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  مسئولیت مدنی دادورز

   ∗دکتر عبدالحمید مرتضوي
   ∗∗ حسن افشار

  ∗∗∗ علی غالمی پاچی
  19/6/1393تاریخ پذیرش:     8/6/1393تاریخ دریافت: 

  

 چکیده
که است دولت ان کارمنداز جمله ، دادورز است.اسنادي  اي وکتابخانه، مقالهروش تحقیق در این 

عنوان یک مستخدم هوظایف وي ب باشد.مییه ئي و اجراأکردن مفاد و مندرجات ردار عملیعهده
ـ     ه در قانون اجراي احکام مدنی ب اختیارات او تکالیف و و ه طور خـاص مـورد بررسـی قـرار گرفت

ق عـدالت  تحقّ يثمره، اجراي احکام، باشدمیاز آنجایی که اجراي عدالت از امور حاکمیتی است. 
ـ مانند اجراي دستور موقـت  ساً  أر که ي ارائه شده استأکه در قالب راست  وآیینه تمام نماي آن

یا حسب قوانین موضوعه مکلّـف بـه    گرددیه براي اجرا به دادورز ارجاع میئجراي اوسیلهه یا بـ 
بـه دیگـري خسـارت     دادورز چنانچه عمداًکه ست ا . از نتایج این تحقیق اینشوداجراي راي می

در ایراد زیـان در اثـر    اونافی مسئولیت ، یهئقضا يهاعمال حاکمیتی قو و وارد نماید مسئول است
در ومسئولیت  یشخص ییگوپاسخ در قانون اجراي احکام اقتضاي، اختیارات دادورز. تقصیر نیست

توان پذیرفت نمی، قانونی يحهبه غیر از موارد مصرّ ،در توزیع مسئولیت .خسارت است ایراد برابر
دادورز ، در اجتماع اسباب در صورت دخالت دادگاه به هر طریقـی  .مسئولیت به نحو تضامن باشد
 عوامل نقش برابر داشته باشـند مسـئولیت برابـر    يدر صورتی که همه .مسئولیت نخواهد داشت

ـ و در صـورت    دولـت ، قانون مسئولیت مـدنی  11ي به موجب ماده، با نقص وسایل .دارند ه توج
نقـش بیشـتري   ، چنانچه برخی از اسباب ند.امسئول هر دو، دادورز تقصیر نقص وسایل و هزیان ب

  .باشدمسئولیت به میزان دخالت است که انصاف  عدالت و يدر ایراد زیان داشتند اقتضا

  .اجراي احکام، دادورز، مسئولیت مدنی: کلید واژگان
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  Hassan.Afshar@gamil.com    قاضی دادسراي انتظامی قضات. ∗∗
  Gorgan_1442@gamil.com    قاضی دادگستري(نویسنه مسؤول). ∗∗∗
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  :همقدم
وظایف دادورز و جایگاه وي را قانون اجراي احکام مدنی مشخص کرده اسـت و حـدود اختیـارات    

نه حکایت از وسعت مسئولیت وي دارد.معی یه بر اساس اصـول  قـانون اساسـی و   ئه قضاکار در قو 
اش در امـور حقـوقی بـا    کـار قضـایی نتیجـه    قانون مدیریت خدمات کشوري نوعاً حاکمیتی است.

تفکیـک مسـئولیت   ، شود و این تنیدگی نوع کار اجرایی با طبع کار قضـایی حکم نمایان میاجراي 
  .نمایددادورز در هنگام اجراي وظیفه با دادرس را مشکل می

بررسی و مصـادیقی از خـودداري   ، ويوظایف دادورز و در ارکان مسئولیت مدنی در این مقاله 
 نماییم.میبیان را او  دادورز از انجام وظیفه و اقدامات خالف قانون

  ماهیت مسئولیت مدنی دادورزگفتارنخست :
  مسئولیت قراردادي دادورز

 راسـاس پـذیرد کـه ب  در یک مفهوم کلی دادورز با پذیرش شرایط استخدام وزارت دادگستري مـی 
بایـد  ، استخدامی در رابطـه بـا انجـام وظـایف قـانونی      يرابطهبه با توجه او  .امور محوله کار کند

دیده به دولـت یـا   رجوع زیانو این مبناي رجوع دولت به دادورز  لیت قراردادي داشته باشد ومسئو
در صـورت ایـراد زیـان    ، به هردو یـا یکـی از آنـان   ، باب سببیت چه از، دادورز چه از باب مباشرت

این اصل پذیرفته شده است که مستخدم دولـت بایـد یـک    ، حقوق اداري در«زیرا  ؛تواند باشد می
  1.»قراردادي (استخدامی) با دولت داشته باشد يرابطه

 فروشنده واقـع  در جایگاه، اموال توقیفی يمزایده مانند گاهی دادورز در هنگام عملیات اجرایی
-فروشد و این عمل وي ناشی از معاملـه می )خریدار(مزایده  يال مورد مزایده را به برندهم شده و

 يخریـدار و برنـده   شـود کـه چنانچـه   حال این سؤال مطرح مـی  ؛باشدبیع و از نوع مزایده می ي
اي نگیـرد آیـا   از مزایده نتیجـه ، ادعاي ثالث یا بطالن مزایده از قبیلاثر عوامل دیگري  بر، مزایده

  ؟ربراي دادورز مسئولیت قراردادي درپی دارد یا خیاین مسأله 
نمایـد مفهـوم مسـئولیت    قـد مـی  هر قراردادي که دادورز براي انجام عملیـات اجرایـی منع  در 

                                                   
  .177ص، )، نشر میزان، تهران 2و 1حقوق اداري ( ؛موسی زاده، رضا -1
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امـا از آنجـایی کـه بخشـی از وظـایف دادورز ناشـی از        ؛یافته دانستتوان مصداققراردادي را می
مستقیماً با دولـت مـرتبط اسـت و وي را    ، قرارداد استخدام است مسئولیت دادورز به عنوان کارمند

تی خواهـد بـود کـه ناشـی از     ازیرا دولت مسئول جبران خسـار  ؛گرداندول میئدر مقابل دولت مس
ـت      ق.م.م. 11 ياز مصـادیق مـاده   وردمآنکه مگر اوست قصور کارکنان  راجـع بـه اعمـال حاکمی

  باشد.دولت 

  مسئولیت قانونی دادورز
بـار او  تقصـیر فعـل زیـان    کـه از  یهایالتزام شخص به جبران خسارت«مسئولیت مدنی به مفهوم 

ـ  ، این فـرض و در است  شدهتعریف  1»حاصل شده است دهاي قـانونی و عمـومی   شـخص از تعه
دهد کـه  قانون فرمان می« :مثال ؛ به عنوانرساندکند و در نتیجه به دیگري ضرر میسرپیچی می

مبـاالتی  حال اگر کسـی بـی   ؛احتیاطی نکنیدمباالتی و بیدر رفتار و گفتار خود محتاط باشید و بی
صـرف اثبـات   ، قانونی نموده است و در ایـن الـزام  رساند تخلف از تکالیف بکند و به دیگري ضرر 

ملـزم بـه جبـران    ، که با جمـع سـایر ارکـان مسـئولیت مـدنی      2»کافی خواهد بود، تقصیر مسئول
  .خسارت خواهد بود

د به  پیمان عمومی اسـت امـا طبـع و نـوع     متعه، دادورز به عنوان یکی از اشخاص این جامعه
 يبـه وسـیله  ، لـه محکوم .محکوم کردن محکوم علیه استاقدام براي دادگاه در  يکار وي نتیجه

  .نماید می ي و قانون اقدامأر يهر چند دادورز با پشتوانه ؛رسد دادوزر به نتیجه می

  هاي گوناگون وظایف دادورزچهرهگفتار دوم: 
  يدادورز در اعمال حاکمیت و اعمال تصد يوظیفه

حقوق عمومی مطابق قواعـد حـاکم    يوظایفی است که در حوزه يوظایف عام دادورز شامل کلیه
  دهد:دادورز دو نوع اعمال انجام می، بنديبر اعمال وي جاري و ساري است. در این تقسیم

                                                   
  .19ص، 1386تحلیل مسئولیت مدنی دالل، انتشارات خرسندي، تهران، ، داللی درحقوق ایران ؛فرجی، حمید -1
  .23ص؛همان -2



 مسئولیت مدنی دادورز  79شماره  قضاوتمجله 

  

