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بعضیامورطبیعیدرجهانیافتمیشودکهباوجود
مکاشفه
آنکه در یک کشور معین واقع شده یا در یک کشوری رخ
میدهد،آثاروتبعاتمثبتیامنفیآنبهدیگرکشورها
نیز ســـرایت میکند .همچنین بعضـــی امور طبیعی
هستند که قابل اثبات نیستند که متعلق به کدام کشور
است و کدام کشور مالک یا ذینفع اصلی آن است.
این امور و وقایع طبیعی بواسطه ویژگی متحرک بودن
مهدی کشاورزی
خودشـــان یا آثارشان از یک کشور به کشوری نقل مکان
حقوقدان
میکنند یا اینکه آثارشـــان تا دیگر کشـــورها گســـترش
مییابد ،دارای وجوه مشـــترکی هستند و میتوانند بنا به این وجوه مشترک تحت
نظـــام حقوقی واحدی قرارگیرنـــد .این امـــور و وقایع طبیعی را به نام« ،ســـیاالت
بینالمللی»نامگذاریکردهونگاهیاجماعیبهآنخواهیمداشت.
این سیاالت را میتوان شامل:
 -1جنگل ها که اثر ســـیال دارند و آن تولید اکسیژن است .اکسیژن تولیدی جنگل
برحســـب وسعت آن تا چندین کشـــور بلکه در مواردی در کل کره زمین گسترش
مییابدوتماممردمجهانازنعمتوبرکاتاینوقایعطبیعیبهرهمندمیشوند.
 - 2آبزیـــان موجود در اقیانوس ها که از اقیانوســـی به اقیانـــوس دیگر و از آب های
ساحلی یک کشور به آب های ساحلی کشور دیگر در حرکت هستند .آبزیان هم در
حفظ محیط زیست که برای همه کشورها و همه مردم جهان مفید هستند ،نقش
دارند و همه در تأمین غذایی تمام مردم جهان مؤثرند و هم فواید دیگری دارند که
شرح جزئیات آن بسیار که در این یادداشت امکان آن نیست.
 - 3پرندگان که از قارهای به قارهای دیگر کوچ فصلی دارند .این کوچ کردنها برای
بقاینسلآنهاوحفظاکوسیستممهمهستند.
 – 4زلزلهها که سالی چند بار در روی این کره زمین و در حوزه قلمرو چندین کشور
رخ میدهد ،لیکن تخریب آن اعم از مالی و جانی در کشـــورهای دیگر هم بشدت
احســـاس میشود و حتی در مواردی آثار تخریبی آن در کشورهای مجاور بیشتر از
کشـــور مبدأ اســـت .این واقعه طبیعی هر زمان که رخ می دهد هیچ آثار مثبتی به
همراه ندارد و فقط آثار تخریبی و ویرانگر آن است که کشور مبدأ و سایر کشورهای
مجاوریاحتیدورترراهمبینصیبنمیگذارد.
 - 5رودخانهها که در سرزمین یک کشور پدیده ها سرچشمه میگیرد و در مواردی
از سرزمین چند کشور عبور میکند .این پدیده ها عموماً برای مردمی که در مسیر
رودخانهزندگیمیکنندمفیداست،هرچندکهدرمواردمانندطغیانآسیبهایی
همواردمیکنند.
 –6آتشفشانها یکی دیگر از وقایع طبیعی هستند که مانند موارد قبلی که شرح
داده شـــد در یک کشـــور روی میدهد ،لیکن آثار مخرب آن آلودگی هوا و تخریب
محیط زیســـت و زیستگاه مردم از شهر و روستاست که به کشورهای دیگر سرایت
میکند.
 -7طوفانها و گردبادها که بازهم بنا به شـــرایط آب و هوایی یک کشوری به وجود
میآیند ،لیکن بواسطه ماهیت ســـیال بودن آن در هر مسیری بنا به شرایط آب و
هوایی حرکت میکند .در جریان این حرکت هر آنچه در مســـیر خود هست نابود
میکند .حتی در مواردی آثار تخریب آن در کشور مبدأ بسیار کمتر از کشور در مسیر
عبورطوفاناست.
– 8سیلهایویرانگرکهازیککشورشروعمیشودوبهیکیاچندکشورمجاورهم
خساراتسنگینیواردمیکند.
 – 9حشـــرات موذی مانند حمله ملخها که در مواردی محصوالت چندین کشور
دیگررانابودمیکند.
 – 10بیماری مسری که بارها شاهد بودیم که چه تلفات سنگنین جانی در چندین
کشوربهجاگذاشتهاند.
درحالحاضرهریک از اینسیاالتبینالمللی داراینظامحقوقیخاصبهخود
است؛ لیکن بواســـطه وجوه مشترک بین آنها این گونه رفتار صحیح و عادالنه به
