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ان گاه تهری دانشپردیس فاراب فقه و مبانی حقوق اسالمیبه عنوان نشریه علمی انجمن دانشجویی  امامیه

وری از دا است که پس مباحث نو ظهور فقه و حقوق با تأکید برشود. حوزه موضوعی مجله، منتشر می
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     دبیر  سخن سر
و ن  و رتقی شیوه اهی زندگی؛  بسیاری از مسائل اهفکر و اندیشه انسان  ریخ، تعالیذر اتر، گبا وجود پشتواهن غنی و رپ محتوا علم فقه رد چهارده قرن اخی 

کام، متناسب بتطبیق و ت  موارهقه ه رده است. زبرگترین رسالت ف ظهور رد جامعه اسالمی را ایجاد ک  ا شرایط زماهن جامعه اسالمی  با شریع اح
ی هویداست که تالش و نیروی بسیاری رد جامعه فعل  م، خأل اهیین عل ان اعنایت هب اصول اسالمی بوده است؛ اما با وجود تالش مکتب دار 

 طلبد.ت میبیش رتی را ربای پاسخ هب این مسائل و شبها

شیعی همواره رد کشاکش رکود و  یر اتریخی تطورات فقهس ده نیست و س پوشیک داران این علم رد طول اتریخ رب هیچ قدرت علمی و اجتماعی طالهی

کام، ر نوگرایی گویا رد مسی  وه رد مسائل گوانگون،اانیی بالق مه تو ین ه اخیزش علمی رد جریان بوده است؛ اما امروزه علم فقه با وجود  و بازنگری اح
گ  م شده است.ین عل ااری فرآیند کندی رد پیش گرفته است و سبب بی اعتنایی و تحجر ان

مر ربخوردار است؛ همواره شاهن هب ع ین که از قدمت و طول انسانی، با لوم ازه ع فقه اسالمی هب عنوان مصدر اصلی بسیاری از علوم کنونی رد حو

ربی، حضور بسیا کاتب غ کاتب  خ و رد شرایط گوانگون طول اتری دید ردی رتر چشمگیری داشته است و ب شاهن علوم و م از نظر عقلی و منطقی از این م
ربی نشاهنو جوامع پیش شد؛ فقه اسالمی هب عنوان علمی جامع، دارای می ندرت دیده اهی مدنیت هبگام بوده است. زمانی که رد جوامع غ

علم فقه رد  سده اخیر نباید مورد  ساکن و ایستای مباحث ی بود. سیرو حقوق  فرهنگی، اقتصادی، سیاسیماعی، اه و آرمان اهی اجت باالرتین ارزش

یش از هر زمانی با شکل گیری تفکرات ب نارباین رد این دوره رارگیرد. ب ق روز  سائلاتهام عناوینی همچون تحجر، کهنه گرایی و عدم پاسخگویی هب م 

گارنگ، پوچ و ظهور و ربوز تنگنااه کالترن شود.ژپواهن آن احساس میانشداهن علما و  پشتو ویا، مستحکم و با دغدهغ این علم هبپ متنوع، حضور   و مش
  

 

  دزیآوند  یوسفی  احمد
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 فقه پویا

 شماره سوم

 2-12صص 

 

و حقوق  هیدر فقه امام یداشتن روش دادرس تیموضوع یقیمطالعه تطب

 ییاروپا

 1 یکندسریمسعود قربان

 

 چکیده

 یدادرس ندیه فرآبدارد. ورود  انیجر یدادرس ندیدر تمام فرآ ،یفریک یدادرس نییبودن آ یلانوناصل 

تفکّر  جهل. نیخروج از ا یبرا یبررس یگریو د یوجود جهل موضوع یکیاست:  فرض¬شیمستلزم دو پ

ز ا .تاس اختالف در روش یدوم دارا شفرضینخست مشترك؛ امّا در پ شفرضیدر پ یو اسالم ییاروپا

نون لا یوابط از سوض نیبه ا یبودن موصوف است؛ نه یبه صفت اصل لانون یدادرس ندیجا که فرآآن

ا در اشد؛ امّبکرده ن ینیب شیرا پ یفساد نیکه لانون گذار صراحتا  چن نیولو ا شود؛یگذار حمل بر فساد م

ست مگر ابسته اور او ساد به نظف در یظهور نه ،یو عیوس اراتیبر مقام دادرس و اخت دیبا تأک ه،یّفقه امام

 زیص جانقابل صورت، اجتهاد در م نیرا ظهور در فساد بداند که در ا یکه شارع به صراحت نه ییدرجا