52 

  اعمال حاکمیت -1
آنهـا بـه مـردم     يهحاکم و قدرت مطلق است و بـه وسـیل  ، اعمالی هستند که در انجام آنها دولت

این اعمال از نظر حقوقی شبیه اعمال متداول بین افراد نیسـتند و   .کندیم مدهد و تحکّفرمان می
وضع قـانون و   :براي مثال ؛قابل تصور هم نیست که شخصی بتواند نظایر آن اعمال را انجام دهد

موران بـه  أسلب مالکیت از افراد و دستورهاي گوناگونی که م، برقراري مالیات و عوارض، نامهآیین
جامعـه در   يحاکمـه  يند که دولت آنها را به عنـوان قـوه  ایز جمله اعمال حاکمیتدهند اافراد می

دهد و بـدین وسـیله در جامعـه نظـم و آرامـش و عـدالت       حدود اختیارات قانونی خویش انجام می
  1کند.برقرار می

کارکنـان   يیه باشیم به تبع آن اعمال کلیـه ئچنانچه قائل به حاکمیتی بودن اقدامات قوه قضا
بـه نظـر    .از باب حاکمیت است، که در راستاي اجراي عدالت قرار گیرد، آن اعم از قضایی و اداري

 يق.م.م بتوان این نتیجه را گرفت که کلیه 11 يقانون اساسی و ماده 171رسد از جمع اصل می
آنچـه از   زیـرا  ؛از بـاب حاکمیـت اسـت   ، یه با توجه به سایر اصول قـانون اساسـی  ئاعمال قوه قضا

از این جهت اعمال دادورز نیز از بـاب   .یه وجود نداردئدر قوه قضا، تعریف اعمال تصدي آمده است
قـانون اساسـی کارکنـان     171ق.م.م و اصل  11 يهر چند به موجب ماده ؛اعمال حاکمیت است

چـه عمـدي و چـه از روي    ، قضایی و اداري در صورت ارتکاب اعمالی که منجر به خسارت شـود 
 8/7/1386ب قانون مدیریت خدمات کشوري مصـو همچنین  .شخصاً مسئول هستند، احتیاطیبی

  .نیز اجراي عدالت را از مصادیق اعمال حاکمیت دانسته است

2- ياعمال تصد  
آمـده   13/8/1309قانون راجع به دعاوي بـین اشـخاص و دولـت مصـوب      4 يماده يدر تبصره

 ؛دهـد مشابه اعمال افراد انجام می، ت از دیدگاه حقوقیاعمال تصدي اعمالی است که دول« :است
  .»خرید و فروش و اجاره و استجاره و امثال آن :مانند

بلکه دولت با همان شـرایطی کـه    ؛کنددولت از قدرت سیاسی استفاده نمی، در اعمال تصدي

                                                   
  .391ص ، 1387حقوق اداري، سمت، تهران،  ؛تمنی، منوچهرؤطباطبائی م -1
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مسـئول  در مقابـل مـردم   ، دولت نسبت به اعمال تصدي .کندر شده است عمل میبراي افراد مقرّ
-ي تصـدي اعمـال دادورز در حـوزه   است و در صورت ایراد خسارت بایستی به جبران آن بپردازد.

  گنجد.گري دولت نمی

  وظیفه دادورز از باب کارمند اداري
دادورز به موجب قوانین عادي داراي وظایفی است که به صـورت فهرسـت بـه چنـد نمونـه از آن      

  گردد:اشاره می
  ).قانون رسیدگی به تخلفات اداري 9و 8(مواد  ابق قانون تخلفات اداريالف: وظایف دادورز مط

  .8/7/1386ب: وظایف دادورز مطابق قانون مدیریت  خدمات کشوري مصوب 
  .یهئج: وظایف دادورز مطابق پست سازمانی در قوه قضا

  .اجراي احکام مدنی سازمانی کارمند در پست دادورز در يوظیفه -1
  .اجراي احکام کیفري سازمانی کارمند در پست دادورز در يوظیفه -2
  .دادورز از باب کارمند اجراي احکام مدنی يوظیفه-3

داراي وظایفی است. نظـر بـه ایـن کـه     1/8/1356مصوب دادورز در قانون اجراي احکام مدنی
رین ترین قانون در اجراي احکام مدنی اسـت و از طرفـی دیگـر بیشـت    این قانون از یک طرف مهم

به بیان  ذیل  به شرح ، وظایف را براي دادورز بیان نموده است؛ لذا جهت بررسی مسئولیت دادورز
  :پردازیموظایف وي می

  .ي صادره قطعی یا قرار اجراي موقت آن صادر شده باشدأرکه دادورز باید توجه نماید  -1
  ن باشد.موضوع حکم معیتوجه نماید  -2
  رئیس دادگاه و مدیر دفتر و مهمور به مهر دادگاه و ابالغ شده باشد. يبه امضا ویه صادر ئاجرا -3
او ابـالغ   يم یا امین یا وصی یا ورثه یا مدیر ترکـه به ولی یا قی، در صورت فوت محکوم علیه -4

  شده باشد.
تواند از مأمورین شـهربانی و از ژانـدارمري یـا    تحت نظر مدیر اجرا است و می که دادورز بداند -5

را در صورت اسـتنکاف آنـان مراتـب     و کمک بخواهد (در حال حاضر نیروي انتظامی) دژبانی
  به مدیر اجرا گزارش بدهد.

د و بایـد از اجـرا امتنـاع و مراتـب را بـه      نیه شوئدر موارد ذیل نباید مأمور اجراي اجرا اندادورز -6
  .ق .ا.ا.م)18 مد(نمدیر اجرا گزارش نمای
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  .مسر آنها باشدالف: امر اجرا راجع به ه
  م دارد.سو يب: امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که دادورز با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه

  قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.، دادورز :ج
ي مـدنی یـا   اوقتی امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و دادورز یا همسـر آنـان دعـو    :د

  است. کیفري مطرح
نسـبی و   ياقربـا ، مزایده شرکت کند به عنوان خریدار درتواند دادورز عالوه بر اینکه خود نمی -7

  .ق. ا. ا. م)127م سوم حق شرکت در خرید را ندارند( يسببی او نیز تا درجه
عملیـات بایـد بـه     يیه براي اجرا و ادامـه ئاجرا، باشدهم مدیر اجرا خود در صورتی که دادورز  -8

  .ق. ا.ا.م) 23 ممحول گردد( دیگر دادورز
یـا بـه   و تواند اجراي حکم را تعطیل یا توقیف یـا قطـع نمایـد    دادورز بعد از شروع به اجرا نمی -9

  .ق.ا.ا.م) 24 مخیر اندازد(أت
قـیم  ، وصـی ، دادورز تا زمـان معرفـی ورثـه   ، در صورت فوت محکوم علیه یا محجوریت وي-10

  ق.ا.ا.م) 41 منماید(مدیر اجرا اعاده می نزد پرونده را به، امین یا مدیر ترکه محجور یا
دادورز مراتب را به همراه پرونده به مـدیر اجـرا اعـالم    ، در صورت ورشکستگی محکوم علیه -11

  .ق.ا.ا.م) 32 مکند(می
 1 يتبصـره (شـد باف به قبول مـی دادورز مکلّ، محکوم له به دادورز يبا معرفی مال از ناحیه -12

  .ق.ا.ا.م) 34 يماده
محکوم له در جهت اجـرا را ضـمن رعایـت وظـایف خـود       يدادورز طرق ارائه شده از ناحیه -13

  .ق.ا.ا.م) 37 مپذیرد(مطابق قانون می
14- دادورز محکوم از محکـوم  ، اعم از منقـول و غیرمنقـول  ، ن باشدبه را در صورتی که عین معی

  .ق.ا.ا.م) 42و  38مواد (نمایدتسلیم می، لهعلیه اخذ و به محکوم 
دادورز آن را اجرا و در صـورتی  ، وضع به حال سابق يدر صورت دستور دادگاه مبنی بر اعاده -15

بایسـتی مثـل یـا قیمـت آن را     ، و اسـترداد آن ممکـن نباشـد    باشدبه عین معین  که محکوم
  .ق.ا.ا.م) 39 مبه محکوم علیه تحویل دهد( و وصول

ضـمن  ، قراري براي اجـراي حکـم بگذارنـد   ، دادورز در صورتی که محکوم له و محکوم علیه -16
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برابـر تراضـی آنـان عمـل     ، مطابق قانون اجراي احکام، یهئرعایت اصول حاکم بر اجراي اجرا
  .ق .ا.ا.م) 40 مکند(می

