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مجازات محتکران قابل اغماض نیست

مطابــق قانــون در
خصــوص جــرم
احتــکار دو مرجــع
محمدعلیاسفنانی رســیدگی وجــود
مدیرکلتعزیرات دارد کــه یکــی
حکومتی استان تهران
در صالحیــت
ســازمان تعزیــرات حکومتــی اســت
و دیگــری تحــت عنوان قانــون نظام
صنفی اســت .این در حالی اســت که
هــر دو مرجع بحث احتــکار در نظام
صنفــی و غیرنظــام صنفــی را مطرح
کردهانــد .بــر اســاس قوانینــی کــه در
ســازمان تعزیــرات حکومتــی بــرای
محتکــران پیشبینــی شــده چنانچه
احتــکار در مــوارد غیرصنفــی احــراز
شــود مرتکب به جریمــه تا ده درصد
ارزش کاال و الــزام بــه عرضه کاالهای
احتکار شده به مردم محکوم خواهد
شــد .همچنیــن در بحــث صنفــی
قانونگــذار بــرای محتکــر جریمــه تــا
 70درصــد ارزش کاال و الــزام عرضه
کاالی احتــکار شــده بــه مــردم را
درنظــر گرفتــه اســت .اما یکــی دیگر
از مراجــع رســیدگی بــه جــرم احتکار
مراجع قضایی میباشــد که چنانچه
جــرم صــورت گرفته به نحوی باشــد
که اخــال در نظــام اقتصادی کشــور
تلقی شــود بالطبــع در صالحیت قوه
قضائیــه اســت و مطابق قانــون برای
محتکــران مجازاتهــای ســنگین تــا
20سال زندان پیشبینی شده است.
همچنیــن در صورت تکــرار جرم این
جریمهها افزایش پیــدا خواهد کرد و
خــود دولــت کاالهای احتکار شــده را
بــه بــازار عرضــه میکنــد و جریمه از
 2تــا 5برابــر ارزش کاال افزایــش پیدا
میکنــد و در صــورت تکــرار همیــن
مجــازات برای محتکــر در نظر گرفته
خواهــد شــد ضمــن اینکــه تابلــو یــا
پــاکاردی مبنــی بــر معرفــی متهــم

بهعنوان محتکــر روی ملک یا انباری
کــه کاالهــا احتــکار شــده بــود نصــب
میشــود .گاهی امکان دارد که پروانه
کسب محتکر نیز باطل شود.
بنابرایــن در حال حاضر بــا توجه به
مجوزی که به قوه قضائیه داده شده
اســت بهنظر نمیرســد که مشــکلی
در برخورد با محتکران وجود داشته
باشــد ،چرا کــه قانون به حــد کفایت
ســختگیری دارد و اگــر بدرســتی
اعمــال و بــه فوریــت انجــام شــود
بهنظــر میرســد کــه اثرگــذار خواهد
بود.
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه
قانــون تعزیرات کــه در زمان خاص
و بنــا بــه ضرورتهــای موجــود در
جامعه مصوب شــد ،به نظــر در آن
زمان کارآمد بود و همه جوانب الزم
در آن قانون دیده شده بود .اما بعد
از مدتــی که شــرایط تقریباً برطرف
و منتفــی شــد از صالحیتهــای
تعزیــرات کاســته شــد و اصالحاتی
کــه چــه در قانــون نظــام صنفــی و
چــه در قوانین دیگر بــه وجود آمد،
مقــداری جریــان رســیدگی بــه این
پروندهها در تعزیرات را کند کرد.
از ایــنرو الزم اســت کــه در ایــن
شــرایط از همــان تــوان قانونــی آن
زمــان بهرهبــرداری شــود کــه البتــه
پیگیریهایــی هم شــده اســت .البته
ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه قانون
فعلــی تعزیــرات به نحوی اســت که
نمیتــوان اقدامــی علیــه محتکــران
انجــام داد بلکــه خوشــبختانه قانون
چنــان توانایــی را در اختیار ســازمان
تعزیــرات گذاشــته اســت کــه بتواند
برخورد الزم را داشته باشد.
امــا موانعــی وجــود دارد کــه بایــد با
قوانین دیگر و همکاری ســازمانها و
نهادهای دیگــر از جمله قوه قضائیه

