فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی /سال شانزدهم /شماره شصت و یک /پاییز  /99صفحات 57-80

مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی

1

علمی-پژوهشی

علی جعفرزاده شاهی
غفور خوئینی
جمشید یحیی پور

*

**

***

چکیده
توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستاي حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین
حقوق اشخاص وضع کرده و مبناي آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردي است .لکن اجراي این مقررات میتواند
جنبههاي اجتماعی و اقتصادي جامعه را تضعیف کند .این درحالی است که قوانین ،امروزه باید جامع باشد و عالوه
بر حفظ حقوق فردي ،حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد .در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از توقیف
اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادي ،به نقد مبانی موجودي که فلسفه ي وضع مقررات موجود توقیف
اموال است پرداخته و با ارائه ي تئوري جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص ،در راستاي اجتماعی سازي حقوق
و حفظ حقوق فردي و حقوق جمعی اقدام کرده و مبانی فقهی و حقوقی بیمه اموال توقیفی را بر اساس بناي عقال،
قاعده الضرر و شمول عمومات و اطالقات ادله بررسی شده است.
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 -1مقدمه
پذیرش ریسک در قالب عقد بیمه ،امروزه جایگاه خود را پیدا کرده و هر روز فراگیرتر شده و بر انواع
آن افزوده میشود .فعلیت فعلی این نهاد ،حکایت از پتانسیل باالي آن جهت تحت پوشش قراردادن سایر
ابعاد زندگی اجتماعی اشخاص دارد؛ چراکه مبناي پذیرش این نهاد حمایتی ،پوشش خطرات و جبران
ضررهاي اقتصادي احتمالی آنها درآینده است و هرگاه این نیاز براساس پیشبینی وقوع خسارت یا
ضررهاي احتمالی اقتصادي ضروري جلوه نماید ،ورود این نهاد حمایتی جهت پوشش آن به صورت جدي
مطرح میگردد.
همچنین قدرت حاصل از برخی قوانین و اجراي احکام و دستورات دادگاهها به مجریان این اجازه
را میدهد تا با استفاده از قوه قهریه و در راستاي تضمین اجراي قوانین و مقررات ،امکان توقیف اموال آنان
را داشته باشند .بر همین اساس ،در حقوق داخلی ایران نیز قوانینی در جهت توقیف اموال تقنین شدهاند
لکن آنچه تاکنون در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته ،صرفاً ناظر بر تحلیل سنتی و اکتفا بر ظواهر قانون
و تفسیرهاي خشک و ظاهري بوده است .درواقع نظام حقوقی فعلی ایران نگاهی فردگرایانه به توقیف
اموال دارد و مبناي تقنین قوانین بر اساس اصالت به حقوق شخصی محکوم له یا مدعی است و چهره ي
اجتماعی و اقتصادي آن با ضعف مواجه است.این امر میتواند موجب بروز خسارتهاي اقتصادي و
اجتماعی فراوانی گردد که گاها جبران آن ناممکن به نظر میرسد و هیچ گاه نگاهی میان رشته اي که
منافع اقتصادي جامعه و حقوق سایر افراد اجتماع را در نظر گیرد ،ارائه نگردیده و بیشتر در جهت حفظ
منافع فردي بوده است و این در حالی است که پیشرفتهاي سریع جامعه جهانی و تغییر در مناسبات
اجتماعی و اقتصادي جوامع و لزوم در نظر گرفتن الگوهاي اقتصادي و اجتماعی در تقنین قوانین ،امري
ناگزیر است اما آیا قواعد و مبانی حاکم بر توقیف اموال در حقوق ایران ضمن تضمین حقوق محکوم له یا
طلبکارن ،در عین حال توانسته اند حقوق اساسی و بنیادین اشخاص را در این زمینه تضمین کنند؟ آیا
مبانی فعلی قوانین ناظر بر توقیف اموال داراي توجیه اقتصادي میباشد؟
از یک سو حفظ حقوق فردي از اهمیت به سزایی برخوردار است و از سوي دیگر هیچ کس
نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله ي اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومیقرار دهد.آیا قوانین موجود
توانسته است در جهت حفظ هر دو ضرورت حرکت کنند؟ آیا حفظ این مقررات با وضع موجود موجب
خدشه بر حقوق جمعی نمیگردد؟ جایگاه و اهمیت نهاد بیمه در حفظ هر دو حق چیست؟ آیا نهاد بیمه
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میتواند به عنوان راهکاري براي حفظ توأمان حقوق فردي و جمعی معرفی شود؟ مبانی توجیهی آن
چیست؟
 -2مفاهیم
ابتدا نگاهی کلی و مختصر به مفاهیم موضوعات پرداخته شده در این مقاله شامل مفهوم بیمه و
مفهوم توقیف اموال داریم.
-1-2توقیف اموال
واژه ي توقیف در فرهنگ لغت عمومیبه معناي بازداشت کردن ،از حرکت بازداشتن و در جایی
نگه داشتن است(عمید .)353 ،1357،در این تعریف لفظ توقیف بر مصادیق متعدد مانند توقیف اجراي حکم
 ،توقیف عملیات ثبتی و  ...مطابقت دارد(حکیمیتهرانی  .)146 ،1390،لکن آنچه در این مقال مدنظر است
صرفا توقیف اموال است و سایر مواردي که از لفظ توقیف در قوانین و دکترین استفاده میشود ،از این
بحث خارج است .همچنین است مواردي که توقیف در معناي توقف به کار میرود.
اموال جمع مال است و در حقوق به هر چه قابل تملک و مبادله باشد گفته میشود (جعفري
لنگرودي .)36 ،1391،بنابراین هر گاه در خصوص توقیف اموال سخن به میان میآید ،ناظر بر توقیف
اموالی است که ارزش مبادالتی عام دارند .توضیح اینکه ممکن است نسبت به یک کاال ،اشخاص خاص
حاضر به پرداخت وجه و انجام مبادله باشند لکن عموم افراد جامعه حاضر به پرداخت وجهی بابت آن
نباشند(خوئی  .)24 ،2 ،1393،با این وصف آن چه که در توقیف اموال مدنظر است ،توقیف اموال دسته ي
اول است و توقیف اموال دسته ي دوم مگر در موارد استثنا علیاالصول از بحث توقیف خارج است .ضمن
اینکه عالوه بر موارد فوق ،شرع و قانون نیز نباید براي کاالي مورد مبادله ممنوعیت قائل شده باشد و
چنانچه مبادله ي کاال در شرع ممنوع باشد ،آثار مالیت از آنها الغا شده(غروي نائینی  )240 ،1 ،1373 ،و در
نتیجه قابل توقیف نمیباشد مانند مشروبات الکلی و همچنین است کاالهاي ممنوع در قانون مانند مواد
مخدر یا کاالهاي قاچاق که این دسته از کاالها ،اگرچه ممکن است در جامعه مورد مبادله قرار گیرند لکن
قانونا قابل توقیف نیستند؛ به عنوان نمونه در پروندهي کالسه  920116شعبه دوم اجراي احکام مدنی
دادگستري شهرستان بابلسر ،در راستاي معرفی مال جهت اجراي حکم ،از توقیف پازلهاي بازي خارجی
که فاقد برگ گمرکی بوده خودداري شده است.
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در هر حال گفته شده است اسباب و علل توقیف اموال یا ناشی از مقررات تامینی است مانند قرار
تامین خواسته و یا ناشی از مقررات اجرایی است و مربوط به فرایند اجراي حکم از طریق دادگاه یا قسمت
اجراي ثبت محل است(حکیمیتهرانی )147 ،1390،لکن به نظر این نگرش به توقیف اموال جامع نیست و
شامل تمام مصادیق آن از جمله توقیف ناشی از تخلفات رانندگی یا توقیف ناشی از اعمال حق حبس
نمیگردد.
بنابراین به نظر توقیف اموال نهادي است که حاکمیت ،به موجب قانون براي حفظ مناسبات
اجتماعی ،حق آن را در موارد خاص در اختیار اشخاص قرار میدهد و شخص میتواند بر مبناي آن ،اموال
دیگر اشخاص را از دسترس او خارج کرده و بازداشت نماید .براساس تعریف مذکور ،این اشخاص میتوانند
تحت نظر دولت یا غیر آن باشند و لزومیندارد همواره به عنوان یک نماینده ي دولتی اقدام نمایند بلکه
صرفا اجازه توقیف را باید از مقنن دریافت کرده باشند .چنین نگاهی به توقیف اموال مسبوق به سابقه نبوده
و تعریف حاضر ،توقیف اموال را براي اولین بار به عنوان یک نهاد تعریف میکند؛ تعریفی که جامع بوده و
از ذکر تعریف و شرح مصادیق خودداري شده است.
-2-2بیمه
ماده یک قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316عقد بیمه را چنین تعریف مینماید:
” بیمه عقدي است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از
طرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده براو را جبران نموده ویا وجه معینی بپردازد.
متعهدرا بیمه گر طرف تعهد را بیمه گزار ،وجهی را که بیمه گزار به بیمه گر میپردازد حق بیمه و
آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند”.
این تعریف بیمه را صرفا” عقدي دانسته که بین طرفین قرارداد یعنی بیمهگر و بیمهگزار منعقد و
براي هریک تعهداتی بوجودمی آورد .لکن ازدیدگاه فنی :بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف(بیمه
گر) باقبول مجموعه خطرها و بارعایت قواعد آمار و احتماالت درازاء دریافت وجهی(حق بیمه) از طرف
دیگر (بیمه گزار) تعهد می نماید درصورت تحقق خطر معینی خسارت وارد به او و یاشخص دیگر را جبران
کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد (ایزدپناه ،مسیح ،بیتا.)10 ،
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 -3مبانی توقیف اموال
هر یک از قوانین موضوعه بر اساس مبنا و فلسفه اي وضع شدهاند که جزء مبانی پذیرفته شده در
نظر واضعان آن قانون هستند .مقررات ناظر بر توقیف اموال نیز از این مساله مستثناء نبوده و وضع مقررات
آن بر اساس مبانی خاصی شکل گرفته است .شناخت این مبانی و بررسی نقدهاي وارده بر آن ،شرط و
مقدمهي اول و در واقع صغراي بحث براي ارائهي راه حلی مناسب جهت رفع یا کاهش مشکالت آن
است .اما آنچه از این ره آورد بسیار مهم است ارتباط مبانی توقیف اموال با بیمه اموال توقیفی است چراکه
ضرورت و الزمهي یک تحلیل مبنایی ،بررسی ریشههاي یک تئوري و نهایتا تبیین آن است .بر این اساس
ابتدا مبانی فعلی توقیف اموال را بررسی میگردد و سپس نقدهاي وارد بر آن توضیح داده شده و نهایتاً
بیمه اموال توقیفی به عنوان راه کار پیشنهادي که نتیجه صغري و کبراي بحث است تبیین میگردد.
در قوانین جاري ایران ،مبناي وضع مقررات ناظر بر توقیف اموال میتواند بر اساس مبانی ذیل
باشد؛ این مبانی عبارتند از عدالت اصالحی ،سرزنش کیفري و پیشگیري از خسارت احتمالی و امنیت ناشی
از آن.
 -1-3عدالت اصالحی
ماهیت مقررات توقیف اموال به نوعی است که به سمت جلوگیري و یا جبران ضرر وارده به
شخص حرکت میکند و این مقررات جز در موارد خاص مانند مستثنیات دین یا توقیف اموال دولتی ،به
احقاق حقوق فردي توجه دارد به گونه اي که شخص متضرر در مرکز قرار دارد و همه چیز در محور جبران
ضرر او میچرخد .اصالت به حق فردي از شاخصههاي بارز مقررات کنونی توقیف اموال است که مبناي آن
بر اساس پذیرش نظریه ي عدالت اصالحی است.
عدالت اصالحی اولین بار توسط ارسطو در کتاب اخالق نیکوماخس مطرح شده است .از نظر
ارسطو تعادل در اخالق جز با زوال افراط و تفریط و حصول حد وسط ایجاد نمیگردد(صانعی دره-
بیدي )31 ،1377،و عدالت خود نوعی حد وسط محسوب میگردد ) )Aristote, 1972, 234بنابراین
عدالت اصالحی ناظر بر روابط خصوصی افراد با یکدیگر است و هدف از آن تبیین روابط عادالنه بین افراد
است)(Aristote, 1972, 235

