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 چکیده  ت مقالهاطالعا

 01/02/1400 دریافت: تاریخ

 14/06/1400 پذیرش: تاریخ

 23/12/1400 انتشار: تاریخ

در گذشته این امکان وجود نداشت که دولت را مسئول قلمداد نماییم اما امروزه  هدف: و زمینه 

ها در قبال ، که یکی از این مسئولیتگوناگونی در نظر گرفته شده هایبرای دولت مسئولیت

ها بیشترین کمک را به اقتصاد و ها با وجود تحریمباشد، این شرکتهای لیزینگی میشرکت

هدف ما در این مقاله تبین مسئولیت مدنی  باشند.صنعت کشور نموده و نیازمند حمایت می

 باشد.شرایط خاص تحریم میهای لیزینگی در دولت در قبال شرکت

زار ـگیری از روش اسنادی و استفاده از اباین مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره ها:روش و مواد

 برداری تهیه و تدوین گردیده است.فیش

آید که دولت به جای حمایت از ها موئد این امر است که؛ در مواردی پیش مییافته ها:یافته

از جمله مواردی است  مسئلۀ واردات کاال، پردازند.قابت نابرابر با آنها میهای لیزینگی به رشرکت

گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی هم نقش تصدیکه دولت در آن 

، ارتباط ضابطهرویه و بیهای لیزینگی در صورت واردات بیاست که با ضرر و زیان شرکت

گیری برای واردات، همواره تمامی دولت مکلف است در تصمیم مستقیم دارد به همین خاطر،

ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کاال به 

 کشور نماید.

داری تهیه و از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 یده است.تدوین گرد

های لیزینگی رویه کاال از طرف دولت، خساراتی به شرکتچنانچه در زمینه ورود بی گیری:نتیجه

طرح ـم دنی دولت،ـحث مسئولیت مـ، بگیری شودد، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیمـوارد آی

کند که یدولت را ناگزیر م کننده و تولیدکننده،گاهی تزاحم حقوق مصرف از سوی دیگر، شود.می

ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت

اما حمایت از تولید  کننده را بر حقوق تولیدکننده مقدم دارند.حقوق مصرف یا مالحظاتی دیگر،

 این ضررها،تابد که نمیاین مسئله را بر داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،

 بدون جبران باقی بماند.
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 مقدمه. 1

حجم باالی واردات کاالهای مصرفی، عالوه بر تضعیف 

های های تولیدی و صنعتی داخل کشور، رشد بخشتوانمندی

لی گری را در بازارهای پولی و ماغیرمولد، داللی و واسطه

د مولحجم باالی نقدینگی را به بخش غیرکشور افزایش داد و 

 ها تا حدی درمنتقل کرد. تنها موردی که از شمول تحریم

د بو امان بود، صادرات منابع طبیعی و واردات کاالهای مصرفی

فت نهای روزافزون برای صادرات که آن هم با اعمال محدودیت

 های تحریم چگونگی ضریبو مواد خام همراه شد تجربه سال

سازی، خودروگ در رونق بخشیدن به صنایع نفوذ صنعت لیزین

 ، لوازم خانگی،ساختمان، مستغالت تجاری و اداری مسکن و

نقل  آالت و تجهیزات صنعتی، توسعه ناوگان حمل وماشین

ات زمینی و ریلی درون و برون شهری، هوایی، دریایی، تجهیز

 ی وبیمارستانی، لوازم آزمایشگاهی، تأسیسات بندری و دریای

بد طلحال می داده است.سازی مدرن را نشان آالت راهماشین

شور و دولت ـه صنعت لیزینگ به کـبا عنایت به خدمتی ک

ها مسئول به نماید در صورت بروز خسارت به این شرکتمی

 جبران خسارت باشد.

واد غذایی، ـروشیمی، صنایع مـتجهیزات نفت و گاز، پت

بیل قها مورد از این بندی، صنعت چاپ و دهآالت بستهماشین

د شورها توانسته است موجب رشد و شکوفایی اقتصادر سایر ک

ملی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شود. به 

 کارگیری ابزار نوین اجاره داری اعتباری، یا همان صنعت

ریب امنیت ـض« زینگ برون مرزیلی»لیزینگ به ویژه 

ن غال، کاهش تورم، رقابتی شدهای افزایش تولید، اشتشاخص

ر ثین سایر ملل تحت تأبادالت تجاری را در میاها و مقیمت

 .قرار داده است

ابزار اجاره اعتباری در قالب انواع قراردادهای اجاره طوالنی 

دوام را از قبیل هواپیماها،  ای بامدت، مالکیت کاالهای سرمایه

ها، خطوط تولید تجهیزات صنایع سنگین از جمله کشتی

ها، نفت، گاز هیزات نیروگاهآالت، تجخودروسازی، فوالد، ماشین

دهد و مرزی قرار میهای برونو پتروشیمی را در اختیار شرکت

کند. این روش برداری از آنها را در داخل کشور میسر میبهره

بندد، زیرا کنندگان را میبه طور طبیعی دست و پای تحریم

 برداریرج از مرزها تعلق دارد، اما بهرهمالکیت این کاالها به خا

کند و صاحبان از آن همچنان در داخل کشور تداوم پیدا می

کنندگان خواهند یر به پشتیبانی و حمایت از تولیداصلی ناگز

که، دولت را مسئول جبران  شد. این امکان وجود دارد دارد

 های لیزینکی در شرایط تحریم نمود؟خسارت نسبت به شرکت

ان مسئولیت تورسد که با اتکا به اصول حقوقی میبنظر می

 های لیزینگی بار نمود.مدنی دولت در قبال شرکت

 

 . مالحظات اخالقی2

 ای پایبندن مقاله به  اصول اخالقی و حرفهـدر نگارش ای

داقت صصول اایم و از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به ودهـب

 داری این مقاله تهیه و تدوین گردیده است.و امانت

 

 ها. مواد و روش3

اشد. روش ـبتحلیلی می –وصیفی ـن مقاله به روش تـای

اده ه کتابخانه و استفآوری اطالعات از طریق مراجعه بمعـج

ز ااز کتب، مقاالت مرتبط با موضوع و استفاده  برداریفیش

ز ااری بردهای اطالعاتی معتبر و فیشمنابع الکترونیکی و بانک

 مطالب آن صورت پذیرفته است.

 

 ها. یافته4

مشخص گردید  با مطالعاتی که در این زمینه صورت پذیرفت

و  های لیزینگی بیشترین خدمت را به نظام اقتصادیکه شرکت

ط کنند. بخصوص در زمانی که کشور در شرایاشتغال کشور می

ت ها بیشترین خدمت را به صنعتحریمی قرار دارد این شرکت

 ت وارداتنمایند بنابراین دولت مکلف است در صورکشور می

 دهد های لیزینگی این اقدام را انجامهنگی شرکتاکاال به هم

 ها دچار خسارت نشوند.تا این شرکت

 

 . بحث5

 تحقیق پیشینه. 5-1

در خصوص پیشینه موضوع انجام شد  طبق مطالعاتی که

سوابقی که بخواهند عین این موضوع را کار کرده باشند یافت 



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  حسینی ایجی و همکار

 

 1103 

 

دولت را در بر داشته  نشد؛ لذا موضوعات ذیل که مسئولیت

 باشند.باشند به شرح ذیل می

 :نوانای تحت عدر مقاله (1394شفیعی، ابوذر و همکاران ) -1

 اند که:مسئولیت مدنی دولت به این نتیجه رسیده

بررسی مسئولیت مدنی دولت در سیستم حقوقی جمهوری 

ر ه شرایط خاص درغم ارائ، علیدهداسالمی ایران نشان می

 های، مسئولیت دولت را مطابق با نظریهصویب شدهقوانین ت

ل تقصیر یا خطر پذیرفته است. در بسیاری از موارد یک مشک

مطالعه موردی  ،ونی یا خال است. پراکندگی قوانینقان

، برخی مسئولیت مدنی دولت، ناسازگاری در اصول مسئولیت

، یر و برخی دیگر براساس تئوری خطرمبتنی بر نظریه تقص

های دقیق اجرای قانون و عدم حلعدم وجود راههمچنین 

 یکنواختی در موارد مشابه مانند محدودیت مسئولیت تقصیر

قضات و نیروهای مسلح و سایر کارمندان دولت یکی از 

با سیستم  مهمترین نقاط ضعف و خأل قانونی در رابطه

 .مسئولیت مدنی دولت است

( در 1393) علم خانی، اعظم وحمید  ،بهرامی احمدی -2

 ای تحت عنوان: مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبالمقاله

در اند که: های زیست محیطی به این نتیجه رسیدهآلودگی

ها مواردی که مشخص شد که دولت تقصیر در حدوث آلودگی

ر دداشته مسئولیت مدنی بر دولت بار بشود. و موظف است که 

ز یست محیطی اهای زاین موارد جبران خسارت نماید. آلودگی

 مینهطلبد دولت در این زاهمیت وافری بر خوردار بوده که می

اهتمام بیشتر به خرج دهد تا مشکالتی برای سالمت 

 شهروندان پیش نیاید.