عکس :ایرنا

ëëاحقاق حق از تأمین اجتماعی
صابــری از بومهــن« :بــه مدت  30ســال» کارمنــد مترو
وکیل شما
بودم .این درحالی است که در این مدت دو تا حق بیمه
کــه مربوط به حق بیمه ماهانه و ایام اضافه کاری که به
اجبــار باید در محل کار حضور میداشــتیم از من کســر
شــده و مســتندات آن هــم در فیش حقوقــیام موجود
اســت .ایــن در حالی اســت که حــق بیمه اضافــه کاری
سید محمد دهنوی
مــا باید در لیســت متمم به همراه حــق بیمه به تأمین
قاضی بازنشسته دادگاه
اجتماعی ارسال میشد ،اما کارفرما از این کار خودداری
تجدید نظر و وکیل پایه یک
دادگستری
کرده اســت و هماکنون برای دریافت حق بیمه خود به
مشــکل برخــوردهام .ایــن درحالی اســت که به دیــوان عدالــت اداری و دادگاه
تجدید نظر هم شکایت کردم اما شکایتم را رد کردند .نکته حائز اهمیت این
اســت کــه مطابق قانــون ،کارفرما این مبلغ را که از ما کســر کردهاســت یا باید
به حساب تأمین اجتماعی واریز کند یا به ما بازگرداند .حال سؤالم اینجاست
برای احقاق حقم باید از چه راهی اقدام کنم؟
پاســخ :براســاس قانــون دیــوان عدالــت اداری تنهــا مرجــع قانونــی جهــت
رســیدگی بــه شــکایات ،تظلمــات و اعتراضــات مردم نســبت به مأمــوران و
ادارات دولتی اســت .چنانچه به اعتراض شــما یکبار در دیوان عدالت اداری
رســیدگی و حکــم صــادره مراحل قانونی خــود را تا مرحلــه تجدید نظر طی
نموده و اعتراض شما مردود شناخته شد امکان شکایت مجدد وجود ندارد
مگر اینکه مدارک جدیدی بهدســت آید که حکایت از حقانیت شــما داشــته
باشــد .در ایــن صــورت متقاضی میتواند مســتنداً به مواد  100تــا  105قانون
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست اعاده دادرسی از احکام سابق
از دیوان عدالت اداری بنماید.
ëëتقسیط جزای نقدی
صدیقــه از تهران :آقایی با ارســال پیامهایی مزاحم من شــدند .امــا او پیامها
را بــه پلیــس فتا برد و گفت من آنهــا را جعل کردهام و شــکایت کرد .دادگاه
مــن را مقصــر تشــخیص داد و به جرم نشــر اکاذیــب به پرداخــت  ۴میلیون
تومان جزای نقدی محکوم کرد .من بیمارم و مشــکالت مالی زیادی دارم و
نمیتوانم این مبلغ را پرداخت کنم .چطور میتوانم شکایت کنم؟
پاســخ :مطابق ماده  529قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392هرکس
کــه به پرداخت جــزای نقدی محکوم و قادر به پرداخــت آن بهصورت یکجا
نباشــد میتوانــد از دادگاه نخســتین تقاضــای تقســیط نمایــد و دادگاه نیــز
میتواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط جزای نقدی نماید.
ëëاحکام حقوقی مهجوریت
رضوانــی از تهران :ســال گذشــته اعضای یــک باند تبهــکار با سوءاســتفاده از
مهجوریــت بــرادرم اقدام به خرید و فروش یک دســتگاه خودرو ســرقتی به
ارزش  200میلیــون تومــان کردنــد .بعــد از مدتی پلیــس بــرادرم را به اتهام
ســرقت بازداشــت کرد و در ایــن مدت برای گرفتــن اقرار ،او را بشــدت مورد
شــکنجه قــرار دادند و بعد از چنــد ماه حبس در نهایت قاضــی پرونده برای