نظر نمیرسد و در نتیجه این سؤال مطرح میشود که چرا این سیاالت بینالمللی
که وجوه مشترک دارند از نظام حقوقی یکسانی بهرهمند نیستند و تابع یک رژیم
حقوقییکسانومتوازنیقرارندارندتاازاجحافوتبعیضجلوگیریشود.
در حال حاضر وضع بدین گونه است که هر کشوری از فواید این سیاالت بهرهمند
میشود و خود را مالک آن میداند ،لیکن در سیاالتی که مضراتی برای کشورهای
دیگر دارند ،در آن موارد خود را مالک و صاحب آن نمیدانند و احساس کمترین
مســـئولیت هم ندارند و در باب مضرات آن سکوت میکنند و آن را امری طبیعی
و خـــارج از اراده و کنترل خود میدانند .بهعبارت دیگر نســـبت به این گونه وقایع
طبیعی نگاهی که مربوط به قرون گذشـــته اســـت دارند و حاضر نیســـتند در باب
مالکیت آنها و مسئول این خسارات و ویرانی و کشـــتار و زیان وارده از آن سیاالت و
ضرورتجبرانخسارتصحبتکنند.
بهطور مثال کشورهایی که خود را مالک بعضی از انواع اینگونه سیاالت میدانند؛
اگر زلزلهای در خاک کشورشان اتفاق میافتد و آثار تخریبی آن به کشورهای مجاور
ســـرایت میکند ،آیا قبول میکنند کـــه زیانهای وارده به دیگر کشـــورها را جبران
کنند .مسلماً پاسخ این کشورها درحال حاضر منفی است .اگر این پاسخ منطقی
و صحیح اســـت پس چرا نسبت به دیگر ســـیاالت که ماهیتی مشابه زلزله دارند،
خود را مالک و صاحب اختیار تام و تمام میدانند .مثالً اگر رودخانهای از کوههای
یک کشور سرچشمه میگیرد هم نبایستی ادعای مالکیت داشته باشد و تصرفات
مالکانـــه کند.بر این ســـیاق چنانچه نظام مالکیتی را برای ســـیاالت قائل شـــویم
باید اجازه داده شـــود که کشـــور برزیل بهعنوان مالک و صاحب اختیار تام و تمام
جنگلهایآمازونهرطورمصلحتخودمیداندباجنگلهایآمازونرفتارکندو
هیچاحساسمسئولیتینسبتبهتأمیناکسیژندیگرکشورهانداشتهباشدوحق
داشتهباشداکسیژنتولیدیجنگلهایشرابفروشدواگرزمانیتکنولوژیاجازهداد
اکسیژنتولیدیجنگلهایآمازونرابستهبندی وصادرکند.
آیا بر این سیاق میتوان به کشورهای آفریقایی اجازه داد که با گونههای جانوری به
هرشکلیکهمنافعآنهاایجابمیکندرفتارکنند.
اگر کشوری ادعای مالکیت بر یک نوع از این سیاالت داشته باشد ،بایستی مالکیت
دیگر ســـیاالت کشـــور خودش را با الزامات آن بپذیرد ولذا باید الزام داشـــته باشد
که مانع ســـرایت آثار مخرب سیاالت خود به دیگر کشـــورها شودو این امری است
غیرممکن.
وجه مشترک سیاالت بینالمللی به گونه ای است که نمیتواند متعلق به کشوری
باشد .نه می توان اکسیژن تولید جنگلهای آمازون را در همان کشور نگه داشت و
نهمیتوانجلویمهاجرتآبزیانوپرندگانراگرفتونهمیتوانجلویطوفانها
و گردبادها را گرفت و مانع خروج آنها از کشور مبدأ شد.بنابراین به اختصار میتوان
گفت که هیچ کشوری نمیتواند مالکیت انحصاری بر همه نوع سیاالتی که در یک
کشور وجود دارد ،داشته باشد .سیاالت بینالمللی همانطور که از نام آن برمی آید
بینالمللیهستندونیازمندنظمییکسانبرایهمهکشورهاست،برخورددوگانه
با این سیاالت با نظم جهانی و عدالت و رفتار مساوی با رویدادی واحد منافات دارد
و قابل دفاع نیســـت .وجوه مشترک سیاالت بینالمللی ایجاب میکند که قانون
واحدی در سطح بینالمللی بر آنها حاکم شود تا از مناقشات اجتناب شود .وقایع
اینچنینیمتعلقبهکلبشریتومتعلقبههمهکشورهاست؛بنابرایننیازمندقانون
یکسانونظمواحدیاست.درحالحاضرکهجامعهجهانیعزمجدیبرایحفظ
محیطزیستومقابلهباتخریبآندارد،شایستهاستکهوقایعگفتهشدهراتحت
نظم واحدی درآورد.