ای تحت عنوان: نظریه ( در مقاله1387) السان، مصطفی -3

طبیعی به این نتیجه مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث 

از این مقاله، درگیر ساختن مفاهیم : هدف رسیده است که

حقوق مسئولیت با بعیدترین عنوان قابل تصور، یعنی حوادث 

طبیعی است. این اقدام از یک سو ناشی از تحول مبانی حقوقی 

و از سوی دیگر برگرفته از واقعیت تغییر نگرش جهانی نسبت 

به چنین حوادثی است. تحلیل موضوع نیازمند بررسی ماهیت 

هاست که در این زمینه نحوه ارتباط آن با دولت مسئولیت و

ناگزیر به پرداختن تئوری رفاه و ریشه فلسفی موضوع ناگزیر 

توان با خواهیم بود. در پایان اثبات خواهد شد که چگونه می

بینی، درگیر ساختن دولت به مفهوم عام در امر پیش

ادث ثیر یا تشدید آثار حویشگیری و بازدارندگی از ایجاد، تأپ

ترین سطح امنیت جانی و مالی برای همگان در طبیعی به عالی

مقابل این حوادث دست یافت. خواهیم دید که نظریه باید با 

وضع قوانین و مقرراتی تکمیل شود که مسئولیت کیفری و 

مدنی را سرانجام به خاطیان واقعی اشخاص حقیقی یا حقوقی 

 کند.تحمیل می

و مقاالت ذیل به صورت کلی گونه که پیداست موارد همان

 اند و درگویی گریزی به مسئولیت مدنی دولت اشاره داشته

های لیزینگی خصوص مسئولیت مدنی دولت در قبال شرکت

ی اهباشد پیشینالبته در شرایط تحریم که موضوع مقاله ما می

یافت نشد و ما در این پژوهش سعی خواهیم کرد خالء 

 ه را پوشش دهیم. تحقیقاتی موجود در این زمین

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

در  ای که ذکر گردید با توجه به اینکهبا عنایت به پیشینه

لیت ئودر قبال مس تحقیقات انجام گرفته صرفاً به ارائه کلیاتی

 مینهاز آنجا که تا کنون در زمدنی دولت پرداخته شده است و 

های ها در قبال شرکتتحریممسئولیت مدنی دولت در اثر 

در حقوق موضوعه که نتایج خروجی آن در یک  لیزینگی

 پژوهش علمی انعکاس داده شود وجود ندارد. از همین بابت

 باشد.تحقیق در نوع خود بدیع و نو می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

ضرورت انجام تحقیق در این است که ابزار اجاره اعتباری یا 

های قابل توجهی به کشور در شرایط کمکاصطالح لیزینگ 

تحریم نموده است و در قالب انواع قراردادهای اجاره طوالنی 

ای بادوام را از قبیل هواپیماها، مدت، مالکیت کاالهای سرمایه

ها، خطوط تولید تجهیزات صنایع سنگین از جمله کشتی

ز ها، نفت، گاآالت، تجهیزات نیروگاهخودروسازی، فوالد، ماشین

دهد و مرزی قرار میهای برونو پتروشیمی را در اختیار شرکت

کند. این روش برداری از آنها را در داخل کشور میسر میبهره

بندد، زیرا کنندگان را میبه طور طبیعی دست و پای تحریم
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برداری رج از مرزها تعلق دارد، اما بهرهمالکیت این کاالها به خا

کند و صاحبان ر تداوم پیدا میاز آن همچنان در داخل کشو

کنندگان خواهند یر به پشتیبانی و حمایت از تولیداصلی ناگز

 شد.

 

 های پژوهش محدودیت. 5-4

 ینارو بودیم هایی که ما در این تحقیق با آن روبهمحدودیت

ء عدم دسترسی به پیشینه تحقیقاتی در این زمینه بود و خال

 .های تحقیق بودودیتتحقیقاتی در این زمینه از جمله محد

 

 تعاریف و مفاهیم. 5-5

 مفهوم مسئولیت مدنی. 5-5-1

نماینگر مجموعه طالح مسئولیت مدنی در زبان حقوقی، اص

ه جبران خسارت ـنده زیان را به واردکنـقواعدی است ک

ه مورد ک سازد، از دیدگاه دیگر در هردیده ملزم میانـزی

گویند در د میشخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باش

ناشی  مسئولیت مدنی اصوالً. (1) او مسئولیت مدنی دارد برابر

مباالتی اشخاص است ولی گاه به منظور جبران ضرر از بی

 ان ایجاد شده است نیز بهنامشروع یا خطری که برای دیگر

آید لیکن برای تحقق مسئولیت در همه حال وجود وجود می

رابطه  ارتکاب فعل زیانبار و ضرر، سه عنصر ضرورت دارد:

 .(1) که وارد شده استسببیت بین فعل شخص و ضرری 

 

 مفهوم مسئولیت . 5-5-2

کسی که  -2 ،چیزی خواهش شده -1»مسئول به معنای 

عمل نکند از او بازخواست  که اگر به آن ای بر ذمه داردفریضه

ی مذکور به میالدی واژه 12از اواخر قرن  .(2) «شودمی

معنای پاسخگویی نسبت به زندگی در برابر اعمال فردی در 

اخالق مذهبی رواج گرفت و این مقارن با زمانی بود که حقوق 

تحت تأثیر مذهب و اخالق بود در شرایطی که در اروپا مذهب 

و اخالق بر همه چیز و به خصوص حقوق سایه افکنده بود، در 

به معنای  "مسئول"ایان قرن سیزدهم میالدی، اصطالح پ

کسی که در مقابل خداوند نسبت به زندگی و اعمالش پاسخگو 

ی است، در اخالق مذهبی رواج یافته و سپس وارد عرصه

ی اخیر مسئول به کسی اطالق اخالق عرفی شد، که در عرصه

 .(3) «ابل وجدانش ملزم به پاسخگویی بودگردید که در مقمی

 

 . لیزینگ5-5-3

ن لیزینگ در مفهوم لغوی به معنی اجاره دادن و اجاره کرد

 دادیتوان آن را قراراست و در معامالت مبتنی بر لیزینگ می

صول دانست که بین صاحب تجهیزات )و یا هر نوع مح

ات دوام( به عنوان موجر و فردی که از تجهیز ای باسرمایه

گردد. کند به عنوان مستأجر منعقد میمزبور استفاده می

ه کند ااساتید حقوق تعاریف متعددی را از لیزینگ ارائه نموده

 کنیم.ها اشاره میبه برخی از آن

 در تعریف لیزینگ آمده است:

تخصصی است مبتنی بر لیزینگ یک رشته فعالیت اعتباری 

رفین ـوافق بین طـرارداد یا توجب قـروش اجاره که به م

به  کننده اعم از شخص حقیقی یا حقوقیدهنده و اجارهاجاره

 ارفی بای یا مصاستفاده از کاالی سرمایه برداری ومنظور بهره

 .«شوددوام که قابلیت اجاره داشته باشند، منعقد می

 ای است کهنامهلیزینگ موافقت همچنین گفته شده است که:

 دهنده در قبال دریافت مبلغ یا مبالغبه موجب آن اجاره

ق مشخصی حق استفاده از دارایی را در مدت زمان مورد تواف

 «.کندکننده واگذار میبه اجاره

صی در اصطالح به نوع خا»مده است که: در تعریف دیگر نیز آ

خصیت دو یا چند نفر ششود که بین از قرارداد اجاره گفته می

برداری از منفعت کاالی حقیقی یا حقوقی به منظور بهره

نعقد ه قابلیت اجاره دارد مـم کدوا ای یا مصرفی باهـسرمای

ملک تشود که معموال در انتهای قرارداد، عین مستاجره به می

 .(4) «آیدمستاجر در می

 

