اعالم تغيير اقامتگاه خود را بهدادگاه ميکند
باید دید آیا اقامتگاه بطور واقعي منتقل شده است یا نه ،چون ممکن است تغيير اقامتگاه بطور
صوري انجام شده باشد .علت این است که اقامتگاه از عوامل تعيين صالحيت دادگاه است .در
عمل دیده شده وقتي افراد احساس کردهاند ممکن است دعوائي عليه آنان مطرح شود اقامتگاه
خود را بطور صوري تغيير دادهاند .یک تاجر اقدام به ایجاد یک دفتر ظاهري در یکي از شهرهاي
دیگر غير از محل اقامت واقعي خود کرده است تا خود را از قيد صالحيت دادگاهي خارج کند. .
قوانين ما هم به این مسئله توجه کرده و شرط تغيير اقامتگاه را طبق ماده  ۹005قانون مدني،
تابع نقل و انتقال واقعي آن دانسته است.
 -3وضعیت حقوقي عقود مبتني بر تقلب نسبت به قانون
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جز در بعضي از کشورها در سایر ممالک جهان ازجمله ایران قانوني که بطور کلي حيله را
محکوم کرده باشد ،وجود ندارد و برعکس در هر کشوري مقنن موارد مخصوص را که حساس
بنظر ميرسيد ،از نظر حيله مورد توجه قرار داده و ضمانت اجراهایي براي آنها مقرر داشته است
که گاهي بصورت بطالن و گاهي بصورت عدم نفوذ و گاهي به صور دیگر دیه ميشود .مسئله مهم
این است که دادرسان در غالب این ممالک از تفسير موسع نمودن قانون مربوط به موارد مذکور
و جنبه احتياط در کار آنها بوضوح دیده ميشود .علت این است که مباني بحث حيل هنوز به
درستي روشن نشده واال تصور درستي از حيل خودبخود براي اخذ تصميم به بطالن حيله کافي
است (اخوان فرد -کيخافرزانه .)20۹ :۹۳92 ،واژه حيله قانوني در معامالت نيز به دو دسته در
ميان حقوقدانان تقسيم شده است:
الف .متعاملين قصد ایجاد معامله ممنوع را دارند ولي بصورت عقد دیگري آن را واقع ميسازند
که دراینصورت عقد مزبور باطل است زیرا قصد انشائي وجود نداشته است .معامالت صوري یکي
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از وسایلي است که غالباً براي تقلب نسبت به قانون مورد استفاده قرار ميگيرد .این معامالت براي
صحنه سازي منعقد ميشوند ،بدون آنکه مقصود واقع ي طر فين ،انعقاد قرارداد باشد؛ مثالً دو
نفر براي باالبردن قيمت ملکي در نظر شخصي اجاره نامه صوري با قيمت گزاف تنظيم کنند.
همه حقوقدانان اتفاق نظر دارند که براي انعقاد عقد ،دو امر الزم است :یکي قصد ورضا که به
اراده حقيقي تعبير مي شود و دیگري چيزي که بر آن داللت نماید که از آن به اراده انشایي یاد
ميکنند .عقد با هریک از اینها بدون د یگر ي تحقق نمي یابد .بنابراین عقد صوري مقرون به
حيله و نيرنگ به دليل نداشتن اراده حقيقي باطل است (امامي.)79 :۹۳71 ،
طبق ماده  ۹9۹قانون مدني ،قصد انشا عنصر سازنده عقد تلقي شده است وحتي ذکري از الفاظ
هم به ميان نيامده و هرچيزي را که بر وجود قصد داللت کند ،کافي دانسته است .ماده  ۹9۹به یک
ضابطه کلي اشاره ميکند و آن اینکه فقدان قصد ،باعث بطالن معامله است .ماده  520قانون تجارت
نيز به یک قاعده کلي در باب بطالن معامله صوري اشاره ميکند .۹در اینجا چون معامله صوري است
قصد انتقال وجود ندارد و ميان متعاملين براي اضرار به طلبکار ان تباني شده  ،قانونگذار معامله را باطل
دانسته است ،حال آنکه معامله به قصد فرار از دین اصوال غيرنافذ ميباشد؛ بنابراین علت بطالن در ماده
مذکوراي ن است که در معامله صوري ،قصد انشا وجود ندارد و کافي است دادگاه صوري بودن معامله
را احراز کند تا از تقلب و حيله رفع اثر شود.
ب -عقودي که در آن قصد جدي وجود دارد ،ولي اراده جدي طرفين در قالب عقد پنهاني
مخفي ميماند و صورت خارجي معامله مقصود واقعي طرفين نيست .اصطالحاً به این عقود ،عقود
تدليسي گویند .در این گونه عقود ،طرفين براي معامله واقعي خود عنواني صوري انتخاب ميکنند
تا رابطه واقعي و معامله اصلي ميان خود را از منظر دیگران پوشيده بدارند و یا از مقررات قانوني
بگریزند؛ مانند هبهاي که در لباس بيع صورت ميگيرد تا ماليات کمتري به آن تعلق گيرد یا
خشم و حسادت وارثان را به دنبال نداشته باشد  .عقود تدليسي در واقع ،ترکيبي از عقد صوري
و عقد واقعي است و داراي دو جنبه آشکار و پنهان ميباشد .جنبه هاي گوناگون عقد تدليسي
باعث شده تا در ضمانت اجراي آن ميان حقوقدانان اختالف شود .عقد تدليسي به دو صورت انجام
ميشود :عقد تدليسي در قالب عقدي که داراي دو جنبه ظاهري و پنهاني است ،محقق ميشود.