قراردادهای جدید نفتی در ترازوی حقوق و قانون

بـ ــا قراردادهـ ــای جدیـ ــد میباشـ ــد .در
قراردادهای جدید به پیمانکار اجازه داده
شده برای انجام تمامی عملیات توسعه
و بهرهبرداری از تأسیسـ ــاتی که به موجب
قـ ــرارداد بـ ــرای تولیـ ــد نفـ ــت و گاز و دیگر
فرآوردههای جنبی ساخته میشود اقدام
به تأسـ ــیس شـ ــرکت عملیاتی مشـ ــترک
نماید .این شرکت لزوماًباید تحت نظارت
و با پشـ ــتیبانی کامل فنی و مالی پیمانکار
عملیاتـ ــی شـ ــود .مدیریـ ــت این شـ ــرکت
بهصورت چرخشـ ــی اسـ ــت و مکانیسـ ــم
بـ ــه نحـ ــوی طراحی شـ ــده کـ ــه بـ ــا لحاظ
اصول انتقال دانـ ــش مدیریت در نهایت
سـ ــمتهای مدیریـ ــت اجرایـ ــی به طرف
ایرانی حاضر در مشارکت انتقال یابد.
در قراردادهـــای جدیـــد توجـــه ویـــژه
بـــه انجـــام عملیـــات ازدیاد برداشـــت و
روشهای نوین داده شده است .قطعاً با
توجهبهزمانبربودنمطالعاتوعملیات
ازدیـــاد برداشـــت و همچنیـــن فاصلـــه
زمانـــی طوالنـــی بیـــن اجـــرای عملیات