فارغ از موارد کاربرد این نوع نگاه در علوم مختلف نظریه عدالت اصالحی در حقوق خصوصی
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بیشتر در روابط مالی کاربرد دارد ) .)Aristote, 1972, 235در واقع چنانچه در جایی بحث سود و ضرر
مالی است و شخصی منفعت مالی را بال جهت دار شده است و یا شخصی ضرري مالی را بالجهت متحمل
شده ،عدالت اصالحی در پی جبران آن است و فرقی نمیکند ایجاد این رابطه مالی قراردادي یا غیر
قراردادي باشد)(Wright, 1995, 169

نحوه ي جبران خسارت و ضرر نیز بر مبناي برقراري برابري حسابی است یعنی به صورت کامالً
ریاضی و بدون در نظر گرفتن هیچ مالحظه اي به هر میزان که به دارایی یک فرد ضرر وارد شده از
دارایی ضرر زننده گرفته و به دارایی ضرر دیده اضافه میشود). )Cooper, 1993, 66

یکی از این طرق جبران ضرر بر مبناي عدالت اصالحی ،توقیف اموال محکوم علیه است که
محکوم له از طریق مراجعه به محاکم یا سایر مراجع قانونی نسبت به توقیف اموال محکوم علیه به میزان
محکوم به ( ضرر وارده ) اقدام مینماید و نهایتا از طریق ارزیابی و فروش مال به سایرین یا قبول مال
توسط محکوم له ،ضرر وارده به محکوم له جبران میگردد؛ این راه جبران ضرر شخص تابع اصل است
یعنی اصل بر این است که توقیف هر مالی جهت جبران ضرر وارده به شخص دیگر جایز است و محاکم
بدون در نظر گرفتن هیچ مالحظه اي و در راستاي ایجاد عدالت اصالحی اقدام به توقیف اموال محکوم
علیه می نمایند مگر اینکه مواردي استثنا شده باشد .بنابراین یکی از مبانی موجود در تجویز توقیف اموال
عدالت اصالحی است.
 -2-3واکنش کیفري در برابر انضباط اجتماعی
توقیف اموال همواره ریشه در جبران ضرر فردي ندارد و گاهی حاکمیت در جهت حفظ انضباط
اجتماعی و به سبب بروز رفتاري مخاطره آمیز از یک شخص با توقیف اموال وي نسبت به آن واکنش
نشان میدهد .این عمل مخاطره انگیز سر زده توسط شخص ،دولت را وا میدارد تا او را شایسته عقوبت
بداند (.)Gary, 1999, 841-844

ا ین عقوبت با توجه به نوع عمل و میزان مخاطره آمیز بودن آن میتواند متفاوت باشد .به طور
مثال رانندگی با تخطی ازسرعت مجاز ،چنانچه همراه با مستی باشد و منجر به خسارت بدنی گردد ضمانت
اجراي کیفري حبس را در پی دارد .لیکن چنانچه رانندگی در حال مستی و با تخطی از سرعت مجاز باشد
ضمانت اجراي توقیف خودرو یا مال را در پی دارد.
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این مبنا در موارد دیگري نیز از سوي دولت اساس تقنین قرارگرفته و منحصر در مقررات راهنمایی
و رانندگی نیست و شامل مصادره اموال در راستاي اجراي اصل  44قانون اساسی که ناظر بر مقررات ناشی
از امنیت و رفاه است و یا مقررات ناشی از حمایت از حقوق مصرف کنندگان ،مقررات بهداشتی و مقررات
ناظر بر کنترل غذا و داروهاي ناسالم نیز میگردد .در تمامیاین موارد ،مقنن بر اساس همین مبنا اقدام به
توقیف اموال مینماید .چرا که شخصی که به دیگران ضرر وارد میکند و حقوق و منافع اخالقی آنان را
زیر پا میگذارد مستحق مجازات است ) .)Postema, 2001, 75لکن نظر به خفیف بودن نوع عمل
مخاطره آمیز و نظر به افزایش کارآیی هر چه بیشتر این مقررات و نظر به اینکه چنین مجازاتی باید به
گونه اي باشد که موجب افزایش دقت و مراقبت هرچه بیشتر اشخاص ذي ربط گردد ،در قالب توقیف
اموال به طور موقت یا دائمیتقنین و وضع شده است (. )Ashwerth, 1991, 135-145