بــرادرم قــرار یک میلیــارد تومانی صادر کــرد .این در حالی اســت که در این
مــدت بارهــا وضعیت روحــی و روانی بــرادرم را به مأمــوران پلیس و قاضی
پرونده گوشزد کردیم .حتی مدارک پزشکی و احکام قضایی را که حکایت از
مهجوریت برادرم داشت و من را نیز بهعنوان قیم قانونی او معرفی میکرد
به دادگاه ارائه دادیم .اما نه تنها به آزادی برادرم ختم نشــد بلکه با برخورد
شــدید مأموران پلیس و قاضی پرونده روبه رو شــدیم .حال سؤالم این است
که اقرار از یک فرد مهجور تحت شــکنجه جایز اســت یا خیر؟ و آیا مهجورین
مسئولیت کیفری دارند یا خیر؟
پاســخ :براســاس اصل  38قانون اساســی جمهوری اســامی ایــران هرگونه
شــکنجه برای گرفتن اقراری کســب اطالع ممنوع است و در ماده  169قانون
مجــازات اســامی تصریح گردیــده اقراری کــه تحت اکراه ،شــکنجه یا اذیت
و آزار روحی و جســمی اخذ شــود فاقــد ارزش و اعتبار اســت .بنابراین در هر
مرحلــه از رســیدگی بــه موضوع اتهــام چنانچــه از ناحیه مأمــوران یا قضات
دادســرا و دادگاه بــر خالف قانون اساســی یا قانون مجازات اســامی تخلفی
صورت گیرد شاکی میتواند حسب مورد به سازمان قضایی نیروهای مسلح
یا دادسرای انتظامی قضات شکایت نماید.
همچنیــن مطابق ماده  149قانون مجازات اســامی هــرگاه مرتکب در زمان
ارتــکاب جــرم دچار اختالل روانی بــوده به نحوی که فاقــد اراده یا قوه تمییز
باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد و مطابق مواد 202
و  370قانــون آیین دادرســی کیفری باید در مرحله دادســرا یا دادگاه قاضی
به محض احراز جنون متهم در مورد وی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
بدیهی اســت هرگونه تخلف از موارد قانونی بــاال به نحوی که مصداق آزار و
اذیت متهم یا توهین یا بازداشــت غیرقانونی باشد در صورت اعالم شکایت
از ســوی منجی علیه یا قیم سرپرســتان قانونی اشــخاص قابل رســیدگی در
مراجع قضایی میباشد.
ëëراه های اثبات ضرب و شتم
یــک خانم خانه دار :میخواســتم بدانم اگر مردی همســر خود را هر شــب کتک
بزنــد آیا میتواند به پزشــکی قانونی مراجعه کند یا آیا قانــون در این زمینه مرد
را مجازات میکند؟
پاسخ :زنی که از طرف همسر خود مورد ضرب و شتم قرار میگیرد باید از طریق
دادســرا شــکایت کند و به پزشــکی قانونی مراجعه کند و بعد از اثبات آن توسط
دادگاه ،حکم به پرداخت دیه یا مجازات برای همسر در نظر گرفته میشود.
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مطابق قانون بهدلیل آنکه احتکار بهعنوان
تخلف تلقی شده است فرقی نمیکند که کدام
سازمان یا نهاد یا مرجعی این موضوع را اعالم
کند
برطــرف کــرد تــا کار بــه نحــو احســن
انجــام شــود .اما موضــوع بعدی این
اســت که مطابق قانون بهدلیل آنکه
احتــکار بهعنــوان تخلف تلقی شــده
است فرقی نمیکند که کدام سازمان
یــا نهــاد یــا مرجعــی این موضــوع را
اعالم کند .حتی مردم هم میتوانند
بهعنــوان اعالمکننــده بحــث احتکار
مراتــب را اعــام کنند .اما تشــخیص
اینکه آیا احتکار صورت گرفته اســت
یا خیر ،در صالحیت وزارت صنعت،