تحویـل  اي بـر ملک را از محکوم علیه خلع ید نموده امـا  ، در خلع ید از امالك مشاع، دادورز -17
  .ق .ا.ا.م) 43 مکند(با رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام می، آن به محکوم له

18- به در تصرف غیر از محکوم علیه باشد و دالیل خود را به  دادورز در صورتی که عین محکوم
یک هفته عملیات را متوقف و به متصرف ثالث مهلـت داده تـا بـه دادگـاه     ، دادورز ارائه نماید

ـ  ، روز بگذرد و متصـرف  15چنانچه از تاریخ اعطاي مهلت  ؛کند مراجعه خیر اجـرا را از  أقـرار ت
  .ق ا.ا.م ) 44 مدهد(عملیات را ادامه می، ارائه ننمایداخذ نکرده و  دادگاه صالحه

در صورتی که در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یا ثالـث وجـود داشـته و     -19
  آن خودداري کنند: يآنان از تخلیه

ه نقـد را بـه صـندوق دادگسـتري یـا بانـک       ووجـ  و جـواهرات ، اسناد و اوراق بهادار، دادورز - الف
  سپارد. می

بـه  ، نگهداري متناسـب نباشـد   ياموال ضایع شدنی و اموالی که نگهداري آنها با هزینه -ب
 رسد(فروش عادي) و حاصل فروش با کسر هزینـه بـه صـندوق دادگسـتري    فروش می

  نماید.سپرده و سپس به حساب آن مسترد می
  دارد.سایر اموال را به حافظ سپرده و رسید دریافت می -ج

20- نباشـد در   یبـه عـین معینـی بـوده و تلـف شـده یـا بـه آن دسترسـ          در صورتی که محکوم
  .ق .ا.ا .م) 46نماید(م که طرفین بر قیمت آن تراضی نمایند دادورز صورتجلسه می صورتی

به انجام عمل معینی باشـد و محکـوم علیـه     در صورتی که محکوم، اجراي دستور دادگاه ردادورز ب - 21
  نماید. می نظارت، انجام شود مطابق دستور دادگاه بایستی عملو  از انجام آن امتناع ورزد

 در صورتی که در ملکی که باید خلع ید شود زراعت شـده و تکلیـف آن مشـخص نگردیـده     -22
چنانچه موقع برداشت رسیده و محکوم علیه محصول را بـر نـدارد دادورز محصـول را    ، است

 يمـاده  1دهد(بنـد  محصول را به محکوم علیه تحویل مـی ، با کسر هزینهو کند برداشت می
  .ق ا.ا.م)  48

در  ؛کنـد خیر اقدام به توقیف اموال میأدادورز بدون ت، مالبا درخواست محکوم له به توقیف  -23
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به اجراي احکام آن حوزه جهـت توقیـف نیابـت    ، قضائی دیگر يرت وجود اموال در حوزهصو
  .ق.ا.ا.م) 50دهد(م می

، چنانچـه ارزش مـال   ؛نمایـد اموال محکوم علیـه را توقیـف مـی   ، دادورز به میزان محکوم به -24
در  نمایـد و همچنـین  بیشتر از محکوم به باشد و قابل تجزیه نباشد همه مـال را توقیـف مـی   

نمایـد(م  صورتی که مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن را به میزان محکوم به توقیف می
  .ق.ا.ا.م .) 51

سابقاً مالی توقیف شـود عملیـات اجرایـی بـا     ، در صورتی که در اثر درخواست تأمین خواسته -25
  قیف کند.مال دیگري تو در صورت اطالع نباید مجدداً دادورز .یابدهمان مال ادامه می

درخواست تبـدیل مـال تـوقیفی    ، تواند قبل از شروع عملیات راجع به فروشمحکوم علیه می -26
رسـیدگی اعتـراض بـه     .پذیرش این درخواسـت و بررسـی آن بـا دادورز اسـت     .خود را بنماید

  .ق.ا.ا.م) 53با دادگاه است(م ، تصمیم دادورز در صورت عدم قبولی تبدیل مال
، دینی باشد یا در مقابل طلبکاران دیگر بـه غیـر از محکـوم لـه     يلی وثیقهدر صورتی که ما -27

و  قابـل توقیـف اسـت   ، چنانچه داراي ارزش مازاد باشد، بازداشت باشد با درخواست محکوم له
  .ق.ا.ا.م) 54(م دادورز باید به درخواست بازداشت ترتیب اثر داده و مطابق مقررات اقدام کند

مالی که مورد وثیقه یا بازداشت باشد مازاد را توقیف نماید و بـا پرداخـت   تواند محکوم له می -28
نسبت به رفع توقیف آن اقدام و سـپس  ، مال را توقیف کند یا قبل از بازداشت کلّ، مبلغ وثیقه

و  54(مواد نمایـد . دادورز در جهت اجراي مقرّرات مذکور دقـت مـی  کل مال را بازداشت نماید
  .ا.ا.م).ق 55

در هـر  ، پرداخـت نمایـد   ت قانونی رااخسار يبه و کلیه محکوم، ورتی که محکوم علیهدر ص -29
اقدام نمایـد(م  ، یفیقدادورز مکلف است نسبت به رفع توقیف مال تو، مرحله از عملیات اجرایی

  .ا.ا.م).ق 58
تواند مال توقیف شده را به نحو عادي بفروشد. ق.ا.ا.م می 56ي محکوم علیه به موجب ماده -30

  .ق.ا.ا.م) 59م باشد(می ناظردر این نوع فروش دادورز
دادورز مراتب توقیف را به آنان (به هـر طریقـی   ، بدون حضور طرفین، در صورت توقیف مال -31

  .ق.ا.ا.م) 60کند(می اعم از اخطار و نگارش نامه و...) اعالم
ف غیر از محکوم علیه را در صورتی که ثالث ادعاي مالکیت کنـد  در تصرّ مالِ منقولِ، دادورز -32
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نباید توقیف نماید و اموال منقولی که خارج از محل سکونت و کار محکوم علیه باشد چنانچـه  
ـ توقیـف مـی  ، دالئل و قرائن کافی بـر احـراز مالکیـت او باشـد     ق.ا.ا.م) و  62و  61(مواد دنمای

متعلـق بـه زن و   ، زن است يباشد وسایلی که عمدتاً در استفادهچنانچه محل سکونت زوجین 
متعلق به مرد اسـت و مـابقی مشـترك بـین آنـان      ، مرد است يوسایلی که عمدتاً در استفاده

مراتـب فـوق را دقـت    ، ر هنگـام توقیـف  د دادورز .مگر اینکه خالف آن ثابـت شـود   ؛باشد می
  .دنماید تا مقررات قانونی اجرا شو می

اي کـه اشـخاص حضـور دارنـد و درب را بـاز      در محـل در بسـته  ، ورز براي توقیف مـال داد -33
به کمک مأموران شهربانی یا ژاندارمري(در حال حاضر نیروي انتظـامی) یـا دهبـان    ، کنند نمی

دادسـتان یـا    يحضـور نماینـده   با، کسی نباشد، نماید. در صورتی که در محلمحل اقدام می
  .ق.ا.ا.م) 64 کند(ممی اقدام، دادگاه بخش مستقل

ق.ا.ا.م و  65 کند تا مسـتثنیات دیـن را توقیـف ننمایـد(م    در هنگام توقیف اموال مواظبت می -34
  تواند از دادگاه استعالم نماید.در صورت ابهام می. ق.ا.د.م )129 يماده

یـا موجـب    نگهـداري آن نامتناسـب   يدادورز پس از توقیف اموال ضایع شدنی و اموالی که هزینه - 35
  .ق.ا.ا. م) 66فروشد(مشود با تصویب دادگاه به صورت عادي میکسر فاحش قیمت مال می

ق.ا.ا.م) و ضـمن درج   67دارد(مصورت کامل اموال منقول را هنگام توقیـف بـر مـی   ، دادورز -36
از حاضـران برسـاند و هـر یـک      يامضا نموده به امضا باید، ساعت شروع و ختم عمل، تاریخ

ق.ا.ا.م) و در صـورت درخواسـت    71کنـد(م ه از امضا امتناع کنند مراتب را قید مـی حاضران ک
  .ا.ا.م).ق 7 2 دهد(م به آنان می، از ناحیه طرفینرونوشت گواهی شده از صورت اموال 