 -3-3پیشگیري از خسارت احتمالی و امنیت ناشی از آن
براساس احکام اولیهي دین مبین اسالم ،تکلیفی براي مقابله با خسارت وضع نگردیده است؛ لیکن
به واسطهي قاعدهي الضرر ،زیان دیده ،مکلف به مقابله با خسارات است و ترك فعل خواهان در مقابله با
خسارات ،یکی از اسباب ورود ضرر است .اگر خواهان ،با خسارت ،مقابله نکند دو سبب در ورود خسارت
نقش داشته؛ یکی اقدام فاعل فعل زیانبار یا ناقض تعهد که زمینهي ورود خسارت را فراهم آورده وسبب
دیگر ،ترك فعل خواهان در مقابله با خسارت که مساله تعدد اسباب پیش میآید و در هر حال یکی از
استفادههایی که از قاعده الضرر و الضرار فی االسالم میتوان داشت همین پیشگیري از ورود ضرر است
(محقق داماد ،جعفري خسروآبادي.)113 ،1389 ،
در هر حال هر انسان متعارف و معقولی در مواجهه با خطر و در مواردي که وقوع حادثه و خطر
قابل پیش بینی است  ،به دنبال راهکارهایی جهت پیشگیري میگردد .چنانچه در عرف نیز رایج است که
در هر زمان که از ضرري پیشگیري شود  ،نتیجه آن سود است .این مبنا در حقوق نیز مورد پذیرش قرار
گرفته است و در م واردي مقنن با استفاده از نهاد توقیف اموال به دنبال پیشگیري از خسارت احتمالی است.
در برخی موارد با جسارت بیشتري اقدام توقیف اموال میکند .و در برخی موارد با احتیاط بیشتر و در هر
حال به نظر میرسد هدف مقنن از این اقدام جلوگیري از هدر رفتن منابع است )2003, 425
.)Mackenrich,
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ممانعت از ادامه ي تصرفات مالکانهي شخصی که احتمال ورود ضرر از ناحیهي او میرود ،میتواند
به نفع هر دو طرف دعوا نیز باشد چرا که احتمال ورود خسارت بیشتر براي یک طرف و احتمال سنگین تر
شدن مسؤولیت طرف دیگر به نوعی به تعادل میرسد ) .)Honnold, 1999, 497برخی حتی پا را فراتر
گذاشته و براي این اقدام نوعی الزام قائل شده اند .چرا که متضرر از فعل دیگري تا آنجا که معقول و
متعارف است ملزم به کاهش خسارت وارده به خود میباشد ) . )Bate, 1992, 273به طوري که با توقیف
مال مدعی علیه توسط مدعی  ،خواستهي وي در امنیت قرار میگیرد و النهایه از انتقال مال به دیگري یا
مصرف مال به طرق دیگر جلوگیري میگردد و نهایتا در صورت اثبات ادعاي خود  ،به سرعت به خواسته
خود میرسد و نیاز به صرف وقت بیشتر براي رسیدن به خواسته و یا اقدامات بعدي مثل جلب محکوم
علیه جهت رسیدن به خواسته را ندارد و از ضرر بیشتر خود جلوگیري میکند .این مبنا در حقوق ایران در
قالب تامین خواسته و دستور موقت مورد تقنین قرار گرفته است.
 -4نقد فقهی اقتصادي مبانی موجود
مبانی نظري موجود در خصوص توقیف اموال ،بیشتر چهره ي فردي دارد و با توجه به سرعت
معامالت و حق هر شخص و حق اجتماع بر توسعه و رفاه بیشتر ،به نظر کامل نمیآید .چه اینکه در
خصوص توقیف اموال بیشتر گرایش به سمت حفظ و احیاي حقوق فردي است و نگاه اجتماعی به آن کم
رنگ است و این در حالی است که تحوالت گسترده جامعه جهانی به گونه اي بوده است که ضرورت نگاه
چند بعدي در حقوق و قانون گذاري بر مبناي آن را امري ناگزیر و اجتناب ناپذیر میداند ،به طوریکه
امروزه کارکردهاي حقوق عمومیو حقوق خصوصی کامال در هم تنیده و آمیخته هستند Deakin, 1997,

 . ) 283فقها نیز از ارتباط و درهم تنیدگی فقه و اقتصاد غافل نبوده و به کرات به ضرورت برقراري عدالت
اقتصادي و اجتماعی پرداختهاند (طباطبائی243 ،24 ،1362،؛ مطهري .)170 ،1403،امام صادق علیهالسالم
نیز در صحت اماره ید از همین استدالل بهره بردند و فرمودهاند " :اگر اماره ید پذیرفته نشود بازار
مسلمانان نابود میشود (حر عاملی ".)293-292 ،27 ،1409،با این وصف برقراري عدل مهمترین هدف
اقتصاد اسالمیاست .هر آنچه با عدل ناسازگار باشد با اسالم نیز ناسازگار است؛ یعنی عدالت معیاري است
براي ارزیابی اسالمیبودن فعالیتهاي اقتصادي(موسوي بجنوردي.)333 ،1385،
در هر حال سوال این است آیا مقررات ناظر بر توقیف اموال در تحقق عدالت اقتصادي کارایی دارد
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و یا با تحقق عدالت اقتصادي در تضاد است؟
به نظر میرسد اصل گردش مال در چرخه و زنجیره ي اقتصادي جامعه و معطل نماندن آن و به
طور کلی رونق بازار یک اصل پذیرفته شده و مسلم است .در واقع ذات تولید براي مصرف است و نه
حبس! یک خودرو تولید نمیشود تا در کارخانه بماند! به همین خاطر است که از دیرباز احتکار مذموم بوده
و همواره مردم و جامعه نسبت به آن واکنش منفی نشان داده و مقرراتی در خصوص توزیع عادالنه ثروت
وضع کردهاند(.)Weinrib, 1995, 72-75