معدن و تجارت است که کارشناسان
مربوطه در این وزارتخانه باید عنوان
احتکار را احراز کنند و برای بررســی و
تحقیقات بیشتر پروندهای که در این
خصوص تهیه شده است را بهعنوان
تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی
ارســال کننــد .در ایــن صــورت اســت
که ســازمان تعزیــرات میتواند ورود
کرده و به موضوع رسیدگی کند.
کاالهایــی کــه مشــمول جــرم احتکار
میشــود حــدود  22قلــم اســت کــه

براســاس قانــون وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت بایــد ضــرورت
عرضه آنها را اعالم کند .کاالهایی که
مشمول قانون احتکار خواهد بود ،در
بحث لبنیات از جمله شــیر ،ماســت،
کره ،پنیر و ...پروتئینها ،گوشت قرمز
و مرغ ،و در بحث ساختمان از جمله
ســیمان و میلگــرد و آهــنآالت و در
بحــث خــودرو الســتیک خودروهــای
ســبک و ســنگین و لــوازم یدکــی و در
بحــث پتروشــیمی و لــوازم خانگــی
میباشد.
آنچــه کــه شــهروندان بایــد در نظــر
گیرنــد ایــن اســت کــه در هــر حــال
شــرایط کشــور بــه گونــهای خــاص
اســت .در شــرایط خاص هم به طور
معمــول همــه بایــد همراهــی کننــد
و در وهلــه نخســت توصیــهام به آن
افــرادی اســت کــه خدایــی ناکــرده
برای کسب منفعت اقدام به احتکار

کاال میکننــد این اســت کــه آنها باید
بداننــد که با این کارشــان خودشــان
نیز از این آسیب بینصیب نخواهند
مانــد .چون در هر حــال افرادی هم
هســتند کــه کاالی مــورد نیــاز آنهــا
را احتــکار میکننــد .اگــر ایــن رویــه
ادامــه پیــدا کند همه ما دچــار گرانی
میشویم و آســیب میبینیم .ضمن
اینکه قانونگــذار در این زمینه خیلی
محکم و قاطع مقررات را وضع کرده
و چنانچه اخــال در نظام اقتصادی
قلمداد شــود تا  20ســال زندان برای
مرتکــب مجــازات پیشبینــی کــرده
است.
همچنیــن چنانچــه ایــن جــرم یــک
مرحلــه باالتــر بــرود و بحــث افســاد
فــیاالرض بــرای او مطــرح شــود،
مجازات اعــدام برای متهــم در نظر
گرفته شــده اســت .پس عقــل حکم
میکند که به چنین اقدام خطرناکی
دست نزنند و ســفارش این است که
به فرهنگ مصرف توجه کنند .چون
ممکــن اســت در آینــده بــه نوعی با
مشــکل احتکار خانگی روبه رو شویم
یعنی هر فردی کــه کاالی مصرفی و
مــورد نیاز خودش را بــه دو یا  5برابر
یا بیشــتر در خانه احتــکار کند .وقتی
رقــم را در کل یا اکثر جمعیت کشــور
ضــرب کنیم میبینیم کــه رقم قابل
توجهی است.
از مــردم تقاضــا دارم کــه دغدغهای
در خصــوص تهیــه مایحتــاج
ضروریشــان نداشــته باشــند چــون
کاال بــه انــدازه وفــور در کشــور وجــود
دارد و تمهیداتی هم اندیشیده شده
است و نگران کمبود کاالهای اساسی
نباشــند و هرجــا هــم کــه مشــاهده
کردنــد کاالیی احتکار شــده اســت با
ســامانه 135تماس گرفته و موارد را
اعالم کنند.