اجرای درست و نظارت مستمر ،ضامن تأمین منافع ملی است

صادق قاسمی

کارشناس
مسائل نفت و گاز

روش تأمین مالی طرحهای نفت و گاز در
بعد از انقالب اسالمی تغییرات فراوانی را
شـــاهد بوده است .در دهه شصت عمده
تمرکز کشـــور بر تأمین مالـــی طرحها در
فرمت کامالً خدماتی و بدون ریسک و در
قالب قراردادی  EPCFبوده است؛ روشی
که در نهایت با توجه به شـــرایط انقالبی
کشـــور و جنگ و ریســـک و هزینـــه باالی
تأمین مالی عمالً موفقیتی کسب نکرد.
در دهه هفتاد و هشـــتاد مـــدل قراردادی
از نوع خدماتـــی همراه با ریســـک با نام
بیع متقابل برای نخســـتین بار به جهان
معرفی شـــد که کشور از سه نســـل از این
مدل قرارداد برای توســـعه میادین نفت
و گاز خود بهره برد .در ســـال  92و با روی
کار آمدن دولت جدید نیز یکی از دســـتور
کارهای جدی وزارت نفت ،اصالح الگوی
قراردادهای نفتی تعریف شد که خروجی
آن طراحـــی مدل قـــراردادی معروف به
 IPCاســـت که شـــرکت ملی نفت ایران
همین اواخر قـــراردادی بر مبنـــای آن با
مشارکت توتال CNPC،و پتروپارس برای
توســـعه فاز  11پارس جنوبی منعقد کرد.
به نظر میرســـد در مورد نیـــاز به اصالح
الگـــوی قراردادی در هـــر دو طیف اصلی
سیاسی کشـــور اجماع وجود داشته است
چرا که طبق جزء ( )3بند (ت) ماده ()3
قانون وظایف و اختیـــارات وزارت نفت،

مصوب در زمان دولت قبل در ســـال ،91
وزارت نفـــت موظف به طراحی الگوهای
جدید قراردادی شـــده است که این مهم
با روی کار آمدن دولت جدید در ســـال 92
پیگیریشد.
ëëنیازبهقراردادهایجدید
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این
اســـت که قراردادهای بیع متقابل نســـل
سوم چه منافعی را تأمین نمیکردند که
کشـــور طراحی الگوهای جدید قراردادی
را دســـتور کار قرار داد؟ یا از زاویه دیگر ،در
مدل قراردادی  IPCچگونه نقاط ضعف
قراردادهای بیع متقابل پوشش داده شده
است؟
آن چیـــزی کـــه مشـــخص اســـت این
دو مـــدل تشـــابهات زیـــادی دارنـــد و در
واقعیت قرارداد بیع متقابل پایه طراحی
قراردادهـــای  IPCقـــرار گرفتـــه اســـت.
ذات قراردادهای جدیـــد ،همانند الگوی
قراردادی بیـــع متقابل ،از نـــوع خدماتی
همراه با ریسک است یعنی رابطه شرکت
ملی نفت ایران و طرف دوم قرارداد یک
رابطه کارفرما – پیمانکار است که طی آن
پیمانکار در مقابل ارائه خدمات و پذیرش
ریســـک محق دریافت دستمزد میشود.
البتـــه در صورتـــی کـــه پیمانـــکار تمایـــل
به برداشـــت محصـــول تولیدی داشـــته
باشـــد این فعـــل میتوانـــد در قالب یک
قـــرارداد جداگانه خرید محصول ،شـــبیه
قراردادهـــای رایـــج فروش نفـــت در امور
بینالملل شرکت ملی نفت ایران ،اقدام
به خرید محصول نماید.
در قـــرارداد  IPCســـعی شـــده اســـت
فرمت قرارداد به نسبت قراردادهای بیع
متقابـــل ،به فرمت قراردادهـــای رایج در
صنعت نفت جهان نزدیکتر شـــود و به
نظر میرســـد با توجه به محدودیتهای
قانونـــی ،وزارت نفت توانســـته بخوبی از