در این نوع به استناد قاعده "ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد" ،عقد بطور کلي باطل است
(شهيدي )201 :۹۳19 ،ولي گاهي عقود تدليسي در قالب دو عقد کامالً مجزا صورت ميگيرد،
 ۹طبق این ماده :اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوري و مسبوق به تباني بوده ،آن معامله خود به خود باطل و عين
و منافع مالي که مورد معامله بوده ،مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود ،جزء غرما حصه خواهد برد.
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به گونهاي که عقد ظاهري در انظار عمومي و بهطور صوري منعقد ميشود و بيگمان باطل است؛
ولي عقد پنهاني در قالب عقدي دیگر ،با وجود همه شر ایط شکل ي و ماهو ي صورت ميگيرد.
در این فرض ،صحت عقد پنهاني همان گونه که برخي از حقوقدانان بر آن تأکيد کردهاند ،صحيحتر
به نظر ميرسد؛ زیرا اشخاص حق دارند با یکدیگر قرارداد ببندند و پيمان خود را از دیگران پنهان
دارند .اجراي این حکم تا جایي که با حسن نيت و براي رسيدن به خواستي مباح انجام گيرد ،با
هيچ مانعي روبه رو نيست؛ ولي وقتي پاي خدعه و نيرنگ به قانون و قصد اضرار به دیگران به
ميان آید ،در برابراشخاص ثالث غيرقابل استناد است.
پ -عقودي که مقرون به اراده جدي طرفين است ،ولي به قصد اضرار دیگران منعقد ميشود.
نکاح مریض در مرض منجر به فوت که به قصد اضرار به سایر وراث صورت ميگيرد و معامله به
قصد فرار از دین از مصاد یق آشکار این گونه معامالت به شمار ميروند که ضمانت اجراي آن در
قوا نين ،عدم قابليت استناد شناخته شده است .قانونگذار براي جلوگيري از این حيله در ماده
 954قانون مدني ميگوید :ا گر مردي در حال مرض ،زني را عقد کند و در همان مرض  ،قبل از
دخول بميرد ،زن از او ارث نمي برد؛ ليکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض
بميرد ،زن از او ارث ميبرد .در این حکم ،اباحه دخول به زني که در حال بيماري متوفي همسر
او شده است ،دليل بر درستي و نفوذ نکاح و محروم ماندن زن از ارث ،نشان عدم نفوذ آن است.
این چهره بطالن نسبي که در طالق مریض وجود دارد ،در نظریه هاي حقوقي ما ناشناخته مانده
است .با وجود این باید پذیرفت در کنار دو مفهوم شایع بطالن و عدم نفوذ ،ضمانت اجراي دیگري
نيز وجود دارد که عدم قابليت استناد نام دارد و منظور از آن اینکه نکاح مریض في نفسه و در
ميان طرفين ،مشروع و نافذ است؛ ولي براي زن در برابر سایر وارثان قابل استناد نيست (شهيدي،
.)225 :۹۳19
در معامله به قصد فرار از دین نيز اوضاع همين گونه است .طبق ماده  04ق.م .نفوذ معامله به
قصد فرار از دین منوط به اجازه طلبکاران است؛ به عبارت دیگر ،معامله بدهکار حيله گر غيرنافذ
است .بدین ترتيب اگر معامله غيرنافذ با نارضایتي و رد صاحب حق روبه رو شود ،از جهت آثار،
هيچ تفاوتي با عقد باطل ندارد؛ ولي ماده  5قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي ،چنين اثر
قاطعي براي معامله به قصد فرار از دین قرارنداده ،در این ماده سخني از ابطال معامله در ميان
نيست .فقط به طلبکار حق ميدهد که از عين مال مورد انتقال یا معادل بهاي آن از اموال انتقال
گيرنده ،طلب خود را وصول کند .بيگمان در رابطه ميان طلبکار و انتقال گيرنده ،معامله مورد
اعتراض در حکم باطل است؛ ولي این حکم ،رابطه حقوقي ميان بدهکار و انتقال گيرنده را حذف
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نميکند .راه جمع ميان دو راه حل ارائه شده اینکه گفته شود عدم نفوذ معامله به قصد فرار از
دین ،نسبي و فقط براي حفظ حقوق طلبکار است.