قه ف ردر مقابل، د است. افتهی یتر شیجلوه ب یبر ساختار و سازمان دادرس دیتأک ،یی. در حقوق اروپاستین

ار و ساخت نیر چند ییشده است. در حقوق اروپا یتر متجلّ شیبر شخص )مقام دادرس( ب دیتأک نیا هیّامام

 کیکشده است که مستلزم تف ینیب شی( پیدادرس یعرض کی)تفک یتعدّد مراحل دادرس ،یسازمان

 و ضوابط ناظر بر آن است. یمراحل دادرس یموضوع

 

 

 .ییحقوق اروپا ه،یفقه امام ،یروش دادرس ت،یموضوع  :کلیدی گانواژ

 

 

                                                           
 عالمه حلیو مربی دانشگاه  واحد سمنان یدانشگاه آزاد اسالم یحقوق اسالم یفقه ومبان یدکتر  1

 masoudghorbani191@gmail.comرایانامه؛ 
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 مقدمه .1

وعان باهم ن ز خودابر آوردن حاجات و دفع ضرر  یبرا رندیالطبع هستند که ناگز یمدن یان ها موجوداتانس

 نیا ریسمشد. در ه باداشت میبا هم نوع خود ارتباط مستمر و دا دیانسان با جهیکنند؛ در نت یتعامل و زندگ

 ه منظوربآن  نیاعد و لوانلو تیاست که رعا یفیحقوق و تکال یاز اشخاص دارا کیارتباطات، تبعا  هر

خاص در ق اشمختلف، حقو لیبه دال یگاه ند،یفرآ نیحفظ اجتماع از هرج و مرج، الزام آوراست. در ا

ق و حقو تیعاو ر میبه منظور حفظ حر یلحاظ جامعه انسان نیو بد رندیگیلرار م گریکدی تعارض با

 هیف و روالب عرلکرده که در  میرا ترس یاتقرراز ابتدا لواعد و م گریکدیاز تجاوز به حقوق  یریجلوگ

 (.17، ص 1، ج1391مقدم، یعیو رف یفیگرداند )شر یبر روابط خود حاکم م یاجتماع

 یدادرس ندیرآفدارد. ورود به  انیجر یدادرس ندیدر تمام فرآ ،یفریک یدادرس نییبودن آ یلانون اصل

فکّر تجهل.  نیخروج از ا یبرا یررسب یگریو د یوجود جهل موضوع یکیاست:  شفرضیمستلزم دو پ

 نیبه ا ؛است اختالف در روش یدوم دارا شفرضینخست مشترك؛ امّا در پ شفرضیدر پ یو اسالم ییاروپا

به  ده وبو تیّ موضوع یدارا یخروج از جهل موضوع یبرا یروش بررس ،ییمعنا که، در تفکّر اروپا

ن به آ تیاکه عدم رع یدارد؛ به طور تیّاهم زیبه آن ن دنیروش رس قت،یعالوه بر کشف حق ،یعبارت

وش مذکور (، رهیّامام )فقه یامّا در تفکّر اسالم شود؛یمنجر م یدادرس ندیها و عدم اعتبار فرآ ینقض بررس

ور به مزب روش تیبوده و عدم رعا تیّ اهم یدارا قتیصرف کشف حق ،یاست و به عبارت تیّقیطر یدارا

 (.3، ص 1396و موحد،  ی)آشور شودیمنجر نم یدادرس ندیآها و عدم اعتبار فر ینقض بررس

آن که حکومت  یکیاست:  یعمده مبتن لیبر دو دل ،یفرض دوم در تفکّر اسالم شیپ تیّ موضوع عدم

فقه  ل،یدل نینکرده است؛ به هم یحکومتدار ان،ییاروپا کیبه اندازه حکومت دموکرات عیتش هیبر پا یاسالم

( و  یدادرس ندیکه تنها در باب لضا )فرآ یتر است از حقوق شکل یغن اریبس یهوحقوق ما  در حوز هیّامام

تر از  یغن اریبس یحقوق شکل  در حوز ،ییاثبات( عنوان شده است. در مقابل، حقوق اروپا ۀشهادات )ادلّ

که  یدارد؛ درحال یافراد گام بر م یها یدر جهت حقوق و آزاد یحقوق شکل رایاست؛ ز یحقوق ماهو

افزود و از  یبر گستره حقوق شکل توانیتا م دیرو، با نیدر خالف جهت آن است و از ا یق ماهوحقو

تر بر ساختار و  شیکه در آن ب ییآن که برخالف حقوق اروپا گرید لیکاست. دل یتورم حقوق ماهو