عهده آن برآید .فرمت مالی قراردادهای
جدید ایران تشـــابه زیادی به قراردادهای
مشـــارکت در تولیـــد دارد .مکانســـیم
استفاده از فاکتور  Rبرای کنترل پرداختی
به پیمانکار متناسب با هزین ه کرد وی نیز
همان مکانیســـمی اســـت که ســـالها در
قراردادهای مشـــارکت در تولید در سطح
جهان استفاده شده است .محدود کردن
بازپرداخت هزینه به درصدی مشخص از
تولید میدان در سال نیز یکی از پارامترهای
اصلی بهکار رفته در قراردادهای مشارکت
در تولید است که البته در مدل بیع متقابل
نیزمورداستفادهقرارمیگرفت.همچنین
نحـــوه بازپرداخت هزینههـــای عملیاتی
نیز برگرفته از مشـــارکت در تولید اســـت.
شـــواهد حاکی از آن اســـت که تیم طراح
ایـــن قراردادها ســـعی کردهانـــد با حفظ
اصل عـــدم واگـــذاری مالکیت محصول
به پیمانکار و نگهداشت فرمت خدماتی
قرارداد ،الگوی جدید قـــراردادی را تا حد
امکان به سمت روش مشارکت در تولید
سوق دهند.
ëëویژگیهای قرارداد بیع متقابل
یکی از تفاوتهای اساسی قراردادهای
نوع بیع متقابل با سایر قراردادهای رایج
توســـعه میدان در جهان حضور پیمانکار
صرفـــاً در فـــاز توســـعه اســـت ،یعنی در
بیع متقابل بعد از تکمیل طرح توســـعه
پیمانکار عمالً کنار گذاشـــته میشـــد و در
طـــول یک بـــازه زمانی کوتاه و مشـــخص
هزینههـــای وی بازپرداخت میشـــد .این
موضوع از دو جهت ایجاد مشکل میکرد.
اول اینکه شـــأن شـــرکتهای بینالمللی
نفتبهعنوانشرکتهاییمعادلشرکت
ملی نفت را تا حد پیمانکاری صرف پایین
میآورد که این رویه مطلوب آن شرکتها
نبوده و نیســـت .دوم اینکه بر این اساس
منافع کارفرما و پیمانکار در دو افق زمانی

مختلف کوتاه مـــدت و بلند مدت تأمین
میشـــود .این مســـأله باعث میشود که
پیمانکار در راستای هر چه زودتر بازیافت
کردن هزینههای خود ،عملیات توسعه را
به نحوی مدیریت نماید که در سریعترین
زمـــان ممکن به اصـــل و فرع پـــول خود
برســـد .این موضـــوع میتواند در تناقض
با اصل تولید صیانتی باشـــد که مؤکداً در
قانون مورد تأکید قرار گرفته است.
تفاوت دیگـــر قراردادهای بیع متقابل
و قراردادهـــای جدیـــد ،نحـــوه هزینه کرد
در میدان اســـت .هزینه کـــرد پیمانکار در
قراردادهای بیـــع متقابل محدود به دوره
توســـعه بـــود .در قراردادهـــای جدیـــد با
واگذاری بهرهبرداری به پیمانکار در طول
یک دوره بیست ســـاله عمالً پیمانکار در
بخش بهـــره بـــرداری نیز هزینـــه خواهد
نمود .عـــاوه بـــر هزینههـــای عملیاتی،
در زمـــان بهـــره بـــرداری ،بـــرای اجـــرای
برخی فعالیتهای توســـعه ای یا ازدیاد
برداشـــت نیز پیمانکار موظف به تأمین
هزینه است .در  IPCهمانند بیع متقابل
نســـل ســـوم هزینه کرد بهصورت ســـقف
باز تعریف شـــده اســـت .البتـــه در اجرای
ایـــن دو مـــدل هزینه کرد تفاوت اساســـی
وجود دارد .در حالی که در بیع متقابل به
پیمانکار فرصتی  18ماهـــه برای منعقد
کـــردن  80درصـــد قراردادهـــای خـــود با
ارائه دهنـــدگان خدمـــات داده میشـــد،
در  IPCبودجـــه در قالـــب برنامـــه مالـــی
عملیاتی بهصورت ســـاالنه مـــورد توافق
طرفیـــن قـــرار میگیـــرد .در قراردادهای
جدید سعی شده اســـت انعطافپذیری
مالی و البته عملیاتی قرارداد بیشتر شود
که این مهم در قالب همین برنامه مالی
عملیاتی ساالنه دیده شده است.
تأسیس شـ ــرکت عملیاتی مشترک از
دیگر وجوه تمایـ ــز قراردادهای بیعمتقابل