 ت. تعریف دول5-5-4

ای از مردم که در سرزمین مشخص دولت عبارت است از عده

 طور دائم اسکان دارند و دارای حکومتی هستند که به وضعبه

به  کنند و از حاکمیتی برخوردارند کهو اجرای قانون اقدام می

 صورت روح حاکم و قدرت عالی آنها را از تعرضات داخلی و

 .(5) داردخارجی مصون می
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 ارکان لیزینگ .6-5

ز ک اهر عقد یا قراردادی از چند رکن ساخته شده که اگر هر ی

ل د شکتوانداد نمیوجود نداشته باشد آن عقد یا قرارآن ارکان 

یف عرتائید. در . به طور مثال به قرارداد اجاره توجه نمبگیرد

 اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر»اجاره آمده است 

 ودهنده را موجر شود. اجارهمالک منافع عین مستاجره می

. ویندکننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گاجاره

 یجاداذار برای گود که قانونشدر این تعریف به خوبی دیده می

ر ر ه، وجود ارکانی را ضروری دانسته که اگیک قرارداد اجاره

د وانتیک از این ارکان وجود نداشته باشد قرارداد اجاره نمی

ی محقق بشود. قراردادهای لیزینگ نیز از این قاعده مستثن

رسی ه برباشند که در ادامه بنبوده و دارای عناصر و ارکانی می

 ها خواهیم پرداخت.آن

 

 دهنده، اجاره. رکن اول5-6-1

، شخصی است که بر شوددهنده که موجر نامیده میاجاره

د شود که مورطبق قانون مالک تجهیزات و اموالی شناخته می

 ان راهای لیزینگ معموال موجرگیرند. در شرکتاجاره قرار می

ر ار باس کاس بندی کرد اما در نهایتتوان در سه گروه طبقهمی

 ومستاجر( با مراجعه به شرکت لیزینگ این است که مشتری )

فت اـد نظر را دریوجر( کاالی مورـانعقاد قرارداد با مالک )م

 رداختپای معینه و نهایتا کند و با بازپرداخت اقساط دورهمی

 یانبآورد. به آخرین قسط، مالکیت قانونی کاال را به دست می

ز ا انعقاد قرارداد لیزینگ تجهیزات ردیگر مستاجر از طریق ا

 عموالً م .(6) پردازدای را میموجر اجاره نموده و اجاره دوره

های لیزینگ خصوصی متخصص در امور موجرین شرکت

 .(7) باشندها و موسسات مالی میلیزینگ یا وابسته به بانک

 های لیزینگتر بیان کردیم در شرکتاما همان طور که پیش

در  بندی کرد کهتوان در سه گروه طبقهمعموال موجران را می

 کنیم.ها را بیان میزیر به اختصار آن

 

 وجران مستقل. م5-6-1-1

گی موجران مستقل اشخاصی هستند که خودشان بدون وابست

تجهیزات مورد نیاز  سا کاال وبه هیچ بانک یا موسسه دیگری رأ

، یعنی کاالی مورد نظر را نمایندمشتریان شرکت را فراهم می

ها را در تحت قرارداد آورند و سپس آندر تملک خود در می

نظیر شرکت لیزینگ کنند. لیزینگ به مشتری واگذار می

 خودرو غدیر.

 

 موجران وابسته. 5-6-1-2

ت ا و تولیداامل فروش کاالهجران در واقع عاین دسته از مو

تولیدکنندگان مختلف هستند، یعنی برخالف موجران مستقل 

لک تم سا تجهیزات مورد نیاز مشتریان را پس از اینکه بهکه رأ

 بستهجران وادهند، مومشتری قرار می خود درآوردند در اختیار

، ترکنندگان و به عبارت درستاشخاصی هستند که تابع تولید

ر دها باشند تا به آنندگان میکنعامل فروش تجهیزات تولید

 .(8) مین مالی و فروش محصوالت تولیدشان کمک کنندامر تأ

 

 . موجران بانکی5-6-1-3

ا هنکای به باموجران بانکی موجرانی هستند که از نظر سرمایه

الت سهیتها و وابسته هستند و در واقع این موجران با ارائه وام

 راهمـخدمات را برای مشتریان ف بانکی شرایط خرید کاال و

اد افر آورند به این صورت که به افراد وام پرداخت نموده ومی

شرط  به ام دریافتی اقدام به خرید کاال به صورت اجارهنیز با و

ا به صورت اقساط در نمایند و وام دریافتی رتملیک می

دهند. الزم به ذکر های مشخص به بانک باز پس میسررسید

ها یک شرکت لیزینگ هم است که در حال حاضر اغلب بانک

 اند.سیس کردهتأ

 

 کننده، اجاره. رکن دوم5-6-2

 دهندهده یا مستاجر دومین رکن از ارکان تشکیلکنناجاره

ی قراردادهای لیزینگ است. در قرارداد لیزینگ مستاجر شخص

ز ، حق استفاده ادر قبال پرداخت اقساط تعیین شده است که

 تواند یک شخص حقیقیآورد و میعین مستاجره را بدست می

ز ، مستاجر پس االبته در معامالت لیزینگ باشد یا حقوقی.

 .شودرداخت تمامی اقساط مالک عین مستاجره میپ
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 ، مورد اجاره. رکن سوم5-6-3

یعنی  دهنده لیزینگ مورد اجاره است،سومین رکن تشکیل

 همان عین مستاجره که مستاجر در عقد لیزینگ حق استفاده

از  آورد و البته در پایان قرارداد و پساز آن را بدست می

 .(8) شودلک قانونی آن میپرداخت تمامی اقساط معینه ما

 

 ، بهاء اجاره. رکن چهارم5-6-4

اشد بیم، بهاء اجاره یا اجاره بهاء رکن چهارم قرارداد لیزینگ

ین اط از پیش تعیدر اقس که عبارت است از مبلغی که مستاجر

اخت پردازد و با پردها را میهای معین آنشده و در سررسید

 وجرمهمین اجاره بهاء است که در انتهای قرارداد مالکیت از 

 کند.مستاجر انتقال پیدا میبه 

 

 ، ضمان. رکن پنجم5-6-5

شود و چون در عقد اجاره مستاجر مالک عین مستاجره نمی

، فلذا به طور ماندعین مستاجره در تملک موجر باقی می

آید. در معمول در عقد اجاره سخن از ضمانت به میان نمی

ه صلاقراردادهای لیزینگ نیز مستاجر با انعقاد قرارداد بالف

نی یعد شود و موجر تا انتهای قراردامالک کاال و تجهیزات نمی

ت، تا زمان پرداخت آخرین قسط، مالک قانونی مورد اجاره اس

 قادهای لیزینگ موجر برای انعاما از آنجایی که در قرارداد

 ذاریگگذاری نموده است و این سرمایهقرارداد لیزینگ سرمایه

همراه باشد که موجب از  ممکن است برای موجر با خطراتی

نگ یزیلدست رفتن سرمایه او شود، بنابراین معموال در قرارداد 

 شود و یا شخصی را بهمستاجر ملزم به دادن تضمیناتی می

ه ، عقد ضمان عبارت است از اینککندعنوان ضامن معرفی می

 .(4) شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد

ی عهداتـمام تـرارداد لیزینگ، ضامن تـبنابراین ضامن در ق

خت ها شده است و پرداشود که مستاجر ملزم به اجرای آنمی

ل . به همین دلیاقساط یکی از تعهدات مستاجر است به موقع

است که باید رکن ضمانت را هم به عنوان یکی از ارکان 

 .ه قراردادهای لیزینگ در نظر گرفتدهندتشکیل

 

 

 فواید لیزینگ. 5-7

به  جالبرای لیزینگ مزایا و فواید زیادی ذکر شده که در این م

 .کنیمها اشاره میبرخی از آن

 