در ، تراشـیدن و پـاك کـردن و الحـاق و نوشـتن بـین سـطرها       ، پس از تنظیم صورت اموال -37
  .ق.ا.ا.م ) 68م صورت اموال ممنوع است(

نـام وي را در  ، دادورز باید هـر شخصـی کـه نسـبت بـه مـال تـوقیفی ادعـاي حـق نمایـد           -38
  .ق.ا.ا.م ) 69صورتجلسه قید نماید(م 

قـانونی آنهـا را در خصـوص تنظـیم      يایرادات محکوم له و محکوم علیه یا نماینـده ، دادورز -39
نظـر از پاسـخ   شکایت آنان صرفحق  دهد.صورتجلسه تنظیمی خود نوشته و به آن پاسخ می

و در خصــوص امــوال  مق.ا. 70يادهدادورز نیــز در دادگــاه بــراي طــرفین محفــوظ اســت(م
  .ق.ا.ا.م) 105 يغیرمنقول ماده
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ـ ارزیـاب تعیـین مـی   ، دادورز در صورت عدم تراضی طرفین براي تعیـین ارزیـاب   -40  74(مدنمای
-الزحمـه حق .ق.ا.ا.م)  75نماید(مابالغ می به طرفین، ارزیاب يپس از وصولِ نظریه .ق.ا.ا.م)

  شود.دادورز تعیین می يبه وسیله، ارزیاب با توجه به کمیت و کیفیت کار ي
چنانچه طرفین پیرامون حافظ آن با هم تراضی و توافـق ننماینـد دادورز   ، پس از توقیف مال -41

رونوشـت صـورت امـوال بـه     ق.ا.ا.م) و اموال توقیف شـده در   78کند(م انتخاب میرا حافظ 
دادورز نبایسـتی از اقربـاي نسـبی و سـببی      .ا.ا.م).ق 80نماید(محافظ تحویل و رسید اخذ می

همسر آنان و کسانی که با طـرفین قرابـت    و محکوم له و محکوم علیه، سوم يخود تا درجه
تعیـین اجـرت    .ق.ا.ا.م) 79نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند به عنوان حافظ انتخاب نماید(م 

  .ق.ا.ا.م) 81با مدیر اجراي احکام است(م ، حافظ در صورت عدم تراضی
از را معادل ارزش مال توقیف شـده  ، دادورز در صورت امتناع حافظ از تسلیم مال توقیف شده -42

  .ق.ا.ا.م)  85نماید(م اموال حافظ استیفا می
، یفی را نگهداري کند یا اوضاع و احـوال دادورز در صورتی که حافظ نخواهد یا نتواند مال توق -43

  .ق.ا.ا.م)86کند(محافظ دیگري معین می، تغییر او را ایجاب کند با تصویب دادگاه
وجه نقد یا طلـب  ، در صورتی که مالی از محکوم علیه در نزد شخص ثالث اعم از عین معین -44

ادورز تحویـل داده و رسـید   بایـد آن را بـه د  ، ي دادورزثالث با مطالبه، توقیف شده باشد، حال
وجـه یـا دیـن یـا تحویـل       يدیهأسند ت يدهد به منزلهدریافت کند. این رسید که دادورز می

چنانچـه ثالـث بـه    . ق.ا.م) 89عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم علیه خواهد بود(م 
اقسـاط و   پردازد در این صـورت  دي را به تدریج به محکوم علیه مییعوا، نحو اقساط یا اجور

[دادورز در مفـاد ارائـه رسـید     .ق .ا.ا.م) 90نماید(م پردازد و رسید اخذ میاجور را به دادورز می
-از اموال او توقیف مـی ، در صورت امتناع ثالث از تحویل مال به دادورزدقت الزم را بنماید]. 

  .ق.ا.ا.م) 93و 94نماید( مواد 
ثبت ندارد را به عنـوان مـال محکـوم علیـه      يبقهدادورز در صورتی اموال غیرمنقولی که سا -45

نماید که محکوم علیه درآن تصرف مالکانه داشـته و یـا بـه موجـب حکـم نهـایی       توقیف می
مالک شناخته شده باشد. در صورتی که حکم به مالکیت محکـوم علیـه بـر مـال غیرمنقـول      

عملیـات اجرایـی    يادامه نهایی نرسد توقیف مال جایز است. ياما به مرحلهشده باشد صادر 
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 يحکم نهایی بـه عهـده  صدور رسی تا زمان ددا ياطاله. [موکول به صدور حکم نهایی است
توانـد درخواسـت توقیـف مـال دیگـري      محکوم له مـی ، آنبا طوالنی شدن و دادورز نیست 

  .ق.ا.ا.م)101(م]نمایدب
بـه   ل کافی براي محکوممال غیرمنقو يسالهد یکیدر صورتی که دادگاه تشخیص دهد عوا -46

است و مراتب توقیف آن را به اجرا اعالم کند در این صورت دادورز مکلف است مراتب را بـه  
  .ق.ا.ا.م.)102ثبت اعالم کند(م

دادورز چنانچه مطلع شد که دعوایی پیرامون مال توقیف شده مطـرح اسـت در صورتجلسـه     -47
  ..ق.ا.ا.م) 109کند(مقید می، ضمنِ درجِ مرجعِ رسیدگیِ آن

امـین  ، در صورتی که طـرفین تراضـی بـه امـین ننماینـد     ، د مال غیرمنقولیدادورز براي عوا -48
  ..ق.ا.ا.م) 112نماید(متعیین می

گیرد و او باید در مزایده حضور داشـته  فروش از طریق مزایده بدون حضور دادورز انجام نمی -49
  .ق.ا.ا.م) 125باشد(م 

گهـی را مالحظـه   آموضـوع  ، فروش اموال توقیفی روز قبل از موعدتواند پنج هر شخص می -50
  .ق.ا.ا.م.)129تواند مانع شود(مدادورز نمی نماید و

المجلس اخذ نماید و مـازاد را  دادورز باید ده درصد از بهاي مال فروخته شده در مزایده را فی -51
  .ق.ا.ا.م.)129ماه مهلت دهد(متواند ظرف یکمی

ر خّؤبعضـی مـ   و مدرخواست صاحب مال مبنی بر این که بعضی از امـوال او مقـد  در صورت  -52
.ق.ا.ا.م  نفـع   115 يزیرا مطـابق مـاده   ؛ق.ا.ا.م) 130دادورز باید قبول نماید(م، بفروش برسد

کر بـا  اخیرالـذّ  يمحکوم علیه (صاحب مال) ترجیح داده شده است و ایـن مفهـوم را از مـاده   
یا این که خود او نقداً مبلغ پیشنهادي را پرداخت نماید و از فـروش  ، توان گفتتنقیح مناط می
  در این صورت نیز دادورز مکلف به قبول است. ؛جلوگیري کند

لـه تقاضـاي    محکـوم  و نداشـته باشـد   يشود خریدار شروع میي آن هر گاه مالی که مزایده -53
مـال  ي دوم رفتـه و  به مرحله دراین صورت مزایده مال توقیف شده را بنماید يتجدید مزایده

در اعمال ایـن   .ق.ا.ا.م) 131(مرسدمیمورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش 
وظیفه باید دادورز دقت الزم را بنماید و سعی و اهتمام ویـژه داشـته باشـد کـه بـا توجـه بـه        
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موجبـات  ، مزایـده ي دوم ي قضایی در خصـوص قیمـت مـال در مرحلـه    اختالف نظر در رویه
  ق.ا.ا.م فراهم کند. 130ي اجراي نظر دادگاه را در خصوص ماده

در شـود.  خریدار نداشته باشد بـه محکـوم علیـه مسـترد مـی     ، مال، در صورتی که در مزایده -54
  .ق.ا.ا.م.)132(مدادورز باید مال را مسترد کند، صورت درخواست

خصوصـیات و مـال مـورد    ، تاریخ فـروش ، فروش يدادورز باید در هنگام تنظیم صورتجلسه -55
در صورتجلسه بنویسد را که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار  یباالترین قیمت، فروش

پرونـده   يق.ا.ا.م) و در خصوص اموال غیرمنقول به ضمیمه 132خریدار برساند(م يو به امضا
  .ق.ا.ا.م) 141نماید(م به دادگاه ارسال می