شواهد حاکی
از آن است که
تیم طراح این
قراردادها سعی
کردهاند با حفظ
اصل عدم واگذاری
مالکیت محصول
به پیمانکار و
نگهداشت فرمت
خدماتی قرارداد،
الگوی جدید
قراردادی را تا حد
امکان به سمت
روش مشارکت در
تولید سوق دهند

ازدیاد برداشـــت و مشاهده نتایج ،امکان
نتیجهگیـــری از اجرای روشهـــای ازدیاد
برداشـــت از حد یک شـــعار فراتر رفته و
یک گام جدی به سمت عملیاتی شدن
برداشته شـــده اســـت .در حالت کلی به
نسبت قراردادهای بیع متقابل استفاده
از تکنولـــوژی و انتقـــال آن با حساســـیت
بیشـــتری در قراردادهـــای نســـل جدیـــد
دنبال شده است و به نظر میرسد شرایط
تحقق آنها نیز فراهمتر از قبل باشد.
از جنبههای دیگر قراردادهای جدید،
تعلـــق گرفتن دســـتمزد بـــه پیمانکار به
ازای تولیـــد هـــر بشـــکه نفت یا هـــر هزار
فوت مکعب گاز بیشـــتر از میـــزان تولید
توافق شده است که این مسأله میتواند
باعـــث ایجـــاد انگیـــزه الزم در پیمانـــکار
ت منجر بـــه تولید
برای اجـــرای عملیـــا 
اضافـــی شـــود .اینچنین مکانیســـمی در
قراردادهـــای بیـــع متقابل تعبیه نشـــده
بود.قطعاً موارد تشـــابه و تفاوت دو مدل
قراردادی فراتر از موارد فوقاالشاره است
که در حوصله این متن کوتاه نمیگنجد.
در این مرقومه ســـعی شـــد کـــه برخی از
خصوصیات برجســـته از مدل قراردادی
جدید بهصـــورت فهرســـتوار با نگاهی
مختصراً تفســـیری آورده شـــود و تالش
نشـــد که له یا علیه این قرارداد صحبتی
شود .این مسأله که آیا این مدل قراردادی
میتواند منافع کشور را حداکثر سازد  ،باید
منتظر نشست و دید که در اجرا عملکرد
این قـــرارداد و از آن مهمتر عملکرد تیم
عملیاتی و ناظـــر بر اجرای ایـــن قرارداد
چگونـــه خواهـــد بـــود .نگارنـــده معتقد
اســـت صرف نـــگارش مـــوادی در قالب
قرارداد نمیتواند متضمن تأمین منافع
شـــود ،قطعاً اجرا و بخصوص نظارت بر
اجرای مفاد قـــرارداد از خود متن قرارداد
مهم تر است.

حریم خصوصی خودرو از نگاه قانون
نقد

کریم رنجبر
حقوقدان

مـــاده  5قانون حمایت از آمران به معروف
و ناهیـــان از منکـــر مصـــوب  23فروردیـــن
 1394مجلـــس شـــورای اســـامی میگوید:
در اجـــرای امر بـــه معروف و نهـــی از منکر
نمیتوان متعـــرض حیثیت ،جـــان ،مال،
مسکن ،شـــغل و حریم خصوصی و حقوق
اشـــخاص شـــد مگر در مـــواردی کـــه قانون
تجویـــز کند.در تبصـــره این مـــاده نیز آمده
است :اماکنی که بدون تجسس در معرض
دید عموم قرار می گیرند مانند قسمتهای
مشترک آپارتمانها ،هتلها ،بیمارستانها
و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی
نیســـت .حال این مـــاده قانونی دســـتمایه
صحبتهای اخیر ســـردار منتظرالمهدی-
ســـخنگوی نیـــروی انتظامـــی جمهـــوری
اســـامی -قـــرار گرفتـــه و در اظهاراتی بیان
داشته است که فضای داخلی خودرو حریم
خصوصی محســـوب نمیشـــود .از طرفی
حجتاالســـام هـــادی صادقـــی -معاون
فرهنگی قوه قضائیه -نیز اظهار داشته است
فضـــای خودرو بـــه دو بخش پیـــدا و پنهان