 ایجاد اشتغال و گسترش سطح تولید .5-7-1

های بسیار موثر در ایجاد اشتغال لیزینگ یکی از روش

تواند شرایط الزم کار برای شود؛ زیرا میمحسوب می

ات و کاندی که توان انجام کار دارند ولی از اممتخصصان یا افرا

ر دتجهیزات الزم برخوردار نیستند را فراهم آورد. همچنین 

های تولیدی از طریق کمک به فروش و افزایش شرکت

ن ظ آتولیدات و روان کردن چرخه تولید به ایجاد اشتغال و حف

 .(9) کمک شایان توجهی خواهد کرد

 

 هاگذاریگسترش سرمایه. 5-7-2

از ای مورد نیهای لیزینگ با واگذاری کاالهای سرمایهشرکت

بزرگ و دریافت قیمت آنها به  های کوچک، متوسط وبنگاه

گذاری در دار، به رشد و توسعه سرمایهصورت اقساط مدت

ه ـآورند ککنند و این زمینه را فراهم میجامعه کمک می

 ای راها از محل درآمد خود، قیمت کاالهای سرمایهبنگاه

 .(10) بپردازند و بعد از مدتی صاحب آن کاالها شوند

 

 رونق اقتصادی. 5-7-3

های لیزینگ از طریق کمک به فروش کاالهای مصرفی شرکت

دی های تولیبنگاه دوام، به رشد و شکوفایی ای باو سرمایه

ند روکنند و ابزاری برای رونق اقتصادی به شمار میکمک می

ار انب های رکود مانع انباشت محصوالت تولید شده درو در دوره

مک ق به اقتصاد ملی کـه این طریـگردند و بها میکارخانه

 .کنندمی

 

 جلوگیری از تورم. 5-7-4

زریق مستقیم مین مالی به روش لیزینگ به دلیل عدم تتأ

وجوه به بازار و پیشگیری این روش از ورود مستقیم منابعی 

خاصیت ضد  شود دارایکه به صورت تسهیالت واگذار می

مین مالی خصوصاً در روش لیزینگ تورمی است، این شیوه تأ
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کمک فروش از یک سو به چرخه تولید و افزایش حجم 

خلی را محصول تولیدی کمک کرده و در نتیجه سطح تولید دا

برد و از سوی دیگر از طریق واگذاری تسهیالت برای باال می

خرید مواد اولیه تولید و ایجاد اشتغال و افزایش عرضه 

محصوالت مورد نیاز جامعه ضمن باال بردن میزان تولید 

 کندناخالص داخلی به عنوان یک اهرم ضد تورم عمل می

(10). 

 

ها و مؤسسات وابسته به تأمین مالی دولت. 5-7-5

 دولت

ا و ها، نهادهها، وزارتخانهدر بسیاری از کشورها، شهرداری

دولت، بخشی از تجهیزات و کاالهای  مؤسسات وابسته به

های لیزینگ ای مورد نیاز خود را از طریق شرکتسرمایه

 قساطکنند و سپس از محل درآمد یا بودجه ساالنه، اتأمین می

 پردازند.اجاره را می

 

 ای بودنغیر وثیقه. 5-7-6

ها و چون شرکت لیزینگ در طول مدت اجاره مالک دستگاه

ر ین در این شرایط از مستاجد بنابرامانتجهیزات باقی می

رتیب تنماید مگر در موارد خاص. به این ای مطالبه نمیوثیقه

الی های مستاجر به عنوان وثیقه برای اخذ تسهیالت مدارایی

یقه وث بانکی آزاد باقی خواهد ماند. لذا در مواردی که مستاجر

 و هبا ارزشی نداشته باشد از دریافت تسهیالت به صورت اجار

 .(9) گرددهای لیزینگ محروم نمیدر قالب روش

 

 گسترش رفاه اجتماعی. 5-7-7

شاید بتوان گفت تمامی مزایا و فوایدی که برای صنعت 

لیزینگ بیان کردیم، در نهایت موجب باال رفتن سطح رفاه 

شود. اینکه صنعت لیزینگ بتواند موجب ایجاد اجتماعی می

اشتغال و گسترش سطح تولید بشود، منجر به گسترش 

بال داشته باشد و ها شود، رونق اقتصادی به دنگذاریسرمایه

اینکه لیزینگ بتواند مانع از رکود و تورم بشود، همه این مزایا 

برد. البته لیزینگ در نهایت سطح رفاه اجتماعی را باال می

جویی مزایای بسیار دیگری مانند کاهش ریسک تجاری، صرفه

 در مصرف سرمایه نیز به همراه دارد.

 

 انواع لیزینگ. 5-8

ته توان در چند دساز نظر عملیاتی میهای لیزینگ را شرکت

 زینگتوان به لیبندی کرد که به عنوان مهمترین آنها میطبقه

ه گ ب، لیزینگ فروش و اجاره مجدد و لیزینساده، لیزینگ مالی

 شرط خرید اشاره نمود.

 

 لیزینگ ساده. 5-8-1

ترین روش ترین و ساده، قدیمیلیزینگ ساده یا عملیاتی

ت که در آن شرکت لیزینگ کاالی با عملیات لیزینگ اس

صد قای ساده و صرفاً به رارداد اجارهـدوامی را بر اساس ق

ی ز منافع کاال در اختیار متقاضبرداری و انتفاع اهرهـب

 شود افزون بردهد و مستاجر متعهد میمستاجر( قرار می)

به  یانپرداخت اجاره بهاء ماهانه، کاالی مورد اجاره را در پا

 .(11) موجر( مسترد کندشرکت )

 

 لیزینگ مالی. 5-8-2

اتی ترین روش عملیلیزینگ مالی یا اعتباری که امروزه رایج

ه های لیزینگ است مشابهت زیادی با قرارداد اجاره بشرکت

یم اینکه گفت شرط تملیک در قانون بانکداری بدون ربا دارد.

 ترین روش عملیاتیلیزینگ مالی با اعتباری امروزه رایج

د به همین خاطر باشد که این های لیزینگ است شایشرکت

ط نوع لیزینگ بیشترین مشابهت را با قرارداد اجاره به شر

 تملیک در قانون بانکداری بدون ربا دارد.

 

های مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال شرکت. 5-9

 لیزینگی

از  در خصوص مبانی مسئولیت مدنی دولت نظرات گوناگونی،

های متعددی دیدگاهسوی علماء و دانشمندان نظریات و 

هایی از تاریخ مطرح شده که این نظریات هرکدام در برهه

هایی از تاریخ مورد عمل قرار طرفدارانی داشته و در دوره

اند. که ما در این  مقاله به بررسی این مسئولیت در گرفته
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های لیزینگی را مورد ها در قبال شرکتشرایط و در اثر تحریم

ترین این نظریات به شرح ذیل دهتحلیل خواهیم داد. عم

 باشد:می

 

 های لیزینگینظریه تقصیر در قیاس با شرکت .5-9-1

، مسئولیت دولت و سایر اشخاص تنها در طبق این نظریه

 بنابراین باشد.صورت ارتکاب عملی در خسارت وارد شده می

ر دهای لیزنگی تطبیق داده شود دولت نقشی چنانچه با شرکت

 لبتهکه بخواهیم مسئولتی را بر او بار کنیم اتحریم نداشته 

ه باشد که در مباحث آتی بتحت شرایط دیگر قابل اعمال می

مالک در این مسئولیت سنجش  شود.این موضوع پرداخته می

ر اخالقی رفتار مباشر خسارت است که اگر این رفتار از نظ

اخالقی ناشی از تقصیر مرتکب باشد، وی ملزم به ترمیم 

نش بوده و اگر از نظر اخالقی رفتار وی عاری از سرزخسارت 

ر بر طبق نظریه تقصی .(12) باشد، ضمانی به عهده او نیست

 تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبرانتنها دلیلی که می

 خسارتی توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر

 .(1) وارده است

 

 های لیزینگی نظریه خطر در قیاس با شرکت .5-9-2

شود که، هرکسی که به فعالیتی در این فرضیه گفته می

آورد و بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می

های شود، باید زیانچنین کسی که از این محیط منتفع می

بنابراین در این خصوص الزم  .(1) ناشی از آنرا نیز جبران کند

نیست که تقصر دولت اثبات گردد همین که دست به اقداماتی 

های لیزینگی گردد مسئول بزند که موجب خسارت به شرکت

ه عبارت دیگر، این نظریه بیان ن خسارت خواهد بود بجبرا

، ضرورتی ندارد پذیر دانستن شخصدارد که برای مسئولیتمی

، اما به محض ر عمل ایجاد آسیب مقصر بوده باشدکه شخص د

، شخص ناشی از عمل خطرناک وی وارد شود این که خسارت

عمل. این مسئولیت باشد  مرتکب خواهد شد نقص در انجام آن

و باید خسارت وارده را جبران کند.  ، مسئول استیا نباشد

فرضیه خطر در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت و دلیل اصلی 

های موفقیت و توجه به این نظریه توسعه صنعت و آسیب

الزم به ذکر است که امروزه . (12) ناشی از آن بوده است

 نظریات و فرضیات مذکور مورد خدشه و ایراد قرار گرفته است.