در اسالم نیز به رونق بازار تاکید فراوانی شده است و حتی پیامبر اسالم(ص) براي اینکه بازار را از
انحصار قبیله یهودي بنی قینقاع خارج کنند ،اقدام به تأسیس بازار جدیدي با قوانین جدیدي نمود مانند
عدم اخذ خراج و ممنوعیت تجاوز به حریم بازار و غیره که این اقدامات عالوه بر شکستن انحصار موجب
امنیت بازار شد (نظرپور  .)509 ،7 ،1382،این نظارت حکومتی همچنان در آینده نیز جهت حفظ امنیت
بازار ادامه داشته است(کلینی  ،1405،ج  )155 ،5و مقررات وسیعی نیز در این حوزه وضع شده است
(عاملی.)118-117 ،1365،
یکی از این مقررات ،مبارزه و برخورد جدي با احتکار و عدم عرضه کاالي تولید شده در بازار
است(یوسفی .)201 ،1381،حضرت علی علیه السالم نیز در نامه خود به مالک اشتر نتیجه احتکار را ضرر
مستقیم به عامه مردم عنوان میکنند(کلینی .)259 ،4 ،1405،
بنابراین چنانچه از مناط و مالك مطالب پیشگفته نیز پیداست مال براي حبس و توقیف تولید
نشده است بلکه براي مصرف و چرخش و رونق بازار تولید شده است لذا در ضرريبودن حبس و توقیف
یک مال تردیدي وجود ندارد و حتی میتوان گفت تولید نکردن مال ضررش از تولید کردن و استفاده
نکردن از آن مال بیشتر است چرا که وقت و نیروي انسانی و مالی یک شخص صرف تولید کاالیی
میشود که هیچ گاه قرار نیست مورد بهره برداري قرار گیرد.مقنن کسی را به خاطر تولید نکردن مجازات
نمیکند لکن به جهت عدم عرضه کاالي تولیدشده مورد سرزنش و مجازات قرار میدهد .این تعطیلی چه
به صورت دائمیباشد و چه به صورت موقتی هردو ضرري است.بنابراین اصل توقیف مال امري ضرري
است.
لکن از یک سو مواجه با شخصی هستیم که توسط دیگري به او ضرري وارد شده و وي با مراجعه
به محاکم و در جهت احقاق حق خود و جبران ضرر خود برآمده است و اکنون که محکوم علیه نسبت به
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اجراي حکم اقدام نمیکند و یا مدعی خواسته ي خود را در خطر میبیند ،چاره اي جز توقیف اموال وي
نیست تا ضرري که به اووارد شده به نحوي جبران گردد و یا از ضرر احتمالی بیشتر پیشگیري شود .از
سوي دیگر گفتیم که توقیف یک مال و خروج آن از چرخه اقتصادي جامعه نیز ضرري است.
قوانین و مقررات نیز امروزه باید به سمت و سوي تطابق هر چه بیشتر با حقوق بشر باشد .یکی از
حقوق مسلم بشري حق بر توسعه است .چه اینکه حقوق بشر همیشه درحال پیشرفت است
(World Conferance Of Human Right: The Vienna Declaration and

و حق بر توسعه به عنوان نسل سوم حقوق بشر ظهور یافته ) )vasak, 1991, 29-30و نقص
بر این حق هم ضرري است(ابن اثیر  .)81 ،3 ،1411،مقنن نیز نمیتواند بدون در نظر گرفتن این حقوق
وضع قوانین کند .توسعه اقتصادي با توقیف اموال و معطل کردن اقتصاد در تعارض است و در نتیجه یکی
از حقوق مسلم بشري کامال مورد رعایت قرار نمیگیرد.اما چه راهکاري براي حفظ هر دو حق فردي و
جمعی وجود دارد؟
 -5جایگاه نهاد بیمه در حفظ توأمان حق فردي و جمعی
به نظر میرسد نقطه قوت قانونگذاري در جمع بین هر دو حق است؛ یعنی هم حق فردي و هم حق
جمعی و حفظ توأمان حق فرد و اجتماع در این خصوص به عنوان یک ارزش میتواند موجد یک قاعده
حقوقی و تاسیسی جدید باشد(شهابی -نیکویی.)128 ،1391،
در هر حال از حق فردي نیز نمیتوان عبور کرد و حق بر مالکیت فردي و حقوق فردي نیز به حدي
مهم است که مقنن در مواردي براي ناقضین آن مجازاتهاي سنگینی مثل حد سرقت 9وضع کرده است.
لکن به نظر میرسد عدالت اقتصادي در گرو حفظ حقوق فردي و جمعی به صورت توأمان است .توضیح
اینکه چنانچه مطلقا براي رعایت حق محکوم له یا خواهان یا هر شخص دیگري که موضوع توقیف است،
اقدام توقیف مال و تعطیلی آن کنیم با عدالت اقتصادي منافات دارد و چنانچه مطلقاً توقیف اموال را جایز
ندانسته و جهت رعایت حقوق اجتماعی آن را نپذیریم باز هم با عدالت اقتصادي در تعارض است .راهکار
در جمع هر دو حق است(مظفر .)200 ،2 ،1403،
با این اوصاف راهکار و تئوري پیشنهادي براي جمع حق فردي و جمعی در خصوص توقیف اموال،
بیمه اموال توقیفی است .این یک تأسیس کامالً جدید است .تاکنون چنین تأسیسی در قوانین داخلی ما
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وجود نداشته است لکن اصل مشروعیت عقد بیمه و اصل پذیرش ریسک در عقد بیمه امري پذیرفته شده
و تعریف شده است ) . )Ivamy, 1993, 3در این نظریه ،شخصی که اموالش توقیف شده است ،با پرداخت
حق بیمه ،مال توقیف شده را به صورت فیزیکی آزاد کرده و از آن انتفاع مطلوب را میبرد و از سوي دیگر،
ریسک آن را بیمه با دریافت حق بیمه میپذیرد .در این تئوري ،هم مال به چرخه اقتصادي کشور
بازمیگردد و چرخه اقتصادي جامعه دچار اختالل نگشته و اموال جامعه در یک بازه زمانی بال استفاده و
مهمل رها نمیگردد و هم ریسک آن به جهت عدم توقیف فیزیکی به نحو صحیح مدیریت میگردد.این
نگاه چند بعدي در تمام مصادیق و ارکان توقیف قابل بحث و بررسی است و به نظر میرسد چنانچه قواعد
توقیف بر این اساس تقنین شوند تحولی شگرف در خصوص این نهاد رخ میدهد.
در هر حال فرآیند دادرسی در یک پرونده حقوقی ممکن است ماهها و سالها به طول انجامد و
توقیف یک مال چنانچه بیان شد ،امري زیانبار است لکن خروج مال از توقیف فیزیکی نیز عالوه بر این
که میتواند موجب تضییع حق فردي باشد ،امري خطرناك است .چه این که به عنوان مثال در خصوص
خودرو احتمال تصادف وجود دارد .در این موارد بیمهها میتوانند ریسک ناشی از رفع توقیف فیزیکی و
بقاي توقیف سیستمیرا بیمه کنند .نتیجه این میشود که از یک سو مال از چرخه اقتصادي خارج نمیگردد
و مردم و اجتماع از حق پیشرفت و توسعه ي اقتصادي و رونق بازار محروم نمیگردند و از سوي دیگر
محکوم له میداند که در صورت بروز هرگونه اتفاقی در خصوص مال ،حق وي تضییع نمیگردد و بیمه گر