 ه،یّ قه امامدر ف دهد؛یم حیترج یرا بر عدالت لاض یدادرس ندیاست و عدالت در فرآ دیتاک یسازمان دادرس

 یدادرس ندیرا بر عدالت در فرآ یاست و عدالت لاض یتر شیب دیکننده تاک یدگیبر شخص و مقام رس

عادالنه و توجّه به  یدادرس ندیفرآ جادیدلّت نظر در ا ،ییدر حقوق اروپا ل،یدل نیدهد. به هم یم حیترج

است  نیتفکّر فرض بر ا نین که در ادارد؛ چه آ تیّعادل اهم یتر از انتخاب لاض شیاصول حاکم بر آن، ب

 میتصم یطیشرا نیخود به خود در چن ییعادالنه باشند، مقام لضا یکه چنان چه ساختار و سازمان دادرس

 ندیفرآ کی جادیعادل، از ا یدلت نظر در انتخاب لاض هیکند؛ امّا در مقابل، در فقه امام یعادالنه اتخاذ م

برشمرده  یلاض یبرا هیکه در فقه امام یطیشرا کهیدارد. به طور یرت شیب اریبس تیعادالنه اهم یدادرس
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را  یعادل یاست که چنانچه لاض نیتفکّر نظر بر ا نیچه آن که در ا افت؛یتوان  یم یاند، در معدود افراد

. با توجه به مطالب ذکر شده ردیگیعادالنه شکل م یخودبه خود دادرس ،ییلاض نیبا چن د،یانتخاب کن

 ییو حقوق اروپا هیامام قهدر ف یداشتن روش دادرس تیموضوع یقیپژوهش مطالعه تطب نیهدف از ا

 .باشدیم

  ی. اصول دادرس2

 ینتظاماسئول از زمان ارتکاب جرم در جامعه تا کشف آن توسط مقامات م ،یفریک یدادرس یدر نظام ها

 محاکمه وهیش درباره جرم و یمقدمات قاتیمظنونان و متهمان و سسس تحق بیو تعق ییو شناسا ییو لضا

که  است کمحا یدر صورت احراز مجرم بودن آنان؛ مجموعه مقررات یمتهمان و اعمال مجازات لانون

 .شودیم دهینام «یدادرس نییآ»اصطالحا 

عدالت  یجرااز ا یدادرس ریاست که مانع انحراف مس یمحکم و استوار یها انیبن یفریک یدادرس اصول

ول ه اصب تیوضع شده است. عنا یاز کرامت انسان تیراساس اصل احترام و حمااصول ب نی. اشودیم

به رفع  اند،تهرفگ لرار یفریک بیکه به ناروا تحت تعق یگناه یکه افراد شرافتمند و ب شودیمزبور موجب م

 حقوق نیب تضمسو موج کیاز  یفریک یکنند. اصول دادرس تیثیو دفع اتهام از خود بسردازند و اعاده ح

 تیتثب رمانه وار مجباعث دفاع از حقوق جامعه در برابر رفت گر،ید یشهروندان و از سو یفرد یها یو آزاد

 هم ومت بیو تعق یی. اصول مزبور که از همان آغاز کشف جرم تا زمان شناساشودیم ینظم عموم

 از مجرماحر ورتدر ص یبر و یاعمال مجازات لانون تیفیاز او و سرانجام ک قیو تحق ییبازجو یچگونگ

در  افراد یل تساوعبارتند از: اص یفریک یاز اصول دادرس یمتنوع و متعدد است. برخ افته؛یبودن توسعه 

اصل منع  و محاکمه، یدگیبودن رس یاصل علن ،یبودن دادرس یها، اصل لانونمقابل لانون و دادگاه

، 1394 هرا،و م ی)ضرغام یدگین رسبود یاو محاکمه و اصل دو درجه قاتیتحق یشکنجه متهمان در اثنا

 (.41ص

 دادرس علم هجایگا تبیین. 3

 انعنو به ی،کیفر نینالو ادمواز  بعضیدر  تنهاو  ستا هنیامد مدنی رموا تثباا الیلد ادعددر  لاضی علم

 رمشهو دگاهید که ینا غمبه ر الذ. ستا گرفته ارلر ارگذ نلانو تصریح ردمو خاصی یماجر ثباتیا لیلد

 معدو  لانونی الیلد منظا به توجه با ؛ستا مطلق رتصو به رعتباا ،لاضی موعل توحجی ردوومدر  یوفقه

 انعنو بهآن  توحجی به انتونمی گیدسا به ،حقولی رمودر ا لاضی علم حجیت به ارگذ نلانو ریحوتص