 

 هایمسئولیت مدنی دولت در قبال شرکت. 5-10

 لیزینگی از منظر فقه امامیه

از آنجا که دولت یکی از نهادهای نوظهور است و قدمت و 

، بق نیستتاریخی با ظهور اسالم منطتاریخچه آن از نظر 

 ونیبنابراین یافتن ریشه و اساس مسئولیت دولت به معنای کن

ا رآن در فقه اسالمی دشوار است. به خصوص اگر بخواهیم آن 

بر  ، تنها موردی کههای لیزینگ نوظهور بررسی کنیمبا شرکت

ابی ها و ردپای مسئولیت دولت را ردیتوان ریشهاساس آن می

ق ـسارت آن از طریـخ زوم جبرانـلرد خطای قضات و ـک

ر با توضیحی که د .(13) المال طبق ضوابط اسالمی استبیت

 "المالخطای حاکم در بیت"فقه اسالمی گفته شده است که 

 اضیبه معنای ضرر و زیانی است که در نتیجه خطا و اشتباه ق

گر، المال جبران شود. به عبارت دی، باید از بیتدهدرخ می

 ، دولت به نوعی خود را در قبال خساراتمطابق این قانون

ین، گو دانسته است. عالوه بر اپاسخوارده به کارمندان خود 

ر ظها، در کتاب گرانقدر وسائل الشیعه اعالم بزرگ، حر عاملی

اگر قضات در داشته است که حضرت علی )ع( فرمودند 

 .(13)، باید از خزانه دولت جبران شود خونریزی اشتباه کنند

 

مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت در قبال . 5-11

 های لیزینگیشرکت

هاست که ها مدت، دولتمانطور که در سطور قبلی اشاره شده

ودداری ـسخگویی در برابر مردم خاز پذیرش مسئولیت و پا

های پاسخگویی دولت در کم اثرات و نشانه، اما کمکنندمی

قوانین و مقررات ظاهر شده است. که زمینه را برای پاسخگویی 

ها فراهم کرده های لیزینگ در برابر تحریمآنها در برابر شرکت

است. بررسی قوانین و مقررات موضوعه و جاری نظام جمهوری 

انون اساسی بیانگر وجود ق 171اسالمی ایران از جمله اصل 

 .1باشدز پذیرش مسئولیت مدنی دولت میمصادیق خاصی ا

                                                        
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر » 1

مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق 
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در خصوص تقصیر و اشتباه کارکنان دولت و نحوه جبران 

قانون مجازات اسالمی به صراحت در  58خسارت در ماده 

خصوص اشتباه و تقصیر قضات سخن رانده شده و تعیین 

در این ماده ذکر مواردی الزم است اوال به  2تکلیف شده است

به کار رفته که برای درک مفهوم  یرصورت گسترده کلمه تقص

 953و  953و  951ن باید به قانون مدنی مراجعه کرد. مواد آ

ای . به عقیده علم3اندقانون مدنی تعاریفی از ان ارائه داده

و اگر مرتکب  عمدی استحقوق تقصیر اعم از عمدی و غیر

عمد بحث یگری دارد پس عمد است ولی در غیرنیت ضرر به د

است و شخص نیت ورود ضرر ندارد پس به نظر احتیاطی بی

برد  گذار نباید کلمات تقصیر و اشتباه به کار میرسد قانونمی

و اینها با هم تداخل دارند یک مورد دیگر اینکه این ماده 

گردد البته محدود به قضات شده ک شامل دیگر کارکنان نمی

مسوولیت مدنی در خصوص کارکنان دولت و قانون  11ماده 

 .(13) 4ها هم تعیین تکلیف نموده استشهرداری

ای که قابل ذکر است بر خالف قانون در این خصوص هم نکته 

 11مجازات اسالمی تمام کارکنان را مشمول شده است ماده 

                                                                                      
صورت خسارت بوسیله دولت جبران  نـر ایـغی موازین اسالمی ضامن است و در

 «.گرددهر حال از متهم اعاده حیثیت می شود و درمی
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق » انون مدنی:ق 58ماده  2

ادی محکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی، متوجه کسی گردد، در مورد ضرر 

در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صورت 

یا  شود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیربوسیله دولت جبران میخسارات 

او  اشتباه قاصی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت

 «اقدام شود
تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به  انون مدنی:ق 951ماده  3

 مال یا حق دیگری

داد یا عبارت است از ترک عملی که به موجب قرار تفریط انون مدنی:ق 952ه ماد

 متعارف برای حفظ مال غیرالزم است.

 تقصیر اعم است از تفریط و تعدی انون مدنی:ق 953ماده 
ارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه ک 4

ل مسئو مایند، شخصاًاحتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نعمداً یا در نتیجه بی

 آنان باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عملجبران خسارات وارده می

ان جبر صورت نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، دراین

ولت یت دخسارت، به عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکم

مل ن بعمین منافع اجتماعی طبق قانوأب ضرورت برای تهرگونه اقداماتی که برحس

 .آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود

قانون مسوولیت مدنی دارای سه فرض است اگر کارمند  

باید ند و یا عمداً خسارت وارد نماید، احتیاطی کاشتباه و بی

المی قضات شخصاً جبران ضرر نماید اما در قانون مجازات اس

گر در اثر فرض دیگر اورت اشتباه شخصاً مسوول نیستند. در ص

ضرر شود دیگر مسوول  موجب ورود معیوب بودن وسایل دولت

جبران خسارت نیست و دولت باید جبران نماید و اما در فرض 

اکمیت است و آخر اگر در خصوص انجام کارهایی که اعمال ح

شد و ضرری وارد کنند منفعت عمومی با به لحاظ فراهم آوردن

رسد این موضوع مسوولیتی متوجه ایشان نیست که به نظر می

 .(12) با قاعده الضرر در تعارض باشد

 

مبانی حقوقی پذیرش مسئولیت دولت در قبال . 5-12

 های لیزینگی شرکت

مبنای مسئولیت مدنی چیست؟ درباره پایه و مبنای مسئولیت 

 های گوناگونی وجود دارد.مدنی نظریه

 

های لیزینگی با استناد جبران خسارت شرکت. 5-12-1

 به نظریه خطر

مام منافع و ـتصمیمی بگیرد ت هر کسی در این جهان هر

چون که  گرددهای احتمالی آن تصمیم به وی برمییانز

گیرد و منافع ان به شخصی که با علم و  اختیار تصمیمی می

رسد بدیهی است باید خطرات محتمل از این تصمیم را وی می

هم بپذیرد و حق اینکه این خطرات و خسارات را متوجه 

ن دیگران کند ندارد این فلسفه نظریه خطر است نظریه اپستی

در خصوص مسوولیت  در مقاله نظریه مسوولیت محض

ترین نظرات است او معتقد کارفرمایان بویژه دولت از معروف

است هر عواقب هر تصمیم شخص اعم از نفع یا ضرر متوجه 

تصمیم گیرنده است و اگر به کسی ضرر وارد کند مسوول 

است و ضامن و به دور از انصاف است دیگران در ضررهای 

 .تصمیم وی متضرر گردند ناشی از

تمایالتی به پذیرش مسئولیت بدون در اوایل قرن بیستم، 

های فعالیتمطابق نظر مذبور،  تقصیر دولت شکل گرفت.