ضرر وي را جبران خواهد نمود.این تأسیس هرچند در رویه کنونی و قوانین موجود وجود ندارد و تاکنون
هیچ بیمه گري اقدام به بیمه اموال توقیفی نکرده است لکن با توجه به اینکه عدالت اقتصادي از حقوق
اساسی اشخاص است لذا در تقابل با این وضعیت ،معیارهاي مشروعیت اعمال قدرت عمومی ،در جایی که
با رویه جاري مغایر است ،قواعد جدید را تاسیس میکند(رحمتیفر و شهابی  .)74 ،1395،تأسیسی که
سازگار با عدالت اقتصادي است و به سمت اجتماعیتر کردن حقوق حرکت میکند.
بر این اساس هرچند مطالعهي مستقیمیدر خصوص تاثیر بیمه در تحقق عدالت اقتصادي به
عنوان یکی از حقوق جمعی انجام نشده است لکن توجه به درآمد بیمه جهانی و توزیع منطقهاي آن ،بیانگر
ارتباطی میان سطح توسعه و اهمیت بیمه ،به منزله یک فعالیت اقتصادي است به طوري که در سال 1992
بیش از  90درصد بازار بیمه جهان به کشورهاي آمریکاي شمالی،اروپا و ژاپن اختصاص داشت و این
درحالیست که کشورهاي در حال توسعه ،بیش از  75درصد جمعیت جهان را در خود جاي دادهاند (اوترویل،
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ژان فرانسوا .)67-66 ،1381 ،بنابراین هرچند جایگاه بیمه اموال توقیفی درخصوص حفظ حقوق فردي و
جمعی مستقیما ثابت نشده است لکن در عمل ،توسعهي اقتصادي و توسعهي بیمه نتایج روبه رشد واحدي
در نمودارهاي توسعه اي خود داشته اند.
 -6مبانی اثباتی بیمه اموال توقیفی
آنچه تا کنون به آن پرداختیم نقد مبانی موجود توقیف اموال و معرفی بیمه اموال توقیفی به عنوان
راهکاري براي برونرفت از ضرر ناشی از معطلماندن اموال توقیفی است لکن آیا تئوري معرفی شده
داراي مبناي قانونی و شرعی است؟ آیا سازوکارهاي قانونی و شرعی الزم جهت تقنین قوانین و یا انعقاد
قراردادهاي بیمه اي در این خصوص وجود دارد؟ به نظر میرسد بر اساس قاعده الضرر ،بناي عقالء،
عمومات و اطالقات ادله ،بیمه اموال توقیفی داراي مبناي قانونی و شرعی است و هیچ منعی در این
خصوص وجود ندارد.در زیر هر یک از دالیل مشروعیت این نهاد تازه تعریف را تبیین مینماییم.
 -1-6بناي عقالء
حرکت به سمت رونق اقتصادي بیشتر و پویایی اقتصاد و استفاده حداکثري از ظرفیتهاي
اقتصادي کشور مسألهاي است که هر عقل سلیمیآن را میپذیرد و صرف احتمال اندك تبانی در بردن
مال توقیفی نمیتواند در برابر مزیتهاي اقتصادي کالن کشور مورد توجه قرار گیرد .چه این که در سایر
موضوعات بیمه نیز مانند بیمه آتش سوزي یا بیمه بدنه خودرو احتمال تبانی وجود دارد لکن مزیتهاي
کالن آن در مقایسه با اندك احتمال فساد ،برتري کامل دارد .به عالوه اینکه شرکتهاي بیمه میتوانند با
درج شرایط خاص بیمه نامه عالوه بر استفاده از مزایاي بیمه ،امکان تبانی در آن را به حداقل ممکن
برساند .در هر حال وجود این احتماالت و موانع سبب نشده تا خطرهایی که امروزه زندگی بشر را تهدید
میکنند ،توسط اشخاص تحت پوشش بیمهاي قرار گیرند و این حقیقتی است که با هیچ مانع عقلی و
شرعی روبرو نیست (موسوي بجنوردي و سمیعی زفرقندي)25 ،1390،
بر این اساس عقل حکم میکند پذیرش بیمه اموال توقیفی امري منطقی و موافق عقل است .در
واقع این مبنا حجیت بناي عقال را به دلیل عقل ارجاع میدهد و بر این اساس میتوان مشروعیت بیمه
اموال توقیفی را استنباط کرد و در واقع از عقل ،حکم مقتضی کشف میگردد (آشتیانی .)171 ،1 ،1403 ،در
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این مبنا به جهت اینکه عقل بر احتیاط کردن و کم کردن ریسک(ایزدي فرد ،رجبی ،جهانی)109 ،1397 ،
و استفاده حداکثري از ظرفیتهاي اقتصادي و در عین حال حفظ حقوق اشخاص حکم میکند لذا شرع هم
به آن حکم میکند و حتی در محیط وسیع تر میتوان چنین ادعا نمود که هر قرارداد و معاملهي عقالیی
صحیح است مگر اینکه دلیل خاص بر عدم صحت آن وجود داشته باشد (طباطبائی یزدي)710 ،2 ،1419 ،
که در حال حاضر سبب مغایر با این امر مفقود است و دلیلی که ثابت نماید ،عقل در تعارض با عقد بیمه
اموال توقیفی باشد ،در دسترس نیست.
بنابراین صرف عقالئیبودن یک عقد میتواند مالك صحت آن عقد باشد و اعتبار عقود عقالئی
به دلیل خاص شرعی نیاز ندارد بلکه این فساد معامله است که به دلیل شرعی مبنی بر ممنوعیت عقد نیاز
دارد (طباطبائی یزدي .)192 ،1 ،1391 ،با این وصف هر معامله اي که از زبان شرع منعی بر آن وارد نشده
مشروع است و رسمیت دارد ( میرزاي قمی .)368 ،2 ،1371 ،بنابراین بیمه اموال توقیفی به عنوان یک
عقد نوظهور ،هرچند هنوز در عمل به مرحلهي اجرا درنیامده و در مرحلهي تئوري پردازي است اما مشمول
این مساله عقلی بوده و در واقع یکی از عقودي است که در شرع منعی بر آن وارد نشده است.
 -2-6الضرر
هدف از تعرفه ي بیمه اموال توقیفی ،جلوگیري از ضرر ناشی از معطل و بال استفاده ماندن اموال
توقیف شده در سیستم اقتصادي جامعه است .در واقع یکی از طرق خروج از ضرر فعلی ناشی از توقیف
اموال میتواند جایگزینی تعهد بیمه گر به قبول ریسک ناشی از توقف توقیف فیزیکی تا پایان دادرسی و یا
اتمام عملیات اجرایی باشد .یکی از مبانی مشروعیت تقنین این نهاد میتواند قاعدهي الضرر باشد لکن
اینکه آیا قاعدهي الضرر صرفا ناظر بر احکام وجودي است یا احکام عدمی ،محل بحث است.
در واقع در خصوص بیمه اموال توقیفی آن چیزي که محل تامل است این است که آیا قاعده
الضرر فقط معطوف به احکام وجودي و نفی حکم از آن است و یا در مورد احکام عدمیهم جاري میشود؛
به عبارت دیگر آیا میتوان بر اساس قاعده الضرر عدم حکمیرا ضرري دانست و حکم به وضع آن داده یا
خیر؟ آیا میتوان نبود مقررات قانونی در خصوص بیمه اموال توقیفی را ضرري دانست و حکم به تجویز
وضع مقررات ناظر بر بیمه اموال توقیفی داد؟
شیخ انصاري معتقد است قاعده الضرر اثبات ضمان نمیکند .چون نقش الضرر این است که