 نلانو مانند ،نیایرا ارگذ نلانو دیکررو که ینا به توجه با لبتها شدلائل  مدنی مرا تثباا ایبر ،مستقل لیلید

را، کشف  یخود در دادرس یبوده است که دغدغه اصل لهمسئ نیبه ا ایدن یکشورها غلبو ا نسهافر ارگذ

اراده خود را  نیه ش، ا 1318مصوب  یدادرس نییلانون آ 358والع لرار دهد و همان طور که در ماده 

 گریکرده است؛ د نییآن را تب گرید یابه گونه  زین 1379 یدادرس نییلانون آ 199و در ماده  حیتصر

 یرانیو مقنن ا یبه همان شدت و حدت سابق مورد نظر نظام دادرس یل لانونیکه نظام دال رفتیپذ توانینم
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 ،سیدادر بوومطل لاوکم هوب نیدوسراه ر اوتنه که یافتنددر بیبه خو انیرا ارانگذ نلانو که اچر باشد؛یم

و در  شد هداخو محقق مدنی لتاعد که ستا مطلق حقیقت ینا کشف باو  ستا عینی حقیقت کشف

 نتایج به نسیدر ایبر بایدو  دبو هدانخو انونیول لوالید راونحصدر ا رویگد ،توحقیق ینا به ستیابید نتیجه

 (.49، ص2،ج 1389)پوراستاد،  جست هبهر اعود تثباا الیلد هوکلیاز  اوه سیدر دادر تر سملموو  تر لیقد

 نسبتتری  شیب یتهما یولاض موعل ایروب دوبای ،روحاض نمادر ز لانونی الیلد منظا شپذیر ضمن ،ینابنابر

نکرده  حیتصر تقلومس رتووص به لاضی علم حجیت به ارگذ نلانو نچو ،یگرد جهت. از دبو ئللا سابق به

 به. ستا فتهگر ارلر نمقن   دوتأیی ردووم لهاز اد ناشی علم ،تنهاو  دهنبو معتبر ثباتیا لهاز اد رجخا علم ؛ستا

 لهاد شپذیر اشینم بهرا  گستر لتاعد نسانیو ا یدوپوش چشم قطالا بهدادرس  علماز  انتونمی رت،صو هر

را  علوا به نسبت جاهل لاضیو  دکر تبدیل تثباو ا سیدادر لصوا لاوعمو ا نانوول ایجرا رماموو  لانونی

 یولعوا یجرم ،میپوشد چشم دخو علمو از  یکندم سیدگیر لانونی لهاد یمقتضا به ا،چرو  نچو بی که

 .نستدا لتاعد

 ی. مقامات دادرس4

و  حق احقاق را بر دو اصل یدادرس . لرآناست دیمج از لرآن یاتیآ در اسالم یدادرس نییلواعد آ نینخست

 هیبر پا مردم   انیم پس ؛میادلرار د فهیخل نیداوود! تو را در زم یا»: داندیم یمبتن نفس یاز هوا اجتناب

...هرگاه »نامسلمانان فرموده است:  انیم یو درباره داور «مکن یرویپ نفس و از خواهش کن یداور حق

 یدرک ی..اگر داوربرگردان. یاز آنان رو ایکن،  یآنان داور انی[ می]اگر خواه ندیتو آ شیپ یداور یبرا

 «.دگران را دوست داردخداوند دا رایکن، ز یبه داد داور

 یضلا ،یرته عبانشده است و ب ینیب شیپ ،یدر عرض و طول دادرس ییمقامات لضا کیتفک ه،یفقه امامّ در

 یر مواردگر داست، م دنظریو تجد یبدو یدگیو رس قیو تحق بیبه عنوان مقام واحد، عهده دار امر تعق

ر فقه دکه  ن استیداد. علّت آن ا یام مرا انج دنظریتجد یدگیوجود داشت و او رس یکه مجتهد اعلم

 یلاض یبرا یفقه طیفرض وجود شرا شیمرجع، با پ کیلدرت در  عیتجم ،ییبرخالف حقوق اروپا هیّامام

شود.  زایساس نه احمرجع در فق کیبشود تا به تفک یاست که به لغزش و سوءاستفاده از حق منته دیبع اریبس

، بر شده استبنا یکه بر اصل تعدد مقام لضائ ییرخالف حقوق اروپاب هیّدر فق ه امام یدگیرس ن،یبنابرا

ام مق»ست، فته الرارگر هیّفقه امام دیتر مورد تأک شیآنچه ب ب،یترت نیاست. به ا یمبتن «یوحدت لاض»

 وردار استبرخ «تیموضوعو»در مقام دادرس از  یفقه طیو وجود شرا «یمرجع دادرس»است، نه « دادرس