تواند موجد میر انجام پذیرد، حتی اگر هم بدون تقصیدولت، 

خطر باشد هر گاه فعالیت خطرساز یا خطرناکی انجام گیرد و 
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دولت که به آن فعالیت در این میان اشخاص متضرر شوند، 

خسارت وارد به افراد خواهد بود، مبادرت نموده مسئول جبران 

ا در انجام عمل خود نموده حتی اگر نهایت مراقبت و دقت ر

گردد. چرا که نفع حاصل از آن فعالیت به وی باز میباشد، 

قصیری باید گونه تبدین ترتیب حتی دولت بدون ارتکاب هیچ

های از عهده خسارت برآید. استفاده از ماشین در فعالیت

مختلف، بویژه در صنعت موجب افزایش تعداد و شدت حوادث 

های بدنی گردید. استناد به ها بویژه خسارتو خسارت

مسئولیت مدنی بر اثر تقصیر و اثبات تقصیر سازنده و مالک با 

سیاری همراه بود به های بآالت با دشورایمتصدی این ماشین

شماری بر اثر استفاده از این ابزارها ای که حوادث بیگونه

ی دشواری اثبات ها به واسطهآید که بسیاری از آنبوجود می

ها ماند. افزایش روزافزون خسارتتقصیر، بدون جبران باقی می

و حوادث ناشی از کار، اندیشمندان را بر آن داشت که آیا امر 

ی سببیت بین تقصیر و خسارت را قصیر و رابطهدیگری بجز ت

توان مبنای مسئولیت مدنی دانست؟ بیشتر حوادث از این می

قبیل، حوادث حین انجام کاری بودند که برای کارگران رخ 

ی خاصی بود که بیشتر داد و چون قشر کارگزار طبقهمی

های مالی بود، این حوادث موجب ایجاد نیازمند حمایت

-شد. پس کمبرانگیختن کارگران می ای اجتماعی وهنابرابری

ی حقوق شد و حقوقدانان اعالم ی خطر وارد عرصهکم نظریه

نمودند، کسی که محیط خطرناکی مثل کارخانه، ایجاد کند در 

صورت تحقق خطر، بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیرش 

 .(12) باشد، باید خسارت ناشی از آن را جبران کند

 جوددر نافیه و دارای دو جنبه است نافیه و ثابتهاین نظریه 

 تقصیر برای مسوولیت الزم نیست ولی در ثابته باید وجود

 .داشته باشد و دفاعیات شخص مالک باشد

ی مسئولیت در زمینه« ی خطرنظریه»ی هدر ابتدا اندیش

کارفرمایان نسبت به کارگران خود و حوادث رانندگی بیان شد. 

 .ی خطر، وجدان اجتماعی بودمبنای نظریه

 

 

 

های لیزینگی و نظریه جبران خسارت شرکت. 5-12-2

 تضمین حق

برای اولین بار این استارک بود که بحث تضمین حق را در 

مود. او بر این باور بود که از جانب کسی که رساله خود مطرح ن

به وی خسارت وارد شده است به موضوع مسوولیت مدنی  

کننده که فقط از لحاظ بحث تقصیر و واردپرداخت و این

خسارت به موضوع فوق پرداخت مساله شخصی است. بنابراین 

ها ن شرکتـگذاری تمام سرمایه خود را در ایوقتی سرمایه

نماید با استناد به این نظریه  تمام الیت میگذارد و فعمی

، حق داشتن اشخاص حقوق و منافع وی باید تضمین گردد

و امنیت روحی و جسمانی از  و جسم و مال نسبت به زندگی

ترین مواردی است که حاکمیت مکلف به تضمین بدیهی

آنهاست اما سوال اینجاست ورود ضررهایی مانند ضررهای 

یا تعدی شود آات شخص دیگری ناشی میجانی و که از اقدام

گیرد پس به حق اشخاص نیست؟ وقتی این تعدی صورت می

تواند ضمانت اجرا باید باشد و غیر از جبران ضرر و زیان نمی

سالم در جامعه و استفاده از  پس افراد حق زندگی .(3) باشد

باید حقوق اولیه خود را در سایه امنیت دارند و این موضوع 

. بدیهی است افراد جامعه توسط حاکمیت نیز تضمین گردد

و نباید تعرضی به این د حقوق همدیگر را محترم بشمارند بای

صورت مکلف به جبران خسارت حقوق نمایند در غیر این 

نماید که فردی جبران ضرر و زیان می در بعضی مواردهستند. 

 یان نشده است در اینجا اولویت باخود مرتکب ورود ضرر و ز

شود شخصی است که به وی ضرر وارد شده است چون که نمی

بوسیله استفاده از حق خود به حقوق دیگران تعدی نمود باید 

صورت باید  و در هردیده تحت چتر حمایتی قانون باشد زیان

در این نظریه عالم بودن حاکمیت . ه به حق خود برسددیدزیان

عاجز هستند باعث کارکنانش از جبران خسارت وارده  به اینکه

ای معتقدند این شود تا دولت مکلف به جبران گردد و عدهمی

عمل کفالت است و دولت کفیل کارکنان در جبران خسارت 

ن است و موجب نقل ضمان از شخص به حاکمیت است و بر ای

باورند که شخصیت حاکمیت مادی نیست و معنوی است و 

جایی برای اشتباه وی وجود ندارد پس جبران خسارت برای 

مستقیم است از طرفی همین وولیت غیردولت است و این مس
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شود کارکنان با خاطری آسوده وظایف نظریه تضمین باعث می

ر نها نیز تحت حمایت قراخود را انجام دهند و از این نظر آ

گیرند پس این موضوع بدین صورت است که جدای از می

صورت  شود یا خیر در هراینکه خسارت توسط کارمند وارد می

و این  خسارت کارکنان خود استدولت مسوول جبران 

اص کارمند وی مسوولیت بر ذمه کسی است که اوالً اشخ

اند و توانایی پیشگیری از ورود ضرر را مرتکب ورود ضرر شده

ر است و ثالثا ـران خسارت وی بیشتـثانیاً توانایی جب دارد

گیرد تا ضررش جبران شود تضمین بیشتری می دیده همزیان

و  و البته این موضوع فقط در خصوص ضررهای حادث شده

 النفع نیستمادی و عدمبالفعل است و شامل ضررهای غیر

(14). 

ی مطروحه، فقط خاص مسئولیت بدون تقصیر همچنین نظریه

یر دولت نیست و مسئولیت مبتنی بر تقصیر را که در آن تقص

 گیرد.میبر مقام عمومی بر تقصیر دولت تقدم دارد را نیز در

 

های لیزینگی با استناد جبران خسارت شرکت. 5-12-3

 به نظریه برابری در مقابل قانون

ترین ارکان است که اصل برابری یا تساوی از جمله اصلی

حقوق بشر بر مبنای آن بنا شده است یعنی اشخاص بدون در 

مساوی ... ای و نژاد وهای قومی قبیلهنظر گرفتن ویژگی

هستند و حقوق و وظایف یکسانی دارند و همچنین این اصل 

کند و این از اصول عیار میزان دموکراسی را هم مشخص می

حاکمیت مکلف است بر . دهنده حاکمیت قانون استنشان

همین اساس با تمام افراد جامعه برخورد نماید و همه را به 

ترین نقش را در ماید؛ چرا که خود وی اصلییک چشم نگاه ن

بیان و تعیین حقوق اشخاص و محقق شدن آن دارد چرا که 

 7ضمنا ماده  گذاردعام بودن قانون هم بر این امر صحه می

 .(15) اعالمیه جهانی حقوق بشر هم موید این موضوع است

 