ضرورت تحول در قوانین برخورد با احتکار
احتــکار در تعریــف
ســاده یعنــی نــگاه
کاالی
داشــتن
مصطفیراحمی ضــروری بــه قصــد
حقوقدان و وکیل پایه یک سوءاســتفاده از
دادگستری
شــرایط تــورم و
عرضــه در زمــان
کمیابی و گران شدن آن.
احتــکار در شــرع مقــدس اســام نیــز
مــورد توجه قرار گرفتــه بهطوری که در
خصوص کاالهای اساسی چهار گانه در
زمان صدر اسالم (گندم ،جو ،کشمش
و خرمــا) ،اوامــر و دســتورات متعددی
در قرآن و احادیث وجود دارد.
اگرچــه حرمت احتکار براســاس آنچه
در روایــات آمــده و نظــر مشــهور هــم
همان اســت ،فقط در اقــام چهارگانه
و در روغــن حیوانــی و روغــن نباتــی
اســت ولی حکومت اســامی هنگامی

که مصلحت عمومــی اقتضا کند ،حق
دارد از احتکار ســا یــر احتیاجات مردم
هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی
بــر محتکر در صورتی کــه حاکم صالح
بداند ،اشکال ندارد.
قوانیــن و مقــررات متعــددی از
جملــه اصــل  44قانــون اساســی،
قانــون مجــازات اخاللگــران در نظــام
اقتصــادی ،قانون تعزیــرات حکومتی،
قانــون امــور صنفــی ،قواعــد حمایــت
از حقــوق مصرفکننــدگان ،قانــون
منــع رقابــت ناعادالنــه و اســتفتائات
متعــدد از مراجع عظام در پیشــگیری
و جرمانگاری احتکار وضع شده است.
احتــکار در رویــه قضایــی عملکــردی
اســت که نتیجه آن رقابت ناعادالنه یا
نگهداری هــر نــوع از احتیاجات مردم
اســت که ایــن امر جرم تلقی و حســب
مــورد بــر مبنــای حکــم دادگاه انقالب

اسالمی یا سازمان تعزیرات حکومتی؛
مرتکــب بــه تبــع نــوع ،نحــوه ،جنس،
زمــان و مــکان جــرم به اعــدام ،حبس
از  ٥تــا  ٢٠ســال ،جریمه نقــدی  ٢تا ١٠
برابــر قیمــت ،نصب پرچــم و تابلو در
محل فعالیت محکوم میشود.
با توجه به شــرایط حــال حاضر ایران،
متأســفانه شــاهد رقابــت ناعادالنه در
چرخه تولید و واردات  ،توزیع و عرضه
هســتیم که این امر ناشــی از فشارهای
اقتصــادی اخیر و فقر نظارتــی بر ارائه
امتیازاتــی چــون ارز دولتــی اســت کــه
ایــن امر در نتیجه تحریمهای سیاســی
و عــدم اجــرای قانــون داخلــی بــوده
و ارتــکاب ایــن جــرم کــه باعــث تغییر
ناهنجــار در قیمت بازار میشــود رو به
افزایش است.
مــی تــوان گفــت ابتــا بــه احتــکار
درشــرایط کنونی بهدلیل امکان قریب

بــه یقیــن افزایــش قیمتهــا  ،بســیار
محتمــل و مســألهای بســیار جــدی و
حایز اهمیت اســت که نمیتوان صرفاً
از طریــق تعیین و اعمــال مجازات آن
را متوقف کرد.
لیکــن بــا توجــه بــه ســوابق تاریخــی و
رجــوع به فرهنگ غنی ملــت ایران در
پیشگیری از جرم احتکار با عزمی ملی
و نظارتــی شــفاف و رقابتــی عادالنه از
فشــارهای وارده اخیــر عبــور خواهیــم
کــرد و آنجاســت کــه محتکــر ،متحمل
ضــرر خواهد شــد و در بهتریــن حالت
باعث میشــود محتکر دیگــر پویایی و
دانشانــدوزی زمان حضــور در عرصه
رقابــت را از دســت بدهــد و نهایتــاً
محتکر با شکست مواجه خواهد شد.
بــا توجه به میــزان کاال میتــوان گفت:
٢نوع احتکار وجود دارد
الــف :احتــکار خــرد کــه عمدتاً توســط