تقسیم میشود که بخش پنهان که به طور
عـــادی ناپیداســـت مانند صنـــدوق عقب
بهعنـــوان حریم خصوصی تلقی میشـــود
و این مفهوم ،شـــامل بخش پیدای خودرو
که بدون تفتیش قابل رؤیت اســـت ،مانند
جایـــی که سرنشـــینان خودرو مینشـــینند،
نمیشود .ایشان عنوان داشتند وقتی چیزی
در معـــرض دیـــد عمـــوم قـــرار دارد دیگر
خصوصی نیســـت و جزو حریم خصوصی
به حســـاب نمیآید.در تاریـــخ 11تیر 1379
بخشـــنامهای از سوی اداره کل قوانین و امور
حقوقـــی ناجـــا صادر شـــد که براســـاس آن
تفتیش و بازرســـی خودروهـــا علی االطالق
در جرایم غیر مشـــهود بدون کســـب اجازه
مخصوص از مقام قضایی مجاز شـــناخته
شد ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این بخشـــنامه را خالف قانون و در تعارض
صریـــح با مـــاده  24قانـــون آیین دادرســـی
کیفری دانســـته و ابطال کرد.حـــال با توجه
به قانون فوق الذکر و اظهاراتی که از ســـوی
مراجع قضایی و انتظامی کشـــور بیان شده
به بررســـی موضوع حریم و تقســـیمبندی
آن به حریـــم خصوصـــی و حریم عمومی
میپردازیم.حریم در لغت صفت مشبهه از
ریشه حرم به معنای بازداشتن و در فقه به
معنای چیزی است که نزدیک شدن به آن
برایغیرصاحبشممنوعاست.هماکنونبا
این تعریف باید دید که آیا خودرو هم دارای
حریم است یا خیر؟
در پاســـخ باید گفت هرچنـــد حریم در
فقه ،ناظر بر اموال غیرمنقول است اما باید
توجه کرد که خودرو از جمله دســـتاوردهای
بشـــری در قرن بیســـتم اســـت که از لحاظ
تاریخی با زمان وضع قواعد فقهی اختالف

زیـــادی دارد .ازاین رو نظر بـــه اینکه خودرو
دارای ابعاد مشخص است و نیز عین معین
بـــوده و محل ســـکونت موقت بیـــن مبدأ و
مقصد محسوب می شود محیط پیرامون و
محدوده آن ،حریم خودرو محسوب خواهد
شـــد ،چرا که حد و حدود مال عبارت است
از محدودهای که بهرهبرداری کامل از عین
مال ،متوقـــف بر آن باشـــد .ازطرفی کابین
خودرو محل نشستن و سکونت سرنشینان
آن اســـت که هـــدف اصلی از تهیـــه خودرو
همیناست.
در ابتدای تبصـــره ماده  5قانون مذکور
آمده است که «اماکنی که بدون تجسس در
معرض دید عموم قرار می گیرند».....
سؤالی مطرح است ،اینکه آیا خودرو به
دلیل داشتن شیشههای پیرامون ،مشمول
این عبـــارت از تبصره فوق قـــرار میگیرد؟
پاســـخ منفی اســـت چـــرا کـــه از نقطه نظر
تکنولوژیکی ،همزمان با پیشرفت صنعت
خودرو ،تغییرات اساســـی را در ساختار آن
شـــاهد بودیمً .
مثـــا خودروهـــای اولیه به