نظریه تساوی در برابر قانون در خصوص . 5-12-4

 های لیزینگی شرکت

هایی وقتی که تمامی اشخاص جامعه به طور یکسان هزینه

امنیت را ها حاکمیت نظم و شوند که با آن هزینهمتقبل می

نماید در اینجا برابری در مقابل قانون محقق شده برقرار می

است به واقع برقراری عدل اجتماعی مشغله اصلی است که با 

لحاظ نمودن تساوی احاد جامعه و تقسیم عادالنه امکانات 

شود. پس اگر به بگ نفر ضرری اقتصادی و اجتماعی محقق می

ای بیشتر بر دوش ظیفهجبران نگردید ووارد شد و این ضرر 

اگر حاکمیت در هنگام اجرای  پس. است وی نهاده شده

تکالیف خود بر اثر خطای انسانی یا سازمانی ضرری به دیگری 

وارد کرد و این ضرر جبران نشد و بار آن بر عهده متضرر قرار 

 پس در هر .گرفت آنگاه اصل تساوی زیر پا گذاشته شده است

بران گردد. لذا اگر ما بخواهیم صورت باید چنین ضرری ج

ها را هم به طور اصل تساوی افراد را رعایت کنیم باید هزینه

فرانسه هم بدین گونه عمل  یکسان دریافت کنیم در حقوق

مین رفاه است و از همه احاد گردد که حاکمیت مکلف به تأمی

نموده که طور یکسان دریافت  های عمومی را بهجامعه هزینه

نظریه ایده پرداخت مالیات است و مفهوم آن این مبتنی بر 

های عمومی مانند است که اصل تساوی در پرداخت هزینه

لذا اگر کسی مثل همه . تساوی افراد در پرداخت مالیات است

مالیات پرداخت کند و وقت ورود ضرر جبران خسارت برای 

وی نشود به مانند این است که مالیات اشخاص دیگر را 

ده است که این موضوع با اصل تساوی افراد در پرداخت نمو

تعارض است  البته این ایده پرداخت مالیات همیشگی نیست و 

ها های مشارکت شهروندان در تقبل هزینهفقط یکی از نشانه

 .(16) است

 

و های لیزینگی جبران خسارت شرکت. 5-12-5

 ی نفع دولت نظریه

بنابر این است که نفع دولت را مدنظر قرار دهند؛   در این نظریه

نماید برای وی یعنی صرف اینکه دولت خسارات را جبران می

آینده دارای منفعت است و در بلندمدت موجب کاهش در 

شود  تهیه خانه برای افراد فقیر باعث میمثالشود هزینه می

 افراد مرتکب جرم نشده و یا حتی کمتر مریض شوند پس در

کند و آینده هزینه امنیت و سالمت کمتری پرداخت می

 توان یافت درهای لیزینگی میمصداقی که در مورد شرکت
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شرایط موجود اختصاص یارانه و ارز دولتی برای ورد کاال و 

 باشد.واد اولیه میتجهیزات یا م

های جاری را پرداخت نماید یک اینکه دولت نخواهد که هزینه

قابل های غیرمدت است و در آتی منجر به زیاننفع کوتاه

جبرانی خواهد شد در دیدگاه جاری بنا بر این است که  اگر از 

آحاد جامعه که متضرر هستند حمایت قانونی توسط حاکمیت 

و ارتشا و  باعث افزایش وقوع جرم ر این صورتصورت نگیرد د

که این موضوع حاکمیت را به شدت  فساد گسترده خواهد شد

کند؛ لکن اگر برعکس باشد و با بحران و تضرر مواجه می

های این اقشار پرداخت شود دیگر مجبور نیست در هزینه

های قبلی همگی های زیادی پرداخت نماید دیدگاهآینده هزینه

د لکن در حال حاضر بدین صورت است که بر محور عدالت بو

گذاری آتی هـها سرمایع با پرداخت هزینهـحاکمیت در واق

گردد قطعا دنبال کسب نماید. هر حکومتی که تشکیل میمی

مشروعیت بیشتر در بین جامعه است و تمام سیاست وی بر 

مین ینجا حاکمیت تمام تالش خود جهت تأاین اساس است ا

 هت کسب مشروعیتـدیدگان جیان زیانرداخت زـرفاه و پ

نماید در چنین دیدگاهی ممکن است دولت با مشکالت می

 .(14)اقتصادی فراوانی روبرو شود 

 

های نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه. 5-12-6

 عمومی

روندان به طور مساوی مسئول ، کلیه شهطبق این نظریه

هایی هستند که دولت برای تأمین منافع عمومی یا هزینه

های لیزینگ شرکت ، اگرکند. بنابراینبرقراری نظم هزینه می

در هایی که دولت این تئوری را در رقابت با دولت یا شرکت

، دولت مسئول است و باید آنها سهامدار است دنبال نکنند

، اگر در نتیجه عملکرد خسارت را جبران کند. بر این اساس

، به شخص یا اشخاص خاصی آسیب برسد یک سازمان دولتی

ایای ، مزدر چنین فرضیسته خواهد شد؛ زیرا این برابری شک

، در حالی که ضرر آن بر خدمات عمومی به نفع همه است

، دولت به نمایندگی از ه افراد خاصی بوده است. بنابراینعهد

حدی که برابری مزبور برقرار  مردم باید خسارت قربانیان را در

مجاز به ضرر قربانیان شود، جبران کند، بنابراین از استفاده غیر

 .(17) ندکجلوگیری می

ن کنندگارعایت صرفۀ مصرفبنابراین چنانچه دولت به منظور 

ا ر زۀ آنجاوده و یا او یا تنظیم بازار داخلی، اقدام به واردات نم

ده کننه  متوجه تولید، نباید ضرر حاصل از آن را کصادر نماید

 ؛ زیرا اندیشه عدالتگردیده است بدون جبران باقی گذارد

ه ، ضرری را بدارد که کسی به نفع دیگراناجتماعی روا نمی

 ناروا تحمل نماید.

 وهای تقصیر تواند مکمل مناسبی برای نظریهمی این نظریه

 ولتدا زیانی از عمل این معنا که هر ج ؛ بهخطر به شمار آید

های یاد شده هـه جبران آن به وسیله نظریـکبه بار آید 

بر ر برای تساوی شهروندان دتوان از مبنا، میپذیر نیستکانـام

. ت، بهره جسیاتی شهروندانهای عمومی یا برابری مالهزینه

 لیهمن له الغنم فع»مؤید این نظریه در فقه اسالمی، قاعدۀ 

ا هم برد، زیان ر؛ یعنی کسی که منافع را میباشدمی« الغرم 

یکن ای عقلی و منصفانه است. ل؛ و این قاعدهباید تحمل کند

 یتئولباید توجه داشت که التزام به این نظریه برای توجیه مس

 بیت، مستلزم آن است که در برخی از موارد که رابطۀ سبدولت

ا رره ، ادااداری وجود نداردو عمل دولتی و  میان خسارت وارده

 ای است که بامحکوم به جبران خسارت بدانیم و این نتیجه

قواعد مسئولیت مدنی مغایرت دارد. گرچه هر کسی در گرو 

ز اقع نتایج اعمال خود است اما تکلیف جبران خسارتی که به وا

، از سوی دیگر نماید.عمل او ناشی نشده است عادالنه نمی

ن این نظریه، ممکن است باعث شود کارکنا پایبندی کامل به

ه نه ک، به این بهاانجام وظایف خود سهل انگاری کننددولت در 

 این مسئولیت دولت است که جبران خسارت احتمالی ناشی از

 انآن را جبر اقدامات آنها را جبران کند و خسارات ناشی از

نیت. خود را به خزانه عمومی تحمیل کند. از تحمل یا سو

 .(17) دکنن

 

 نظریه اصل انتظارات مشروع  .5-12-7

صادره توسط قاضی ، نخستین مرتبه در رأی مشهور این مفهوم

در « اره مهاجرت انگلستانشمیت علیه ادا»دنینگ در قضیه 

، رسماً وارد وریه قضایی انگلستان شد و سپس 1969سال 
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د استفادۀ سایر کشورها قرار گرفت. مقصود از اصل مور

ها و توقعات موجه و خواسته»انتظارات مشروع ، به طور کلی، 

، به بط متقابل افراد با مقامات دولتیمعقولی است که در روا

« شودهای اختیاری ایجاد میصالحیتویژه در چارچوب اعمال 

تظارات مشروع در قالب حقوق ، با احترام به انبه این ترتیب که

توانند از اغلب تصمیمات، ، مقامات دولتی و حکومتی نمیاداری

، جز در اداری و یا حتی اظهارات سابق خودهای ، رویهاعالمات

فرضاً چنانچه  .(18) برخی از شرایط استثنایی عدول کنند

سال آتی خودرو و قطعات یدکی  5است تا دولت اعالم نموده 

وارد نخواهد کرد و بعد از گذشت یکسال بر خالف آن عمل 

های لیزینگی را با چالش مواجهه های شرکتنماید تمام برنامه

ها فراهم گردد دولت نماید و اسباب ضرر رساندن این شرکت

 باشد.ها میملزم به جبران خسارت این شرکت

د وجوه بر معقولیت انتظار، ، عالوشروعبرای تحقق انتظار م

 :وضعیت مربوطه نیز امری ضروری استمجموع شرایط زیر در 

توسط یک کارگزار عمومی یا  ،صمیم یا اعالم مربوطهت -الف

 ، اتخاذ یا اظهار شده باشد.دولتی

، باید واضح و بدون قید و شرط وای تصمیم یا اعالممحت -ب

 باشد.