تولیدکننده ،توزیعکننده و فروشندگان
در ســطح انبارهــای خــرد صــورت
میگیــرد کــه در راســتای پیشــگیری
از افزایــش جــرم احتــکار خــرد ،بــه
نظــر بایــد در ایــن خصــوص از طریق
یکدســت کــردن ضابطیــن و مجریان
و بــه کارگیــری ســتادها و بازرســین
ویژه ،اقدام به کشــف کاالهــای احتکار
شــده کــرد و تا زمــان ایجاد ســامانهای
یکپارچــه حداقــل در اجــرای مجازات
متخلفیــن در هــر درجــهای جدیتــر
برخورد کرد.
ب :دومیــن نــوع احتکار ،احتــکار کالن
بــوده کــه عمدتــاً توســط دارنــدگان
ارز دولتــی ،واردکننــدگان کل،
تولیدکننــدگان و عرضهکننــدگان کل،
صــورت میگیــرد و مشــکل اساســی و
بــزرگ کــه موجــب تأثیــر بــر جامعه و
افزایــش قیمتهــا میشــود ،در ایــن

دســته رخ میدهــد کــه نیازمنــد توجه
بیشــتر از منظــر وضــع قوانیــن جدیــد
اســت .در حــال حاضــر نحــوه برخورد
قانونــی بــا احتکار به شــکل ســنتی و از
طریــق گــزارش ضابطیــن و شــاکیان و
از طریــق (ســازمان تعزیرات حکومتی
و دادگاه انقــاب) اســت کــه تــا حــد
محــدودی مانع گســترش جرم احتکار
میشــود ولــی بــا توجــه بــه امتیــازات
اعطایــی و تغییــرات در نحــوه رقابــت
و بــازار ،بــرای رفــع و ســبقت از بحران
حاکــم بــر ایــران و پیشــگیری از جــرم
احتکار بهتر است به جای مقصر جلوه
دادن یکدیگــر و در راســتای اظهــارات
مقام معظم رهبری ،رئیس جمهوری
محترم با موضوع عزم ملی ،با تدوین
برنامــهای جامع با موضوع پیشــگیری
فــوری و توقف جرم احتــکار این اقدام
را انجام داد.

ضرورت برخورد عادالنه در دعوای اشخاص حقیقی و حقوقی

راه دشوار دریافت خسارت از نهادهای عمومی

عکس :ایرنا

وقتــی دســتگاههای
دولتی و شهرداریها
محکوم به پرداخت
رحیممالحسینی وجــه نقد میشــوند
پژوهشگرحقوقیو
استاد آیا در صورت تأخیر
دانشگاه
در پرداخــت دیــون
خــود مانند اشــخاص حقیقی محکوم به
پرداخــت خســارت تأخیــر درتأدیــه هم
میشــوند یا در مورد اشــخاص نــام برده
شده قوانین متفاوت میباشد؟
از آنجایی که اقناع وجدان قضایی در گرو
کشف گوهر حقیقت است و اجرای حکم،
هــدف و عصــاره اصلی دادرســی اســت،
اجــرای حکــم در بعضــی از پروندههــا
مهمتر از دادرســی و صدور حکم اســت.
فرض بر این اســت که طرفین در مراحل
دادرســی مطالــب خــود را بیان نمــوده و
به حــد کافی مرجع قضایی بررســیهای
الزم را انجام داده و حکم مقتضی صادر
نمــوده که برابر موازیــن قانونی باید اجرا
گــردد .لــذا باید بــا ســرعت و دقــت ،آثار
حکــم بــارز گــردد .دســتگاههای دولتی و
نهادهــای عمومــی هــم مانند اشــخاص