کنـد(م  دادورز مـال را بـه خریـدار تسـلیم مـی     ، ت تمام مبلغ مال مـورد مزایـده  پس از پرداخ -56
تـا همـان مقـدار بـه     ، به کافی بـوده  در صورتی که قسمتی از مال براي محکوم .ق.ا.ا.م)134

  .ق.ا.ا.م) 135کند(م خریدار و مازاد را به صاحب مال تسلیم می
کی به سـند رسـمی یـا    د و ادعاي وي متّی کنچنانچه ثالث نسبت به مال توقیفی ادعاي حقّ -57

مـال تـوقیفی رفـع اثـر     از دادورز ، م بر تاریخ توقیف اسـت حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقد
  .ق.ا.ا.م) 44نماید(م می

لهـم را مطـابق   م هـر یـک از محکـوم   حق تقـد ، هاي متعددیهئدادورز در صورت وصول اجرا -58
بـه نسـبت   ، رم و تـأخّ ق .ا.ا.م) و در صورت عدم تقد149و  148 وادقانون باید رعایت نماید( م

اموال محکوم علیه را با رعایـت  ، نامهیه با تنظیم تقسیمئطلب باید بین طلبکاران بر اساس اجرا
  ).ق.ا.ا.م 154و  153واد تقسیم کند(م بر اساس اصل تساويمقررات 

آن را بـدون دسـتور و تصـمیم    ، در صورتی که دادورز اشتباهاً مبلغی زائد به طلبکاري بدهـد  -59
  .ق.ا.ا.م) 156نماید(م دادگاه مسترد می

ـ  ، خیر تا زمـان وصـول  أدر صورت صدور حکم به وصول خسارت ت -60 خیر تـا زمـان   أخسـارت ت
  .ق.ا.ا.م) 157دادورز آن را باید محاسبه نماید(م و گرددنامه جزء طلب محسوب میتقسیم

  ..ق.ا.ا.م)162دادورز است(م  يهاجرایی بر عهد يوصول هزینه -61
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مورد توجه را  موارد زیر الزم است مقررات خاص ازجمله، دادورز عالوه بر مقررات فوق
  :رعایت نمایدقرار داده و 

مصـوب   غیرمنقـول متعلـق بـه شـهرداریها     قانون راجـع بـه منـع توقیـف امـوال منقـول و       الف:
14/2/1361.  

ـ     پرداخت محکـوم  يقانون نحوه ب: مین و توقیـف امـوال دولتـی مصـوب     أبـه دولـت و عـدم ت
15/8/1365.  

ریاسـت   9/9/1385قضایی مصـوب   يپرونده يادله اطالعات و، دستورالعمل حفاظت از اسناد ج:
  .یهئقوه قضا

سـفر وکـالي دادگسـتري و وکـالي      يالمشاوره و هزینـه حق، الوکالهحق يتعرفه ينامهآیین د:
جمهــوري اســالمی ایــران    يســوم توســعه  ينون برنامــهقــا  187 يموضــوع مــاده 

  یه.ئریاست قوه قضا10/5/1385مصوب
  یه.ئریاست قوه قضا 30/4/1381اموال توقیف شده مصوب  حفاظت صحیح از يبخشنامه ه:

  ارکان مسئولیت مدنی دادورزگفتار سوم: 
  خطاي دادوزر

نـوع   .مشغول به انجـام وظیفـه اسـت   ، یا کیفري کارمندي است که در اجراي احکام مدنی، دادورز
 د سـنجش راو مو يخطاي وي با معیار خاص حرفه و کار وي باید جداگانه مورد بررسی واقع شده

شـود یـا خیـر؟    خطا محسوب می، رزِعمل دادو، آیا در رفتار یک کارمند به عنوان دادورز قرار گیرد.
مفهـوم   .م کلی خطا جـدا نیسـت  در هر حال آنچه مالك براي تعریف خطاي دادورز است از مفهو

  تقصیر را باید در لباس دادورز  مورد فهم قرار داد.

  مصادیق خطاي دادورز
  خودداري از انجام وظیفه -1

شرح قانون اجراي احکام مدنی بیان شـده و او مکلـف اسـت وظـایف محولـه را      ه وظایف دادورز ب
پرونده را بـه دادورز   ق.ا.ا.م 23 يمادهاجرا حسب  مدیر، بر اساس سلسله مراتب اداري .انجام دهد
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دادورز مکلـف اسـت   ، محکـوم لـه   يبا معرفی مال از ناحیه .کندل میجهت عملیات اجرایی محو
یـا   تواند وظایف خود را به دیگري محول کنـد اینکه آیا دادورز می. نسبت به توقیف آن اقدام نماید

براسـاس مقـررات   « دهـد: پاسخ مـی 14/7/1383مورخ  5075/7 يحقوقی طی نظریه ياداره، نه
همـان   13ي دادورز گذاشته اسـت و مـاده   يباید رفتار گرددکه انجام این امور را به عهده ق.ا.ا.م.

 .»نداشته باشد و یا به تعداد کافی نباشد) مامور اجرا(دادورز ، قانون ناظر به موردي است که دادگاه
او بتوانـد  ، بـا حضـور دادورز  ، به دادورز مودن امر اجراتوان پذیرفت که پس از محول ن بنابراین نمی

سـت  ا را به دیگري محول کند مگر در مواردي که عذر موجه داشته باشد(موارد عذر نیز همـان  آن
  .بیان شده است) 1379ین دادرسی مدنی مصوب یقانون آ 306 يکه در ماده

 ياز جمله مـوارد  .خطاست خود مصداقکه خودداري از انجام وظیفه است ، تکلیف عدم انجام
توانـد مسـئولیت دادورز را در پـی داشـته     گردد و میکه ترك فعل دادورز موجب ایراد خسارت می

  باشد به شرح ذیل است:
  .ق .ا.ا.م ) 34محکوم له(م  يمال از ناحیه يعدم قبول توقیف با وصف تعرفه -الف
  .ق ا.ا.م) 46پس از اخذ مال که عین معین است و باید به محکوم له تحویل دهد اقدامی نکند(م  –ب
  .ق.ا.ا.م) 87عدم اقدام براي توقیف مال نزد شخص ثالث(م  -ج

  مسئولیت ناشی از فعل خالف قانون -2
  دادورز به شرح زیر است:موارد فعل خالف قانون برخی از 

  .ق. ا.ا.م 127و   8اقدام بر خالف مواد  -الف
  .ق.ا.ا.م) 14بر خالف مقررات( م یی اجراعملیات اقدام به تعطیلی  -ب
  ..ا. م)اق. 64 مبه توقیف مستثنیات دین بپردازد(، برخالف مقررات -ج
 يمـاده  :ماننـد ؛ ن بـا دادگـاه اسـت   آاتخاذ تصمیم راجع به  اقدام و دخالت در اموري که صرفاً -د

  1.ق.ا.ا.م143

                                                   
 يبا دادگاه صادرکننده ،سند انتقالتنظیم  دستورصدور  فروش ملک آیا مزایده و پس از ،ق.ا.ا.م143رابطه با ماده  در سوال: -1

ق.ا.ا.م دستور تنظیم سند انتقال با 143يپاسخ اداره حقوقی: با توجه به ماده تواند اقدام کند؟ میهم اجراي احکام  یااست حکم 
 ).315، ص55، جلد 1387دادگاه مربوطه است(معاونت آموزش قوه قضاییه، 
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  اثبات خطا
چه از جهت اصل ادعا و چه از بـاب  ، باشدمیمدعی  ياثبات ادعا با توجه به نوع خواسته بر عهده

مدعی اسـت   کنددر دعاوي مسئولیت مدنی هر کس که جبران خسارت را مطالبه می« .اسباب آن
در  ی مندرجکلّ يبر اساس قاعده1.»دهدارائه و باید تمام ارکان حق را ثابت کند و براي آنها دلیل 

خطاي دادورز باید ثابـت   در واقع مدعیِ ؛دیده باید ثابت کندق.م.م تقصیر دادورز را زیان 1 يماده
  که: کند

  اوالً: ضرر به او وارد شده است.
بـر اسـاس مقـررات قـانون اجـراي احکـام        ثانیاً: ورود ضرر ناشی از اقدام یا عدم اقدام دادورز

  است. قانون مدنی و ...، ت خدمات کشوريقانون مدیری، قانون تخلفات اداري، مدنی

  به اعمال و رفتار دادورز ضررگفتارچهارم: انتساب 
مفهوم ضرر در اقدامات دادورز  از مفهوم کلـی آن جـدا نیسـت امـا در نـوع عملکـرد دادورز بایـد        