مخاطب  لوب و مورد درخواست، مطیم یا اعالم مربوطهتصم -ج

 باشد.

تصمیم یا اعالم مربوطه به اطالع مخاطب رسانده شده  -د

 باشد.

، در حد متعارف تکای مخاطب به تصمیم یا اعالم مربوطها -ه

 انجام شده باشد.

الم مربوطه، قابلیت انتساب مستقیم یا تصمیم یا اع -و

 مستقیم به فرد یا گروه خاص را داشته باشد.غیر

وجود مجموع شرایط مذکور، موجب تحقق انتظاری برای 

 ، رعایت انصاف وشود که عدول یا انصراف از آنمیمخاطب 

 .(18) اعتماد عمومی به اداره را مختل خواهد ساخت

 هر بنابراین، به فرض مثال، اگر دولت اعالم کرده باشد که،

، به زیساله اولویت اصلی خود را در تأمین محصوالت کشاور

داد و بر مبنای این اعالم  خواهد تولیدات داخلی اختصاص

عمومی، کشاورز یا باغدار، اقدام به تولید محصول نماید، اما 

، موجب ناگهان، دولت تغییر رویه داده و با افزایش واردات خود

این شود که محصوالت کشاورز یا باغدار داخلی در دست وی 

، وی نتواند با ت، تلف شود و یا اینکهباقی مانده و در نهای

، این تلف یا نقصان قیمت یمت مناسب آنها را به فروش رساندق

بقی است که دولت اتخاذ نموده که مبتنی بر نقض رفتار سا

، مسئولیت دولت را در پی خواهد بود، بر مبنای این نظریه

 داشت.

 دمصورت ع ، دراما سوال قابل طرح در این مورد، این است که

ه بود یۀ عملی دولت اینکه رو امری و صرفا بر این مبنا اعالم

است که هر ساله اولویت تهیه محصوالت کشاورزی را به 

ر داده است، آیا در صورت تغییکشاورزان داخلی اختصاص می

 ، همچنان باید دولت را مسئول به حساب آورد؟رویه

ره های کالن اداگیرد که سیاستاین تردید از آن جا شکل می

ین االیتغیر نیستند و به ی و ، اصواًل قواعدی دائمو حکومت

، انتظار معقولی جهت، تصور دوام و بقای همیشگی آنها

بنابراین در موضع شک باید به . (18)شود محسوب نمی

 از ،مواردی که اعالم عمومی نشده استقدرمتیقن اکتفا کرد و 

 ، خارج کرد.قاعده اصل جبران ضرر بر مبنای این

د، نابه این ترتیب، ضررهایی که در پی یک اعالم عمومی نبوده

ه کچرا  قابل مطالبه نباشند؛رسد مطابق با این اصل، به نظر می

ی مشروع در آنها فراهم نیست، ول شرایط کامل تحقق انتظار

 ، صدماتست همین تغییر رویۀ ناگهانی دولت، ممکن اچه بسا

وارد نماید، به نحوی که، اصول  ه عظیمیجدی به گرو

 .ددانیسته نمی، عدم جبران آن را شامسئولیت مدنی و انصاف

ام تواند تم، به تنهایی نمیبنابراین در عمل، این اصل نیز

ه بلت، دیده در مقابل دوله را پوشش داده و از زیانجوانب مسئ

 .(18) نماید طور کامل، حمایت

 

 گیری نتیجه. 6

روش لیزینگ به دلیل عدم تزریق مستقیم منابع مالى به بازار 

منابعى و پیشگیرى و بازدارندگى این روش از ورود مستقیم 

شود به بازار بورس، داراى که به صورت تسهیالت واگذار می

سو، )خصوصاً در روش لیزینگ خاصیت ضد تورمى است. از یک

مک ـآن کزایش حجم ـرخه تولید و افـکمک فروش( به چ
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برد و از نماید و در نتیجه، سطح تولید داخلى را باال مىمی

خرید محصوالت طریق واگذارى تسهیالت براى سوى دیگر، از 

تولیدى و ایجاد اشتغال و افزایش عرضه محصوالت مورد نیاز 

بردن میزان تولید ناخالص داخلى، به عنوان  جامعه، ضمن باال

نماید.در این خصوص چنانچه یک اهرم ضد تورمى عمل می

های بخواهیم مسئولیت مدنی دولت را با این عملکرد شرکت

آید که این یش میلیزینگی بررسی نماییم در مواردی پ

گونه که گفته شد با جذب سرمایه اقدام به ها همانشرکت

ازمند بازاری انحصاری در کشور نماید که نیهای میفعالیت

شود و های آنها وارد میباشد؛ اما دولت در راستای فعالیتمی

ها نماید که آن شرکتبیشتر اقدام به واردات کاالهایی می

نمایند بنابراین در این خصوص یاقدام به تولید آنها م

 شود؛ زیرا باعث کاهش تولید،مسئولیت مدنی بر دولت بار می

ها های این شرکتعالیتـروش و عنصر ضرر در فـکاهش ف

مقاله با سواالتی مواجهه بودیم اولین  ما در این شود.می

توان دولت ای که با آن مواجهه بودیم این بود که؛ آیا میمسئله

لیزینگی نمود؟ های جبران خسارت نسبت به شرکت را مسئول

عنایت به  در این زمینه صورت پذیرفت بابا مطالعاتی که 

توان مسئولیت نظریات حقوقی و با اتکا به اصول حقوقی می

بنابراین  های تجاری بار نمود.مدنی دولت در قبال شرکت

 رسد.فرضیه اول ما در این تحقیق به اثبات می

ناد ستبا ا ی که با آن مواجهه بودیم این بود که؛اما سوال دوم

های توانیم مسئولیت مدنی را به شرکتمیبه چه نظریاتی 

 لیزینگی بار نماییم؟

در این خصوص نظریات زیادی در حقوق و فقه اسالمی وجود 

ان توان با استناد به آنها دولت را مسئول جبردارد که می

 نماییم از جمله اینهای لیزینگی خسارات وارده به شرکت

 ئولیتهای دولت مسئول، مسبا استناد به نظریه توانموارد می

محض و نظریه خطر و نظریه تضمین حق بتوان دولت را در 

وم های لیزینکی مسئول دانست. بنابراین فرضیه دقبال شرکت

 ما در این تحقیق نیز به اثبات رسید. 

 

 

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  تهیه و تدوین این مقاله مساعدت از تمام عزیزانی که در

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان .8

ن نواعنویسنده دوم بعنوان نویسنده مسئول و بقیه مولفین، به 

 اند.همکار در تدوین مقاله ایفای نقش نموده

 

 تضاد منافع. 9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: In the past, it was not possible to hold the government 

accountable, but today there are various responsibilities for the government, one 

of which is leasing companies, which, despite sanctions, provide the most 

assistance to the economy. And our industry and need support. Our purpose in 

this article is to explain the civil liability of the government to leasing companies in 

special circumstances of sanctions. 

Materials and Methods: This descriptive-analytical article has been prepared by 

using documentary method and filing tool. 

Results: The findings confirm that; There are cases in which the government 

competes unequally with leasing companies instead of supporting them. Which is 

directly related to the losses of leasing companies in case of unregulated and 

unregulated imports. Therefore, the government is obliged to always consider all 

aspects of the issue when deciding on imports and using expert opinions, To 

import goods to the country. 

Ethical considerations: From the beginning to the end of the article, it has been 

prepared and compiled with adherence to the principles of honesty and 

trustworthiness. 

Conclusion: if the government inflicts damages on leasing companies in the field 

of improper import of goods, makes a mistake or error in decision making, the 

issue of government civil liability is raised. On the other hand, sometimes 

consumer rights conflict And the producer forces the government to choose 

between the two existing rights, and sometimes governments may prioritize 

consumer rights over producer rights for the sake of public welfare or other 

considerations. The spirit of jurisprudential and legal regulations does not allow 

these losses to remain without compensation. 
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