حقیقی اعمال حقوقی انجام میدهند و
ممکن اســت به طرفیت آنها اقامه دعوا
شــود و در نتیجــه بــه صــدور حکــم علیه
آنهــا منجــر گــردد .دســتگاههای مذکــور
نیز ممکن اســت با حکــم دادگاه موظف
ن خســارت و انجــام تعهــد یــا
بــه جبــرا 
بازپرداخت بدهی شوند.
وقتــی موضــوع تعهد ،پرداخــت مبلغی
وجه نقد رایج باشد و متعهد در سررسید
از انجــام تعهد خویش ســرباز زند ،آنچه
در اثر تأخیر در پرداخت وجه نقد باید به
دائن تأدیه گردد «خســارت تأخیرتأدیه»
نامیده میشود.
بــا توجــه بــه مقدمه بیــان شــده ،قوانین
موضوعهای وضع شــده است که توازن و
برابری را در اجرای آرا و دریافت خسارت
تأخیــر تأدیــه از دســتگاههای دولتــی و
شــهرداریها مخــدوش نمــوده و عمــاً
مــردم را در رســیدن به حق و حقوقشــان
درگیــر بوروکراســیهای شــدید اداری
نموده و کندی بســیار فاحشــی را در روند
رســیدن مردم به خواســت ه هایشان ایجاد
نمــوده اســت .آن هــم در مرحلــهای کــه

محکوملــه (آنکه حکــم به نفــع او صادر
شــود) تازه از پروســه قضایی دادگســتری
و مراحــل پیچیــده و طوالنــی مــدت آن
خالص شــده و به جــای اینکه یک نفس
راحــت بکشــد دوبــاره روز از نــو و روزی از
نو میشــود که چگونــه رأی قطعی گرفته
شــده به نفــع خود را نســبت به دســتگاه
دولتــی اجــرا نمایــد .نمونــهای از ایــن
قوانین؛ قانون نحــوه پرداخت محکومبه
دولــت و عــدم تأمیــن و توقیــف امــوال
دولتــی مصــوب  1365/08/15اســت که
دولت را مکلف کرده است وجوه محکوم
شــده را از محــل اعتبــارات مربــوط بــه
پرداخت تعهــدات بپردازند و در صورت
عدم وجود اعتبــار و عدم امکان تأمین از
محلهای قانونی دیگر در بودجه (ســال
بعــد) خــود منظــور و پرداخــت نماینــد.
قانــون دیگر ،قانون راجــع به منع توقیف
امــوال منقــول و غیرمنقــول متعلــق بــه
شــهرداریها مصوب  1361/02/04است
که شــهرداریها را مکلف نموده تا وجوه
مربوط بــه محکومبه (آنچــه در مورد آن
حکم صادر شــده اســت) احــکام قطعی

صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی
و یــا اجرایــی دادگاههــا و مراجــع قانونــی
دیگــر را در حدود مقــدورات مالی خود از
محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در
صــورت عدم امــکان از بودجه ســال آتی
خود بدون احتساب خسارت تأخیرتأدیه
به محکومله پرداخت نمایند.
به عبــارت دیگــر زمانی که دســتگاههای
دولتــی و شــهرداریها محکومعلیــه
(آنکــه حکــم بــه ضــررش صــادر شــود)
پرونــدهای واقــع شــوند ،مــورد حمایــت
خاص قانونگــذار بــوده و در برخی موارد
بــا ترجیح نفع جامعــه بر فــرد از حقوق
محکومله کاسته و به حقوق محکومعلیه
اضافه میشود ،مانند منع الزام دولت به
دادن تأمین ،در حالی که ســپردن تأمین
یکی از حقوق مسلم خواهان و محکومله
محســوب میشــود .در صورتــى کــه
دســتگاههای دولتی و شهرداریها اعتبار
الزم را برای پرداخت محکومبه نداشــته
باشــد ،باید محکومبــه را بــرای پرداخت
آن در بودجــ ه ســال بعد منظــور نمایند،
در حالــی کــه انتظــار جامعــه اســامی و