70

فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسالمی/سال شانزدهم /شماره شصت و یک

حکمیرا بردارد نه اینکه حکمیرا ثابت کند(انصاري .)116 ،1414 ،برخی دیگر نیز از این نظر پیروي
کردهاند و مسؤ ولیت را در چنین فرضی بر اساس الضرر ثابت ندانسته و حتی پذیرش آن را مستلزم تاسیس
فقه جدید دانستهاند(غروي نائینی .)294 ،1 ،1373 ،در مقابل دیگران به نقد این نظریه پرداختهاند(حائري
طباطبائی )19 ،14 ،1418 ،و معتقدند که نمیتوان باور کرد که دایره قاعده الضرر محدود به رفع احکام و
افعال خاص وجودي باشد و نسبت به مواردي که خأل قانونی موجب ورود زیان و خسارت میگردد نقش
ایفا نکند .چرا که محیط تشریع و قانونگذاري به جمیع شئون  ،محیط حکومت شرع مقدس است و
همانطور که جعل قانون ممکن است براي فرد یا جامعه زیان داشته باشد ،سکوت و عدم جعل نیز چه بسیار
زیان و خسران به بار آورد(محقق داماد .)160 ،1 ،1406 ،بنابراین الضرر همانگونه که نفی حکم میکند،
احکامیرا که جبران کننده ضرر است را نیز اثبات میکند (مکارم شیرازي .)522 ،3 ،1427 ،بنابراین نمی
توان باور کرد که قاعده الضرر نقش اش تنها رفع احکام و افعال خاصه وجودي باشد(طاهري،2 ،1418 ،
.)214
در هر حال چند موضع با توجه به نظرات فوق الذکر باید مشخص گردد؛ اول اینکه فرض این
است که به یک شخص یا به یک جامعه به سبب فعل دیگري خسارت و ضرري وارد شده است و این در
حالی است که تکلیف اخالقی هر شخص ضرر نزدن به دیگري است ) .(Aristote, 1927, 204دوم
اینکه این خسارت باید به نحوي جبران گردد(آقالوي .)82-80 ،1390 ،سوم اینکه طریقه جبران خسارت
تا جایی که به حق غیر خللی وارد نکند جاي تفسیر موسع دارد و میتواند از طریق توقیف غیر فیزیکی مال
شخص ضرر زننده و متعاقباً بیمه مال توقیف شده جهت جبران ریسک آن باشد لکن تحقق این امر نیاز
به اجازه مقنن دارد .بنابراین در صورتی که در خصوص بیمه اموال توقیفی وضع مقررات نگردد و قانون
چنین امري را تجویز نکند ضرري که به اقتصاد جامعه وارد میگردد جبران نمیگردد و این خود ضرر است
لذا مقنن مکلف است در این خصوص وضع مقررات کند و اال سکوت او موجب ضرر میگردد.
 -3-6عمومات و اطالقات ادله
اعتبار بسیاري از عقود معین وغیرمعین موجود بر اساس عمومات ادلهاي است که در شرع
مقدس اسالم وارد شده است و مواردي از عقود که حکم به فساد و بیاعتباري آنها داده شده به جهت
مخالفت آنها با شرع است .شمول این ادله نسبت به صدور احکام وضعی و تکلیفی منحصر به زمان صدور
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حکم نمیباشد (ایزدي فرد.)91-90 ،1395 ،
در هر حال عقد بیمه نیز از عقود مستحدثهاي است که در خصوص مشروعیت آن به کرات
بحث شده است لکن درون این عقد ،شاخهها و مصادیقی ظهور و بروز میکنند که مشروعیت آنها از دو
جهت محل بحث است؛ اول شمول عمومات ادله نسبت به آن و دوم عدم مخالفت آن با شرع و اخالق
حسنه که در زیر بررسی میگردد.
 -1-3-6شمول دالیل بر مشروعیت بیمه اموال توقیفی
در خصوص لزوم وفاي به هر عقد و تعهدي در آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار دستورات و
اوامري به شرح ذیل وارد شده است که اطالق و عمومیت آنها شامل عقد بیمه اموال توقیفی نیز میگردد.
در هر حال به جهت شرح مفصل علل عمومیت این دالیل باتوجه به جهات لفظی و غیره در کتب فقهی،
در این مقال صرفا اشاره اي مختصر به آنها مینمائیم:
 آیه شریفه "یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود" (مائده )15 ،که لزوم وفاي به عهد در آن شاملتمامی عقودي که مخالف با شرع نباشد میگردد (نائینی 69-68 ،1401 ،؛ خمینی.)609 ،2 ،1392 ،
فقها در خصوص معناي العقود بحثهاي فراوانی کرده اند و کمتر فقیه شناخته شده اي را میتوان
یافت که اشاره اي به این مساله نداشته باشد اما آنچه از این ره آورد قابل استفاده در این موضوع است،
این است که لفظ "العقود" در این آیهي شریفه به صورت جمع به کار رفته و به همراه الف و الم آمده
است و این مساله داللت بر شمولیت عام آن بر همهي افراد و در همهي زمانها دارد(.آخوند خراسانی،
 )258-255 ،1415در واقع گسترهي این آیه شامل کلیهي قراردادهایی است که در بین عموم مردم به
عنوان عقد اطالق میگردند (خمینی .)609 ،2 ،1392 ،بنابراین اصل در عقود و قراردادهاي عرفی که بین
مردم منعقد میگردند و در اصل وقوع آنها شکی نباشد ،صحت آنهاست مگر اینکه فساد آن به اثبات
برسد و براین اساس عموم مردم در همهي زمانها لزوما باید به مفاد عقود و قراردادها مطلقا پایبند بوده و
تعهد ناشی از آن را ایفا نمایند (ایروانی نجفی .)4 ،2 ،1384 ،در واقع از دو جهت اوفوا بالعقود داراي کارکرد
حقوقی است .اول از این حیث که اصل در عقود عرفی ،صحت آنهاست و فساد باید به جهت مشخص
ثابت گردد .دوم از این حیث که عقود صحیح واقع شده بین مردم ،نسبت به متعاقدین الزمالوفاء بوده و باید
به مفاد آن عمل نمایند.
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با این توضیح ،مشروعیت عقد بیمه اموال توقیفی نیز از عمومیت این آیه قابل استنباط است و بر
اساس آن عقد بیمه اموال توقیفی به عنوان یکی از عقود جدیدي که در زمان حاضر ،میتواند به عنوان
راهکاري براي افزایش کیفیت زندگی جمعی مورد استفاده قرار گیرد ،در راستاي عمومیت این آیه ،صحیح
بوده و براي اطراف قرارداد مذکور الزم الوفا میباشد .چه اینکه عمومیت این آیه هم به همهي افراد آن
یعنی کلیهي عقود عرفی و هم به همهي افراد در همهي زمانها بر میگردد .در واقع دلیل بر عمومیت و
شمولیت آیه نسبت به تمامی عقود اعم از معهود و غیر معهود و معین و نامعین و عقود قدیم و جدید،
همان ظهور وضعی "العقود" بر عموم استغراقی است .یعنی تمام مواردي که بر حسب نظر عرفی عقد
نامیده میشود موضوع حکم وجوب وفا و مشمول آیه شریفه است ( جمالیزاده )39 ،1379 ،اما نکته مهم
این است که این استدالل از معناي آیه صرفا ناظر بر نگاه اثباتی به آیهي مذکور بوده که منظور موافقت
معنایی این آیه و امر ناشی از آن با کلیهي عقود عرفی است مگر اینکه مانعی پیدا شود .بنابراین نگاه منفی
یا ممنوعیت احتمالی با سایر ادله ،بحث علی حدهاي است که مستقال به آن پرداخته خواهد شد.
 روایت المسلمون عند شروطهم!در این روایت نیز اضافه شدن "ال" در سیاق جمع مسلمون افاده عموم میکند چنانچه در
توضیح آیه اوفوا بالعقود بیان شد .بنابراین بر همهي مسلمانها در همهي زمانها واجب است نسبت به
اجراي شروط خود ثابت قدم و استوار باشند.
اما معنا و مورد استفاده شرط این است که شرط به معناي مطلق الزام و التزام و همچنین ربط و
تعلق است اعم از آنکه مستقال ذکر شود یا در ضمن عقدي دیگر آید و اینکه برخی شرط را به معناي عهد
و التزام و برخی به معناي ربط و تعلیق ذکر کرده اند ،برمیآید همه معانی شرط به یک مبنا بر میگردد
زیرا در معناي عهد و التزام همانند ربط و تعلیق ،وابستگی و ارتباط به چیزي نهفته است ،وقتی کسی شرط