قـانون اجـراي   در  اعمـال دادورز  که معنی به این  ؛مفهوم زیان به طور ویژه و خاص بررسی شود
از جملـه  ، به بررسی ضرر پرداخـت باید  . با احراز رفتار مبتنی بر خطااستشده تبیین ، م مدنیاحکا

مسـتقیم بـین اعمـال دادورز و ضـرر حاصـله وجـود        يدر وقوع زیان رابطهکه  باید مشخص شود
-انجام بدهد و نمیباید دهد و یا آنچه دادورز بر اساس وظایف محوله انجام میاست؛ البته داشته 
  دادورز مسئولیت ندارد.، زیان حاصله ارتباط مستقیم برقرار نباشدبا دهد و 

  سببیب بین خطاي دادورز و ضرر وارده يرابطه
  انتساب و ارتباط ضرر به خطاي دادورز -1

اگر دادورز عمـداً بـه دیگـري خسـارت     ، هر شخص باید مسؤل اعمال خود باشدکه ، مطابق اصل
خسـارتی وارد آیـد    بـه دیگـري   احتیـاطی وي در اثـر بـی   چنانچه ؛وارد نماید او خود مسئول است

  مسئول خواهد بود.

                                                   
 .111 ص، 1380ثبات، اثبات و دلیل ا ناصر؛کاتوزیان،  -1
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  شـرط ضـروري اسـت:    اداري مربـوط گـردد وجـود دو    يبـه انجـام وظیفـه   ، براي آنکه زیان
خـدمت   يارتباط عمـل بـا هـدف و وسـیله     -2. ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه -1

عنـوان شـخص عـادي    ه ق.م.م باشد ب 11 يخارج از شمول مادهچنانچه اعمال دادورز  1.عمومی
  گو باشد.حسب مورد بایستی پاسخ ...ق.م و 331و 328 يمطابق قوانین از جمله ماده

  انتساب و ارتباط  ضرر به نقص وسایل -2
مثالً امکانات دادگسـتري در حـدي نباشـد کـه     ، چنانچه خسارت وارده ناشی از نقص وسایل باشد

قضـایی چنـد نفـر     ياز جمله اینکه در یـک حـوزه   ؛امورات اجرایی به نحو مطلوب برسد دادورز به
با توجه به اینکـه موجـودي پـنج هـزار      ؛اجرایی ينفر) دادورز  باشند با پنج هزار پرونده 5(حداقل 

ـ ، اجراي دستور موقت، هاي وقتی روزانهنفر دادوزر با توجه به پرونده 5پرونده از حد و توان   مینأت
 4 ثبت و ...خارج است به موجب بنـد ، امور اداري از جمله تشکیل پرونده، مراجعین روزانه، خواسته
  قرارداد.دادورز  يتوان مسئولیت خسارت را بر عهدهق.م.م نمی 11 يماده

عقیده با هم 2.داننددادورز را  موجب مسئولیت دولت می ياز ناحیه ص کافیعدم تخص، برخی
بـه نظـر   ، هـاي مـداوم بـراي دادورزان    داشـتن تخصـص بـه همـراه آمـوزش     ، مذکوري نویسنده

بنابراین در مواردي که انتساب ضرر به دولت مسلّم باشد دادورز مسـئولیت   است؛الزم نویسندگان 
  ندارد.

  انتساب ضرر به اشخاص ثالث -3
ایـن حالـت بـه     منتسب به اشخاص غیر از دادورز و دولـت باشـد در  ، چنانچه ضرر وارده به مدعی

مـثالً   ؛بند اول و دوم این گفتار آمده است مسئولیت متوجه ثالث خواهد بوددر همان استداللی که 
ضـوابط در خصـوص    يمال پس از توقیف در اختیار حافظ قرار گرفته و بـا وصـف رعایـت کلیـه    

صـورت ایـن   در ایـن  تحویل ندهـد؛  یا  تحویل داده و شده داً مال را تلفحافظ تعم، انتخاب حافظ

                                                   
  .67، ص1376مسئولیت مدنی دولت، نشر دادگستر، تهران، ؛ غمامی، مجید -1
، 1385شرایط و تشریفات فروش مال توقیف شده، انتشارات جاودانه، تهران، ، اجراي احکام مدنی ؛رضایی رجایی، ولی ا...  -2

  .192، 191ص
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  خسارت برآید و مسئولیت متوجه دولت و دادورز نخواهد بود. يحافظ است که بایستی از عهده
ق.ا.ا.م  17ي ي دادورز شـوند نیـز بایـد بـه موجـب مـاده      چنانچه اشخاصی مانع انجام وظیفه

  جبران خسارت نمایند.

  اجتماع اسباب در انتساب خسارت -4
گیـرد و موجـب   گاه وظایف به نحو مطلوب انجام نمـی ، احکام مدنیبا توجه به طبع کار در اجراي 

رسد که هم دادورز و اي میگردد به نتیجهاما وقتی به بررسی اسباب زیان توجه می ؛شودزیان می
اشـخاص ثالـث از   ، هم نقص وسایل با هم در ایراد خسارت نقش دارند و چنانچه در جمع ایـن دو 

قاضی دادگاه و غیره نیـز اضـافه شـوند و اعمـال     ، ث و مدیر اجراجمله حافظ و امین و معترض ثال
به میزان دخالت هـر یـک یـا بـه نحـو      به نحو اشتراك یا یا ي فرد، بار منتسب به افعال آنانزیان

 .استنظر اختالف، تضامن
نتـایج ذیـل   ، و قواعد عمـومی قانون اجراي احکام مدنی ، بنابراین از جمع مقررات قانون مدنی

  داشت است:قابل بر
مگـر  ، استهمچنان به عنوان یک اصل اول مورد پذیرش اصل عدم تضامنی بودن مسئولیت  -1

اینکه طرفین به موجب قراداد تراضی نمایند یا اینکه به موجـب قـانون تصـریح بـر تضـامنی      
  بودن گردد.

  وجود ندارد.به تضامنی بودن مسئولیت  تصریح قانونی، اجراي احکام مدنیقانون در  -2
تواند حافظ باشد که در این صورت مسئولیت محکوم علیه خود می، اگر محکوم له قبول نماید -3

  متوجه شخص دیگري نخواهد بود.
ي و تفریط نکرده باشد باز هم مسئول است و این موضوع بـا  تعدو اگر ید حافظ ضمانی باشد  -4

  .گار نیستاصول حاکم و همچنین مفاد قانون مدنی و قانون اجراي احکام ساز
. چنانچـه  برخـی بـه    ق.م) 328 (ماستکننده مسئول جبران خسارت تلفبنابر آنچه گفته شد 

مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع خسارت تأثیر داشته باشند عـاملی کـه خسـارت مسـتند بـه      
). به موجب همین ماده اگر انتساب زیـان  1392قانون مجازات اسالمی  526اوست ضامن است(م 

زمان مورد قبول قرار گرفته و از طرفی قابلیت استناد عرفـی  مباشر و مسبب باشد مسئولیت همبه 
مسـبب   مباشـر و ، برابـر صورت دخالت  درمسئولیت نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. این امر که 
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قرار گرفت. اگـر ایـراد خسـارت     ق.م 335ي ماده ورد قبول مقنّن در م مسئول باشند بطور تساوي
قـانون   533ي موضـوعی کـه در مـاده   ، نحو شرکت باشد همه به نحو مساوي ضـامن هسـتند  به 

  بیان شده است. 1392مجازات اسالمی 
عمدي وجود داشته باشد کسی که عمداً ایراد خسـارت نمـوده   ، در صورتی که در ایراد خسارت
ي تقسـیم  دهدیده نیز در ایراد خسارت نقـش داشـته باشـد قاعـ    مسئول است. در صورتی که زیان

دیده عمد داشته باشد هـر چنـد عامـل زیـان     شود؛ این در حالی است که زیانمسئولیت اعمال می
  مقصر باشد.