جهت ســـرعت کم ،فاقد شیشه جلو بودند
و بعدهـــا بـــا افزایـــش ســـرعت خودروها،
راننـــدگان ابتدا ناچار به اســـتفاده از عینک
شـــدند و بعدها کارخانجات ســـازنده برای
محافظت از راننـــده در مقابل باد و باران از
شیشه اســـتفاده کردند .غرض از عنوان این
موضوع این بوده که دریابیم کاربرد شیشه
در خودرو به خاطر محافظت سرنشینان از
باد و باران و ســـرما و گرمـــا و نیز وضوح دید
راننده و سرنشینان است.در مجموع شیشه
وســـیلهای اســـت که از داخل خودرو بتوان
براحتـــی بیرون خـــودرو را دید .نـــه اینکه از
بیرون خودرو ،داخل خـــودرو را دید بزنیم.
تفسیر و برداشت اشتباه این است که «پیدا
بودن داخل خودرو بواسطه شیشه دلیل بر
خروج از حریم خصوصی است»
در پاســـخ به این شـــبهه و برداشت من
غیر حق باید گفت:
-1همانطور که گفته شـــد شیشه خودرو
برای سهولت دید سرنشینان است نه افراد
خارج از خودرو.

-2اگـــر وجـــه افتراق حریـــم خصوصی
از عمومـــی ،قابـــل رؤیـــت بـــودن داخـــل
خودرو باشـــد تکلیف خودروهایی که دارای
شیشـــههای ضد نـــور و ضد تشعشـــع بوده
و مجهـــز به تکنولوژی فوتوکرومی هســـتند
چیست؟
در صنعـــت جدید خودروســـازی برای
جلوگیری از آسیب سرنشینان توسط اشعه
فرابنفـــش خورشـــید و  UVاز شیشـــههای
مخصوصی که از یک فیلم پالستیکی بهره
میبرد اســـتفاده میشـــود که جدا از اینکه
عایق حرارتی اســـت ،همزمان با شدت نور
خورشـــید ،تیرهتر هم میشوند .تاحدی که
در زمـــان تابش نور شـــدید ،داخـــل خودرو
به طور کلی دیده نمیشـــود اما سرنشینان
براحتی قادر به دیدن مناظر بیرون هستند.
حال با این توصیف از خودروهای جدید ،آیا
میتوان به این دلیل که فضای داخلی این
خودروها قابل رؤیت نیســـت آنها را از ماده
قانونی مورد بحث ،مستثنی بدانی و جامع
الشمول بودن قانون را زیر سؤال ببریم؟

بنابراین به صالح نیست در عصری که
از شیشه برای ســـهولت در رانندگی و حتی
امنیت بیشـــتر اســـتفاده میشـــود ،ما از آن
در جهـــت تعریف حریـــم خصوصی افراد
استفادهکنیم.
-3اگر وجـــه افتراق حریـــم خصوصی
از عمومـــی قابـــل رؤیت بودن مـــکان مورد
نظر باشد خانههایی که فضای داخل شان
بواسطه شیشه قابل رؤیت است تکلیفشان
چیســـت؟ آیا آنها هـــم از حریم خصوصی
خارج اند؟
-4خودروهـــای امنیتـــی و نظامی برای
ممانعت از دیده شـــدن سرنشینان ،دارای
شیشـــهها ی تیره و غیرقابل رؤیت هستند.
این بدین معناســـت که نمی خواهند افراد
داخـــل خـــودرو دیـــده شـــوند و در حقیقت
قائل به یک حریم امنیتی برای سرنشینان
آن هســـتند که قابل مقایســـه با خودروهای
شخصی اما با حریم خصوصی و خانوادگی
اســـت.در پایان باید گفـــت :منظور مقنن از
وسیله نقلیه در تبصره ماده 5را باید محدود
بهوسایلنقلیهعمومیبدانیموحقتوسیع
آن به خودروهای شـــخصی را برای رعایت
حریـــم خصوصـــی و حقـــوق شـــهروندی
نداریم.همچنین استدالل اشتباه از موضوع
قابل رؤیـــت بودن داخل خـــودرو ،موجب
استنتاج اشتباه مبنی بر عدم شمول حریم
خصوصی به خودروهای شخصی میشود.
بنابراین الزاماً باید از این گونه اســـتدالالت
بپرهیزیم.
* بـــه دلیـــل اهمیـــت و فراگیـــری موضوع
حاضر«،ایران»کارشناسانرابهمشارکتدر
بحثونقدیادداشتفوقدعوتمیکند.