میکند و به چیزي ملتزم میشود درواقع برخود چیزي تعهد کرده و ذمه خود را به آن مرتبط ساخته ،اعم از
آنکه این التزام و شرط مستقل باشد یا در ضمن عقد و عهدي دیگر باشد (جمالیزاده.)46-45 ،1379 ،
بنابراین عموم روایت المسلمون عند شروطهم مخصوص شروط ضمن عقد نبوده و مشمول
شروط مستقل و ابتدایی مانند عقد بیمه اموال توقیفی نیز میگردد و تا جایی که دلیل مخالف کتاب در آن
کشف نگردد ،عموم این روایت ،به عنوان دلیلی مثبت براي اعتبار این عقد کارکرد دارد.
دو آیه دیگر نیز وجود دارد که هر دو میتواند به عنوان دلیل شرعی پذیرش بیمه اموال توقیفی
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مورد استناد قرار گیرند.
 آیه شریفه "اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئوال" (اسرا )34 ،که شامل تمام عقود غیرمخالف با شرعمیگردد و اطالق آن در ذکر عهد و الزام به وفاي به عهد به صورت مطلق حکایت از شمولیت این آیه دارد
(خمینی )610 ،2 ،1392 ،و عقد بیمه اموال توقیفی نیز از این منظر میتواند از این مجوز مطلق بهره
برداري نماید.
 آیه شریفه "ال تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال ان تکون تجاره عن تراض" که صحت عقودمبتنی بر تجارت با تراضی به صورت عام بیان شده است و نسبت به تمامیعقود در همهي زمانها داراي
شمول است ( .مقدس اردبیلی ،بیتا)427 ،
بنابراین با توجه به شمول عمومات و اطالقات این ادله به تمامیعقود میتوان نتیجه گرفت
عمومات این ادله شامل عقد بیمه اموال توقیفی نیز میگردد مگر اینکه دلیل خالف شرع حاصل گردد؛
چنانچه بر اساس اصل حاکمیت اراده طبق مقرره مادهي  10قانون مدنی نیز اعتبار کلیه عقود به جز عقود
مخالف با شرع و اخالق حسنه مورد پذیرش قرار گرفته است .لذا اکنون که موافقت این عقد بر اساس
عمومات و اطالقات ادله کشف گردید ،مساله بسیار مهم دیگري که باید مرد توجه قرار گیرد عدم مخالفت
عقد بیمه اموال توقیفی با شرع و کتاب است و پذیرش این عقد صرفا در این حالت میتواند مورد قبول
واقع گردد.
 -2-3-6عدم مخالفت بیمه اموال توقیفی با شرع و اخالق حسنه
بر اساس کلیت عقد بیمه ،اصل عقد بیمه با شرع مخالفتی ندارد و به عنوان عقدي جدید و مستقل
که مخالفتی با شرع ندارد از آن یاد شده است (خمینی.)609 ،2 ،1392 ،
در هر حال این مسئله با تعاریف فقها در خصوص مبناي شرعی احکام نیز مغایرتی ندارد چه این که
نخست بیمه اموال توقیفی از مسائل مستحدثه و نوظهور بوده و در زمان ائمه اطهار وجود نداشته است و
ردع و منعی از ناحیه ایشان در این خصوص وجود ندارد و این امر به عنوان یک مبناي شرعی تحت عنوان
احراز عدم ردع مورد پذیرش است( .حسینی حائري ،1408 ،ج  101 ،2و ایزدي فرد ،رجبی ،جهانی،1397 ،
 )109دوم اینکه به صرف عدم احراز ردع و منع ،موافقت شارع احراز میگردد که بار اثبات آن با نظر
نخست متفاوت است بنابراین نظر به اینکه دلیلی مبنی بر ردع و منع احراز نگردیده است (اصفهانی،1374 ،
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 12و ایزدي فرد ،رجبی ،جهانی ، ) 109 ،1397 ،دلیلی بر غیر شرعی بودن بیمه اموال توقیفی وجود
ندارد.اما آیا بیمه اموال توقیفی خصوصیت خاصی دارد تا ارکان مشروعیت یا عدم مخالفت آن با شرع
متفاوت با کلیت عقد بیمه باشد؟
 - 3-3-6خصوصیت خاص بیمه اموال توقیفی
بر اساس مقررهي ماده  4قانون بیمه هر نوع مالی اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر
نوع مسئولیت حقوقی میتواند موضوع عقد بیمه باشد .همچنین در ذیل ماده عنوان شده است موضوع عقد
بیمه میتواند شامل هر حادثه یا خطر ممکن الوقوعی باشد.
با این توصیف بیمه اموال توقیفی نسبت به خطر تلف یا نقص مال آزاد شده از توقیف واقع می-
گردد و چنانچه بر اساس مزیتهاي اقتصادي انعقاد چنین عقدي براي شرکت بیمه صرفه اقتصادي داشته
باشد ،اقدام شرکت بیمه بر اساس موضوع مواد یک و چهار قانون بیمه بوده و در نتیجه چون کلیت آن
مخالفتی با شرع ندارد ،مصداق خاص آن هم به جهت اینکه بر اساس همان مبانی است مغایرتی با شرع
ندارد.
اما نکته محل تأمل ،کاهش ارزش قطعی الحصول خود مال به جهت استفاده از آن در طول
مدت رفع توقیف فیزیکی است .به خصوص در مورد کاالهاي نو و استفاده نشده این امر مشهودتر است.
ایراد مقدر مطروحه به نظر وارد بوده و از دو جهت قابل بررسی است.
از یک سو بر اساس تعریفی که وفق مواد  1و  4قانون بیمه به آن اشاره شد این مورد ذاتاً خارج
از موضوع عقد بیمه است و با ماهیت عقد بیمه مبنی بر تعهد به جبران خسارتهاي احتمالی در تعارض
است .چه اینکه کاهش ارزش در آن قطعی است و نه احتمالی و انعقاد عقد بیمه بر اساس تقابل ضرر
قطعی با وجه بیمه قراردادي ،عالوه بر اینکه عقال منطقی به نظر نمیرسد ،با قواعد عام بیمه نیز در
تعارض است .لذا به جهت ضرر قطعی وارده بر مال ،مشروعیت این نهاد براساس مقررات عام قانون بیمه،
شناسایی نمی گردد و یا به عبارت دقیق تر مخالفت آن با قواعد آمره قانونی و شرعی احراز میگردد و بر
این اساس ایراد جدي بر آن وارد است.
از سوي دیگر پذیرش این امر با حق عینی توقیف کننده در تعارض قرار میگیرد و اجبار وي به
پذیرش جایگزینی تعهد بیمه گر به جاي توقیف عین مال میتواند موجب ورود ضرر به او گردد .چه اینکه
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حتی در صورت استرداد بدون عیب و نقص مال توقیفی پس از اتمام عملیات اجرا ،مال مرجوعی وصف
واحدي با مال مرتفع شده از توقیف ندارد و این درحالی است که حق عینی توقیف کننده بر عین مال
توقیفی محل تردید نیست و عین مسترد شده قطعا متفاوت با عینی است که از توقیف آزاد شده است.
مقنن نیز صراحتاً در ماده  57قانون اجراي احکام مدنی هرگونه قرارداد یا تعهد به ضرر محکومله را غیر
نافذ اعالم کرده است و از این حیث نیز تجویز این مساله با قاعده الضرر در تعارض قرار میگیرد.
اما آیا به جهت مغایرتهاي فوق الذکر ،اساسا بیمه اموال توقیفی کارکرد خود را از دست می-
دهد؟ به نظر میرسد چنانچه انعقاد عقد بیمه اموال توقیفی مبتنی بر خسارات احتمالی گردد و حق عینی
توقیف کننده نیز به جهتی رعایت گردد ،پذیرش این نهاد مخالفتی با شرع و قانون نداشته و مغایرتهاي
مطروحه مرتفع می گردد .این دو را باید به صورت یک عام مجموعی نگریست و ذیال امکان حل مشکل
مطروحه را بررسی مینماییم.
در هر حال از یک سو در خصوص اصل تجویز انعقاد بیمه اموال توقیفی ،جواز در حالتی است که
بیمه گر خسارت احتمالی را بیمه کند و در غیر این صورت نمیتوان براي بیمه اموال توقیفی مشروعیت
قائل شد .اما در صورت انعقاد عقد بیمه براساس پذیرش ریسک ناشی از خسارات احتمالی ،پذیرش این
نهاد به نظر مغایرتی با قانون و شرع ندارد .توضیح اینکه چنانچه بیمه گر پرداخت خسارت را در قرارداد
معطوف به خسارات محتمل نماید و این امر با حق عینی توقیف کننده در تعارض قرار نگیرد ،دلیلی بر