  و تکالیف مسئولیت نقض وظایفگفتار پنجم: 
مسئولیت دادورز در مقابل اعمالی که عمـداً انجـام و موجبـات ضـرر را در اجـراي       -1

  دورزاجراییه فراهم نماید یا مسئولیت مطلق دا
ناشی از اقدام عمـدي او  ، تحقق ضمان دادورز، 1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  1ي به موجب ماده

در صـورتی  ، حـافظ و ... ، نسبت به مال و حق طرفین پرونده اجرایی و عوامل مرتبط به آن از جمله ثالث
این مسئولیت از نظر فقهـاي اسـالمی نیـز بـه      .آنان شود ثابت استبه که موجب ضرر مادي و معنوي 

مسئولیت مدنی شـخص دادورز را در اقـدام عمـدي    1، »ه ضامنلَ وفه الغیرِ مالَ فتلَن اَم«موجب عموم 
  توان اتفاق در استنباط را احراز کرد.وي در ایراد زیان و ضرر به دیگري می

  برخی موارد مسئولیت دادورز در اقدام عمدي:
ل: فروش برساند و یا وجـه  به را به نفع خود تصاحب کند یا  هاآن، رز پس از توقیف جواهراتدادو او

ق.ا.ا.م بایسـتی آن را بـه صـندوق     45 يمـاده  1که مطابق بنـد در حالی ؛نقد را به نفع خود بردارد
چون اقدام دادورز ناشـی از اقـدام عمـدي وي در کسـب مـال اسـت        ؛دادگستري یا بانک بسپارد

آورد موجبـات  فـراهم مـی  با تخلف از مقررات قانونی موجب ضرر به محکوم له یا محکوم علیه را 
 که در تعیین و انتخـاب را به حافظ بسپارد در حالی یا اینکه آن .کندمسئولیت مدنی او را فراهم می

  با حافظ تبانی نماید. دقت الزم را نکرده یا حافظ
                                                   

  .110ص، 1386مرکز نشر علوم اسالمی، تهران، قواعد فقه بخش مدنی، ؛ داماد، سیدمصطفیمحقق -1
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محصول زراعت را که محکوم علیه برداشت نموده است پـس  ، ق.ا.ا.م 48 يمطابق ماده دوم:
  دادورز آن را به مصرف شخصی برساند.، از برداشت
، م را رعایـت نمایـد  باید حق تقـد  ق.ا.ا.م 149 و 148داند مطابق مواد با وصف اینکه می سوم:

او در  بـه محکـوم لهـی پرداخـت کنـد کـه اسـتحقاق       ، به وصول محکومبرخالف مقررات پس از 
م نبوده است.رعایت حق تقد  

 میمسئولیت دادورز در ارتکاب جرا -2

چنانچه دادورز در انجام وظایف محوله مرتکب جرمی گردد که به موجب قانون مجازات اسـالمی  
اعالم گزارش مراجع مربـوط و  در صورت شکایت شاکی یا ، مجازات باشد مستحق، یا سایر قوانین

هـاي  از مسـئولیت ، . پرداخت خسارت در صورت ارتکـاب جـرم  قابل مجازات خواهد بود، اثبات آن
 گردد.قانونی محسوب می

  مسئولیت مدنی دادورز در مقابل اقدامات غیرعمدي در حین انجام وظیفه -3
تـوان  ارد مـوارد ذیـل را مـی   در بررسی اقدامات غیرعمـدي کـه موجبـات مسـئولیت دادورز را در پـی د     

  برشمرد:
  :بیان شده است» باید«دادوز با قید  يوظیفه، در مواردي که در قانون -الف
(مأمور اجرا) باید حق اجرا را بالفاصـله پـس از وصـول در قبـال      دادورز« :ق.ا.ا.م 162 يماده

» بایـد « قانون لفظدر مواردي که ». اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستري پرداخت کند و ... 
کـه حـق    یدر صـورت  ؛گـو باشـد  ضـرر پاسـخ   باید راساً در مقابل مدعیِدادورز را بیان نموده است 

دخالـت آنـان و   ، شکایت براي طرفین و اشخاص ثالث از تصمیم دادورز در دادگاه محفـوظ اسـت  
ي که امکـان  رافع مسئولیت دادورز خواهد بود. در موارد، شکایت و تصمیم دادگاه پیرامون موضوع

باشـد و  طرح ادعا و شکایت نباشد عدم رعایت مقررات فوق موجبات مسئولیت مدنی دادورز نمـی 
  .به عمومات دعاوي در مسئولیت مدنی به بررسی آن پرداختبا توسل باید 

  :استنموده بیان  »مکلف است«را به صورت دادورز  يوظیفه، در مواردي که در قانون -ب
  یه است.ئاحکام در اجراي اجرا يمقررات قانون اجرا يدادورز به رعایت کلیهتکلیف ، این مفهوم

  .بیان شده است» دتواننمی«یا » تواندمی«فظ لاعمال دادورز با ، در مواردي که در قانون -ج
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تواند اجراي حکـم را تعطیـل   دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی« :ق.ا.ا.م 24 يماده
اجـراي   مفهـومِ در  دبعضی مواردر ، توانستن و نتوانستن». خیر اندازدأقطع نماید یا به ت یا توقیف یا

 اجـراي بـا اختیـارِ   دیگـر  بعضی موارد در بدون دخل و تصرف در تکالیف امري (مجري محض) و 
ی ، تشخیص   .یه متفاوت باشدئتواند با توجه به شرایط و لحاظ تعدد مصادیق اجرایابد و میمیتجلّ

مواردي که در قانون به بیان مقررات پرداختـه و نـامی از دادورز انحصـاراً نبـرده و قیـد       در -د
  .ق.ا.ا.م 42 يماده : مانندبیان شده است» قسمت اجرا«دیگري از جمله 

نقـص در  ؛ حدود مسئولیت مدنی دادورز در صورت دخالت فعل غیرگفتار ششم: 
  تصمیم دادگاه

قـانون   171د حکـم کلـی اصـل    وقع شـ اودر اجراي اجرائیه دادگاه  ياز ناحیه در صورتی که خطا
دادورز  کهمانع ازآن نیست در مواردي ، به موجب اصل فوق قاضی . مسئولیت جاري است اساسی

قائـل بـه مسـئولیت هـردو      نیز در اجراي اجرائیه دخالت نماید و ضرر به اعمال هردو منتسب شود
عرفاً یا تحقیقاً منتسب به فعل هـر دو   باریا عمل زیان نمایدبا این همه چنانچه مدعی اثبات  ؛نشد
 14ي مـاده  4یکی از تخلفات انتظامی قضات حسب بنـد  ، نان خواهد شدآموجب مسئولیت ، باشد

عدم نظـارت منتهـی   «مجلس شوراي اسالمی  17/7/1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 
باشـد. بـا توجـه بـه     مـی » ر عملکرد اداري شعبنظمی متصدیان امور شعب مراجع قضایی ببه بی

شـود و عملیـات اجرایـی زیـر نظـر دادگـاه انجـام        اینکه اجراي احکام از امور اداري محسوب مـی 
باشـد؛ چنانچـه دادورز مرتکـب    گردد بنابراین از وظایف دادگاه نظارت بـر عملکـرد دادورز مـی    می

به ایراد خسارت در اجـراي حکـم گـردد از    ي محوله منتهی تقصیر یا اقدام عمدي در انجام وظیفه
قانون نظارت بر رفتار قضـات از حیـث عـدم     14ي ماده 4طرفی دادرس دادگاه نیز در اعمال بند 

نظارت الزم بر دادورز و مأمور اجرا مقصر شناخته شود بعید نیست بتوان بـه مسـئولیت هـر دو بـه     
ل اداري دادورز اسـت و هـم نظـارت بـر     عم، جبران خسارت به نحو تضامن نظر داد؛ زیرا هم اجرا

باشد؛ اما با توجه به اصل عدم تضـامن در مسـئولیت مـدنی و    عمل اداري دادرس دادگاه می، اجرا
مسئولیت به میزان تأثیر عمـل مطـابق   ، استثناي تضامن و اینکه وصف تضامن خالف قاعده است

  قواعد کلی حاکم بر مسئولیت مدنی است.