ت .یک امرغيرقانوني انگيزه ایجاد عقد ميشود؛ براي مثال براي محروم کردن دیگر فرزندان
از ارث ،مورث ،تمام اموال خویش را به فرزند مورد نظر خویش صلح ميکند ،در این حالت معامله
صحيح است و غيرمشروع بودن داعي و انگيزه فرد ،تاثيري در عقد ندارد (کاتوزیان.)01 :۹۳9۹ ،
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نتیجهگیری
قانونگذار در بسياري از مقررات کيفري و مدني ،آشکارا به مخالفت با تقلب نسبت به قانون
پرداخته است که همه حاکي از دیدگاه منفي قانونگذار در خصوص تقلب نسبت به قانون است
بگونه اي که از مجموع آنها ميتوان قاعده اي کلي ذیل عنوان قاعده جلوگيري از تقلب نسبت به
قانون انتزاع نمود .ضمانت اجراي قاعده جلوگيري از تقلب نسبت به قانون در معامالت و عقد
گوناگون یکسان نيست .عقد صوري بدليل فقدان قصد ،باطل است .عقودي که به قصد فرار از
دین انجام شوند غيرنافذند و سرانجام عقود تدليسي و عقودي که به قصد اضرار به دیگران انجام
ميشوند ،در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استنادند .بنظر ميرسد تقلب به قانون و حيل شرعيه
مفهوما شباهت بسياري با یکدیگر دارند و گاهي ميتوان آنها را مترادف دانست .در فقه اماميه و
اهل سنت درباره مشروعيت حيل شرعيه حتي در مورد حيل الرباء اختالف وجود دارد .بنظر
ميرسد در نظام فقهي غایت گراي اسالمي ،نميتوان حيل شرعيه را مقبول دانست مگر درموارد
منصوص با تفسير مضيق موارد .به خصوص تشریع شارع در یک موضوع خاص و صدور حکم
ثانویه متعارض موجب ایجاد نقض غرض ميشود لذا الزم است در استنباط این احکام نکات عقلي
نيز کامال مدنظر قرار بگيرد .قانونگذار در بسياري از مقررات مدني و کيفري ،آشکارا به مخالفت با
تقلب نسبت به قانون پرداخته است که همه حاکي از دیدگاه منفي قانونگذار نسبت به تقلب
نسبت به قانون است ،به گونهاي که از مجموع آنها ميتوان قاعده اي کلي ذیل عنوان قاعده
جلوگيري از تقلب نسبت به قانون است.از لحاظ ماهوي نيز با بررسي تقلب نسبت به قانون
مشخص شد که دو عنصر مادي و معنوي زمينه ساز ایجاد این تاسيس حقوقي ميگردد .اما اثبات
و احراز عنصر معنوي یعني قصد متقلبانه اصحاب دعوا و یا یکي از آنها به سهولت انجام نمي
پذیرد .ماده  ۹۳2قانون مدني بيان قاعده حقوقي الضرر است .قاعده الضرر که از قواعد مسلم و
فقهي مورد تایيد قوانين موضوعه ما ميباشد ضمانت اجراي کافي براي خنثي کردن تقلب نسبت
به قانون است .هرچند بين قاعده جلوگيري از تقلب و قاعده نظم عمومي از جهاتي شباهت وجود

حسین کاظمي فروشاني و همکار

دارد معذالک از جهت ماهيت یکسان نيستند ،در نظم عمومي مفاد و محتواي قانون صالحيتدار
خارجي مطرح است و قاعده نظم عمومي وقتي به موقع اجرا در ميآید که قانون خارجي از لحاظ
محتوا با قانون داخلي ناسازگار باشد .در اینجا هدف نظم عمومي دفاع از سازمانهاي قانوني کشور
در مقابل ناسازگاري هاي ناشي از اجراي قانون خارجي ميباشد ،در حالي که در موضوع تقلب
نسبت به قانون مسئله فرار از قانوني که حقاً ميبایست در مورد آنان اجرا شود مطرح است .نقض
غرض ،قاعده اي است که صاحب جواهر آنرا بصورت یک قاعده و اصل کلي بيان داشته و یک
اصل عقلي است و احتياج به مدرک و نص خاصي ندارد ،زیرا وقتي نقض غرض در مورد افراد
عادي شایسته نباشد به طریق اولي براي قانونگذار امري ناشایست جلوه ميکند و از ساحت
قانونگذار حکيم به دور است .شاید بتوان گفت که این اصل کلي حقوق «تقلب نسبت به کليه
قواعد حقوقي استثنا وارد ميسازد» که رویه قضائي فرانسه در برابر حيله و تقلب نسبت به قانون
به آن استناد ميکند چيزي جز تعبيري از قاعده نقض غرض نيست .ضمانت اجراي قاعده
جلوگيري از تقلب نسبت به قانون در معامالت و عقود گوناگون یکسان نيست .عقد صوري به
دليل فقدان قصد باطل است .عقودي که به قصد فرار از دین انجام شوند غيرنافذ هستند و سرانجام
عقود تدليسي و عقودي که به قصد اضرار به دیگران انجام ميشوند ،در برابر اشخاص ثالث،
غيرقابل استنادند.
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