فساد این عقد وجود ندارد .با این وصف چنانچه بیمه گر در صورت بروز حادثه صرفا خسارات وارده در روز
حادثه به مال را بیمه نماید و یا در صورت عدم استرداد مال ،خسارت ناشی از عدم استرداد مال در موعد
مقرر براي رجوع و براساس ارزش آن روز را تقبل نماید ،به جهت عدم قبول ضرر قطعی و پذیرش ضرر
احتمالی و انعقاد قرارداد بر این اساس ،ایراد مطروحه مرتفع گردد لکن در هر حال انعقاد قرارداد بدین نحو
تاجایی معتبر است که به حق عینی توقیف کننده به شرح ذیل نیز خللی وارد نگردد و چنانچه بیان شد این
دو را باید به صورت یک عام مجموعی نگریست.
از سوي دیگر در خصوص حق عینی توقیفکننده بر مال توقیف و تجویز جایگزینه بیمه اموال
توقیفی با رفع توقیف فیزیکی ،باید بین مواردي که ارزش مال توقیفی کمتر یا برابر با میزان محکوم به یا
تامین باشد و مواردي که ارزش مال بیشتر از میزان محکوم به یا تامین باشد و دوران متعارف استفاده در
زمان دادرسی یا فرایند اجرا موجب کاهش آن به کمتر از خواسته نشود ،تفاوت قائل شد.
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در مواردي که ارزش مال توقیفی کمتر یا برابر با میزان محکوم به یا تأمین باشد یا در موردي
که ارزش مال توقیفی از محکوم به یا تامین بیشتر باشد لکن خروج مال از توقیف و استفاده از آن در
دوران متعارف دادرسی ،موجب تنزل ارزش آن به کمتر از محکوم به یا تامین شود ،علی األصول امکان
رفع توقیف بر اساس بیمه مال توقیفی به جهت مخالفت با حق عینی شخص توقیف کننده ،وجود ندارد
مگر اینکه یا محکومله و تامین گیرنده براساس مقرره ماده  57قانون اجراي احکام مدنی رضایت به این
امر دهد و یا محکومعلیه براساس مناط و مالك مواد  53و  58قانون اخیر الذکر کاهش ارزش قطعی را در
مدت زمانی که به نظر دادگاه ،عرفاً زمان دادرسی یا اجرا به طول میانجامد به صورت نقدي به حساب
دادگستري واریز و مال را از توقیف آزاد کند .در این خصوص میتوان آئیننامههایی تنظیم و جواز خروج
مال از توقیف فیزیکی را با قید مدت صادر نمود و بر این اساس کاهش ارزش ناشی از دوران استفاده در
آن دورهي مثال یک ساله را با توجه به پارمترهایی مانند سهولت فروش ،تورم و امثالهم ،ارزیابی و نقدا
دریافت و جواز خروج مال را هم به همین مدت صادر نمود و در صورت عدم اتمام فرایند دادرسی و اجرا،
مجددا با ارزیابی مجدد و به مقید به زمان علی حده تعیینی و دریافت ما به التفاوت نقدي آن ،نسبت به
تمدید آن اقدام نمود و در صورت عدم استرداد مال ،بیمه گر نیز خسارت روز استرداد را میپردازد و در این
صورت هم حق عینی توقیف کننده محفوظ است و هم عقد بیمه مبتنی بر خسارت احتمالی خواهد بود .در
هر حال در غیر این صور ،مشروعیت عقد بیمه اموال توقیفی محل تأمل است لکن در صورت اجراي صور
فوق ،منع شرعی و قانونی براي آن احراز نمیگردد.
اما در جائیکه ارزش مال توقیف شده بیشتر از خواسته باشد و دوران متعارف استفاده در زمان
دادرسی یا فرایند اجرا موجب کاهش آن به کمتر از خواسته نشود ،به نظر مانعی براي رفع توقیف با رعایت
سایر شرایط مذکور وجود نداشته باشد.
 -7نتیجه گیري
در این مقاله با نگاهی مبنایی و فلسفی ،ابتدا در بخش اول تعریف جاري از توقیف اموال را به
چالش کشیده و سپس با تبیین مقررات موجود در خصوص توقیف اموال ،مبانی آنها را در بخش دوم
بررسی نمودیم و چنین نتیجه گرفتیم که این مقررات ،برمبناي حفظ حقوق فردي وضع شده اند لکن
معضالت موجود در کشور و ضرورت نگاه جمعی به قانونگذاري و حرکت به سمت وضع حقوق جمعی و
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سرعت در حرکت جامعه به سمت توسعه ي بیشتر و تحقق عدالت اقتصادي ما را بر آن داشت تا در بخش
سوم با نگاهی منتقدانه به مقررات موجود بنگریم چراکه لزوم توجه به حق توسعه آحاد جامعه به عنوان یک
اصل حقوق بشري و تحقق عدالت اقتصادي ،عواملی هستند که ضرورت اجتماعیتر کردن قوانین را بیش
از پیش نمایان میسازند .این مسأله به انضمام توجه به عدالت اقتصادي و حق توسعه ،ضرورت تقنین
قوانینی که هر دو وجه حق فردي و جمعی را در خود جاي دهند ناگزیر میکند و در نتیجه در بخش چهارم
نظریهي بیمه اموال توقیفی به عنوان جایگاهی جهت حفظ توأمان حق فردي و جمعی پیشنهاد گردید.
در این نظریه ،شخصی که اموالش توقیف شده است ،با پرداخت حق بیمه ،مال توقیف شده را به
صورت فیزیکی آزاد کرده و از آن انتفاع مطلوب را میبرد و از سوي دیگر ،ریسک آن را بیمه با دریافت
حق بیمه میپذیرد .در این تئوري ،هم مال به چرخه اقتصادي کشور بازمیگردد و هم ریسک آن به نحو
صحیح مدیریت میگردد .سپس مبانی فقهی و حقوقی بیمه اموال توقیفی را در بخش پنجم بررسی
نمودیم.
بر این اساس بیمه اموال توقیفی امري ضروري جهت سرعتبخشیدن به توسعهي کشور و
تحقق عدالت اقتصادي است و عالوه بر اینکه عقل حکم به پذیرش آن میکند ،عدم پذیرش آن میتواند
موجب ضرر به اقتصاد کشور که فوائد جمعی دارد ،گردد و این درحالی است که قاعده الضرر شامل عدم
وجود حکمیکه عدم آن موجب ضرر میگردد نیز میشود بنابراین بر اساس این مبنا مقنن باید عالوه بر
تئوریزه کردن بیمه اموال توقیفی ،قوانینی را در جهت تقنین آن وضع نماید چراکه عدم وجود این قوانین
امري ضرري است.
همچنین کلیت عقد بیمه مخالفتی با شرع ندارد و در هر موردي که خطري احتمالی وجود دارد،
بیمه میتواند با بررسی مزیتهاي اقتصادي ریسک ناشی از آن را بیمه کند و این مسأله عالوه بر اینکه در
راستاي عمومات ادله اي است که از ناحیهي شارع وارد شده است و عمومات این ادله شامل آن نیز
میگردد ،مورد منع یا رد شارع نیز واقع نشده است لکن بیمه اموال توقیفی خصوصت خاصی دارد که عدم
رعایت آن میتواند با حق عینی شخص توقیف کننده در تعارض قرار گیرد .در واقع استفاده از کاالي
توقیف شده پس از رفع توقیف قطعا موجب کاهش ارزش مال میگردد که این امر در مورد کاالهاي نو
مشهودتر است و این درحالی است که عقد بیمه در خصوص مدیریت ریسک ،ناظر بر خطر احتمالی است و
نه ضرر قطعی .بنابراین چنین نتیجه گرفتیم که براي تحقق عقد بیمه اموال توقیفی یا ارزش مال توقیف
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شده باید بیشتر از خواسته باشد و دوران متعارف استفاده در زمان دادرسی یا فرایند اجرا موجب کاهش آن
به کمتر از خواسته نشود و یا محکوم له یا تأمینگیرنده براساس مقرره ماده  57قانون اجراي احکام مدنی
رضایت به این امر دهد و یا محکوم علیه براساس مناط و مالك مواد  53و  58قانون اخیر الذکر کاهش
ارزش قطعی را در مدت زمانی که به نظر دادگاه ،عرفا زمان دادرسی یا اجرا به طول میانجامد به صورت
نقدي به حساب دادگستري واریز و مال را از توقیف آزاد کند .در غیر این صور ،مشروعیت عقد بیمه اموال
توقیفی محل تامل است لکن در صورت اجراي صور فوق ،منع شرعی و قانونی براي آن احراز نمیگردد.
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