 مسئولیت مدنی دادورز  79شماره  قضاوتمجله 

  

69 

محکمـه   که چه در مواردينداشته باشد دادورز هیچ دخالتی در تصمیم  دادگاه در صورتی که 
مـواردي کـه عملیـات    در کنـد و چـه   مواردي که اجمال و ابهام را رفع مـی در چه و  دهدراي می

صـورت   عملیـات اجرایـی در   مواردي که در خصـوص در کند و چه اجرایی را تعطیل و توقیف می
دادورز هـیچ دخـالتی   ، نمایـد دورز به موجب قانون اتخاذ تصمیم مـی اقدامات دا يشکایت از نحوه

  گیرد مسئولیتی براي دادورز قائل شد.توان در مواقعی که دادگاه تصمیم میندارد و نمی

  دخالت مدیر اجرا
او ، به عنوان مثـال  ؛توان مسئولیت او را منتفی دانستنمی، مدیر دفتر وظایف محوله بهبه با توجه 

احوال  باید به بررسی اوضاع و در این امر. موعد فروش را تعیین کند، باتوجه به کمیت و کیفیتباید 
پرداخت و دقت نمود تا موجبات اطاله و ابطال عملیات اجرایی نگردد و مثالً در روز تعطیـل موعـد   

یـک   در ارمزایده  يیا چندین پرونده ندآگهی را از محکوم له اخذ ک يفروش تعیین نماید و هزینه
، این موارد .روز تعیین و میزان اموال توقیفی به حدي باشد که دادورز توان اجراي آن را نداشته باشد

  .کند مسئول می، زیان با رعایت اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی او را در مقابل مدعیِ

  محکوم علیه و ایراد زیان
عدم اقدام پـس از ده روز   همچنین .عدم اقدام محکوم علیه پس از محکومیت موجب زیان نیست

موجـب   قانون اجـراي احکـام نیـز صـرفاً    در موارد مندرج و توقیف مال وي ، یهئابالغ اجراتاریخ از 
موجـب  اسـت کـه   آنچه اهمیت دارد اقدامات ایذایی محکـوم علیـه    .خسارت به محکوم له نیست

ـ  که به صورت متعارف در حال انجام است بهرا تأخیر شود و عملیاتی  در صـورتی   .انـدازد بیخیر أت
محکوم علیه باشد و پس از توقیف آن را به ثالـث انتقـال دهـد یـا بـه      ، که مالک ملک غیرمنقول

اگـر  وجـود بیـاورد یـا    بـه  اجاره به دیگري واگذار و او آن را کشت نماید یا تغییرات اساسی در آن 
رسـیدن  نخیر عملیات اجرایی و أزمین بوده در آن احداث بنا نماید و اقدامات دیگري که موجبات ت

 يکه مسئول اعمال خود است و باید از عهـده  ستدر موارد فوق او، به باشد به محکوم محکوم له
یـه  ئجبران خسارت وارده برآید و این مسئولیت جداي از مسئولیت به موجب حکـم دادگـاه در اجرا  

  .یه استئزیرا این اعمال صرفاً مربوط به اجراي اجرا ؛خواهد بود
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  گیري:جهینت
نـافی  ، امور حاکمیتی محسوب اسـت ، یهئاختیارات قوه قضا اگرچه فعالیت در راستاي وظایف و -1

  بود. ایراد عمدي یا به تقصیر در زیان وارده نخواهد قضایی در مسئولیت کارکنان اداري و
دادگـاه  . گـردد در اجراي احکام نوعاً اداري محسوب می قضایی است و کار، طبع کار در دادگاه -2

کند (اعم از اینکه راساً اتخـاذ تصـمیم نمایـد    تصمیم اداري اتخاذ می یانماید ا صدور راي میی
در  .یـب دیگـري)  تیا با درخواست دادورز یا با طرح شکایت از عملیـات اجرایـی یـا بـه هـر تر     

دادگـاه  ییـد  أچنین در مواردي که عملیات اجرایی بـه ت مه .مسئول خواهد بود، صورت دخالت
مسئولیت دادورز ارتباطی بـه مسـئولیت   . مسئولیت اقدامات خود را دارد، دادرس دادگاه رسدمی

  .گو باشدباید پاسخ ساًأدادورز در مقابل اقدامات خود ر دادگاه در اجرا ندارد.
 يبار و رابطـه وجود ضرر و فعل زیان، قواعد حاکم بر عمومات مسئولیت مدنی از جمله تقصیر -3

ل شناختن دادورز نیز حاکم است. وظایف خاص نیـز  ئودر مس، بارت بین ضرر و فعل زیانیبسب
با روشن شـدن   .همان مقرراتی است که دادورز باید در خصوص عملیات اجرایی رعایت نماید

دهد (ترك وظیفـه) و  انجام نمی درحالی کهچه وظایفی که او باید انجام بدهد ، وظایف دادورز
توانـد مسـئولیت   مـی ، (فعل خـالف قـانون)   دهدید انجام بدهد و انجام میچه وظایفی که نبا

زیرا مقررات راجع به اجرا اصوالً از قوانین امري هسـتند و تخلـف    ؛دادورز را در پی داشته باشد
  از آن موجب مسئولیت مجري آن است.

 امـین و ، حـافظ ، محکـوم علیـه  ، محکـوم لـه  ، )موران اجراأم( دادورز، مدیر دفتر، قاضی دادگاه -4
، یا به قصـور یـا تقصـیر   خسارت  در صورت ایراد عمدي، مرتبطین در عملیات اجرایی يکلیه

  باشند.مسئول اعمال خود می
کننـده مسـئول جبـران    تلـف ، ي شناسایی مسئول پرداخت خسارت در عملیات اجراییدر حوزه -5

داشته باشد کسی کـه   . در صورتی که عمد در ایراد خسارت وجودق.م) 328 (ماست خسارت 
دیده نیـز عمـد داشـته    است که اگر زیان عمداً ایراد خسارت نموده مسئول است؛ این در حالی

عامل زیان مسئول نیست. چنانچه برخی بـه مباشـرت   ، باشد و هرچند عامل زیان مقصر باشد
عـاملی کـه خسـارت مسـتند بـه      ، و اشخاصی به تسبیب در وقوع خسارت تأثیر داشته باشند

)؛ بـه موجـب همـین مـاده     1392قانون مجـازات اسـالمی    526ي وست ضامن است (مادها
 مباشـر و برابـر  صـورت دخالـت    در قابلیت استناد عرفی مسئولیت نیز مـورد پـذیرش اسـت.   

باشـند. البتـه در صـورتی کـه در     مسئول می ق.م 335ي ماده حسب  طور تساويه ب، مسبب
د؛ اوالً در صورت اختالف در مجاز و غیرمجـاز بـودن   ایراد زیان چند سبب به نحو طولی باشن



 مسئولیت مدنی دادورز  79شماره  قضاوتمجله 

  

71 

قانون مجـازات   535کسی است که عمل او غیرمجاز است(م ، مسئول، باربه انجام عمل زیان
کسی مسئول است که عمل ، ). ثانیاً در صورت اقدام غیرمجاز در اسباب طولی1392اسالمی 

  ).1392ت اسالمی قانون مجازا 536مقدم شناخته شود(م ، او از حیث تأثیر
اگر ایراد خسارت به نحو شرکت باشد همه به نحو مساوي ضامن هسـتند؛ موضـوعی کـه در    

دیده نیـز در ایـراد   بیان شده است. در صورتی که زیان 1392قانون مجازات اسالمی  533ي ماده
  شود.ي تقسیم مسئولیت اعمال میخسارت نقش داشته باشد قاعده
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The Civil Liability of a Bailiff 
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Abstract: 
The present research is based on library and documentary method. Duties, 
assignments and powers of bailiff as a civil servant in charge of enforcement 
of provisions and stipulations of judgment and writ of execution have been 
studied specifically in the Civil Judgments Enforcement Act. Since 
implementation of justice is of sovereignty affairs, enforcement of justice 
which is the result of fulfillment of justice and its concrete manifestation 
demonstrated in the judgment, will be referred to the bailiff through writ of 
execution for enforcement or in accordance with the written laws will be put 
into force (like enforcement of an injunction). 
The results of the research show that if the bailiff intentionally causes damage 
to other person he will be held responsible. Sovereignty acts of the judiciary 
will not negate his responsibility in causing losses as a result of negligence. In 
view of duties of bailiffs, he will be personally held accountable for losses 
caused by him. In distribution of responsibility, except for cases explicitly 
stated in the law, one cannot accept that responsibility is to be held jointly and 
severally.In combination of means, where the court is involved this way or 
that, the bailiff will not have any responsibility. Should all factors play an 
equal role, they will be responsible on equal basis. With faults in means of 
enforcement, the bailiff will not be responsible. Where damage is caused as a 
result of fault in means of government and the negligence of the bailiff, they 
will be both responsible. If means vary in causing of damage, administration 
of justice requires that the responsibility be distributed proportionate with the 
extent of involvement. 
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