اقتضای عدالت ایجاب مینماید حقوق
محکوملــه و خســارت وارده بــه او پس از
طی مراحل قانونی ســریعاً جبران شــود،
ولی قانونگذار درباره اینکه در طول مدت
یک سال این حق بدون جبران میماند،
راهحل مناســبی ارائه نداده است .قوانین
ذکر شــده با اصول کلی حقوقــى و قاعده
فقهــی «الضرر و الضرار فی االســام» در
تعارض اســت؛ زیــرا فقط حقــوق دولت
و شــهرداریها در نظــر گرفته شــده ،ولی
بــرای حقــوق اشــخاصی کــه محکوملــه

اینگونه پروندهها هســتند و برای رسیدن
به حق خود باید هزینهها و خســارتهای
دیگــری را متحمــل گردنــد ،تدبیــری
اندیشیده نشده است.
بررســی موضــوع دریافــت خســارت
تأخیرتأدیــه از دســتگاههای دولتــی
و شــهرداریها مــا را بــه ایــن نتیجــه
میرســاند کــه علیرغــم درگیری شــدید
دستگاههای قضایی با چنین پروندههایی
و ســابقه نســبتاً طوالنی موضــوع مذکور،
کــم نیســتند اشــخاصی که از این تشــتت

در نظــام قضایــی رنج میبرنــد .با توجه
به برداشتهای مختلف قضات محترم
از قوانیــن مذکــور ،سرنوشــت دو پرونــده
بــا موضــوع واحــد ،ممکــن اســت کامــاً
متفاوت شود و این امر یقیناً سبب تضییع
حقوق برخی از افراد جامعه خواهد شد.
در بررســی اجمالــی انجــام شــده در
قوانیــن دو کشــور انگلســتان و اســترالیا،
چنین مشــاهده شــد کــه برخالف کشــور
ایران ،کــه دارای مقرراتی مبنی بر برتری
دستگاههای دولتی و شهرداریها نسبت
بــه اشــخاص حقیقــی هســتند ،در قانون
آنهــا نه تنها ســخنی از تبعیــض به میان
نیامده بلکه دولتها مکلف به تسریع در
پرداخت دیون خود هستند و برای تخلف
از این امــر قانونی صراحتاً امکان مطالبه
خســارت تأخیرتأدیــه توســط اشــخاص
تبیین گردیده اســت .برای مثال در ســال
 2013میــادی قانونی در کشــور اســترالیا
با عنــوان «قانــون تعلــق بهره بــه تأخیر
پرداخــت در دیــون دولتــی» بــه تصویب
رســید .در ایــن قانــون دولت مکلف شــد
در صــورت تأخیــر در پرداخــت دیــون

خود به تجارتخانههای کوچک خســارت
تأخیرتأدیه بپردازد.
از آنجــا کــه مقابلــه بــا تبعیــض میــان
دســتگاههای دولتی و اشــخاص حقیقی
در امکان دریافت خسارت تأخیرتأدیه از
یک سو ،منطقیتر و با عدالت که شالوده
حقــوق افــراد بر پایــه آن شــکل میگیرد
ســازگارتر اســت و از ســوی دیگر ،موجب
زدوده شــدن سوءبرداشتهای اشخاص
نســبت به دســتگاههای دولتی و قضایی
خواهد شــد ،به نظر میرســد بــا توجه به
اطــاق مــاده  522قانون آیین دادرســی
مدنــی ،بایــد تفاوتــی میــان اشــخاص
حقیقی و دســتگاههای عمومــی و دولتی
قائــل نباشــیم و وضــع چنیــن مقــررات
تبعیضآمیــزی را مختــص زمانهــای
محــدود و نابســامان ماننــد جنــگ یــا
بحرانهای شــدید اقتصادی بدانیم و در
شــرایطی که کشــور در وضعیت مطلوب
اقتصــادی قــرار میگیــرد بــه حمایــت
از افــراد جامعــهای بپردازیــم کــه بــرای
احقاق حق خود به دســتگاه قضایی پناه
آورد هاند.