 (.38، ص 1 ،ج1391 ،ی)لربان

از  یرست دادکه اصوال  مقاما نیاند: نخست ا صهیچهار خص یدارا یمقامات دادرس ،ییحقوق اروپا در

ست. ناظر ا دنظریدو هم به مراجع تج یبرخوردارند. مراد از تعدد مقامات، هم به مراجع بدو« صفت تعدد»

 .ردبهره ب یضائتواند از تعدد مقام ل یم زیواحد ن یمرجع لضائ یحتّ ب،یترت نیبه ا
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  ر عهدب بیصورت که موضوع تعق نیبد شود،یلحاظ م «فیوظا یموضوع کیتفک»مقامات  نیبر ا دوم،

 ست.دادرس ا  و صدور حکم بر عهد یدگیبر عهده بازپرس و موضوع رس قیدادستان و موضوع تحق

 ب،یترت نید. به اباشن برخوردار« صفت استقالل»از  گریکدینسبت به  ستیمقامات با نیا ک،یبر تفک عالوه

 ست.ردار ابرخو «تیموضوعو»از  زیمقام خاص ن قیاز طر یدگیرس ،یمراجع دادرس تیّعالوه بر موضوع

از  یرسشوند. چهارم، مقامات داد یم« بر اساس تخصص و تجربه کیتفک»مقامات مشمول  نیا سوم،

بر  یمبتن سلسله مراتب نیا دارد: نخست، صهیسلسله مراتب دو خص نیبرخوردارند. ا« سلسله مراتب»

 یوالتو  بیتتر ،یاز مقامات دادرس کیهر  تیّهستند و عالوه بر موضوع یمبتن «یو طول یعرض کیتفک»

 اتقیم تحقون انجاتواند بد یدادرس نم ب،یترت نیبرخوردار است. به ا «تیموضوع»از  زیاز آن ها ن کیهر 

 شود. یدگیتوسط بازپرس وارد رس یمقدمات

 

 یت دادرس. درجا5

 یدرست و شرع ،یاگر رأ ،یلاض نینخست یوجود ندارد و نقض رأ یاصوال  درجات دادرس ه،یّدر فقه امام

ورد سه م را داشته باشد، حرام است؛ مگر در یدادرس یها یژگیو و تیصالح یصادرشده باشد و لاض

 تواندیم ،ندیببه در آن و اشتبا یدوم، نادرست یصادر کرده است و لاض یلاض نیکه نخست یینخست: هر رأ

 یدگیا به رسه دعوکند. دوم هرگاه خواهان و خواند یرأ یآن را نقض کند و طبق اجتهاد خود دوباره انشا

اصول  ۀیپا نخست بر یآن را صادر کرده است؛ هرچند رأ یلاض نیموافقت کنند که نخست ییمجدد از رأ

 هیم علشدن محکو یبه زندان هک یمدن یامجدد به دعو یدگیصادرشده باشد. سوم، رس یدرست و شرع

و  یرستناد یاز رو یلاض نیادعا نکند که نخست یزندان هیمنجر شده است واجب است؛ هرچند محکوم عل

 دوم یاضد، لآشکار ش یلاض نینخست یرأ یکه نادرست نیصورت، هم نیداده است. در ا یاو رأ هیستم عل

 (.259،ص 1، ج1388 ،ی)آشورکندیصادر م دیجد یآن را نقض و را

 ت؛سین یبحث ؛یلاض نینخست یدوم در مواجهه با فساد در رأ یلاض یمجدد از سو یدگیخصوص رس در

جود و دگاهیدو د ر،یخ ایمجدد انجام دهد  یدگیرس تواندیم زین یلاض نیکه نخست نیاما در خصوص ا

 تیولوا اسیل ،یو از طرف اطالق دارد یلاض نیو دوم نیمجدّد توسط نخست یدگیکه رس نیدارد؛ نخست ا

 نیومو د نیستنخ یمجدد از سو یدگیاست، امکان رس یمبتن« سهو»که بر « اشتباه»آن است که در  یایگو

 یبرا دیبا یولا قیبه طر یامکان نیاست چن یمبتن« لصد»که بر « فساد»وجود دارد، حال آن که در  یلاض

 با کشف ست کها« عدالت» هیّاملضاوت در فقه ام طیکه از شرا نیوجود داشته باشد. دوم ا یلاض نینخست

 ا سلب وب ابد،ییم تیّصفت موضوع نیبا ا یو از آنجا که دادرس گرددیسلب م یصفت از لاض نیفساد، ا

 ریذپامکان  ،یلاض نینخست یاست( از سو یدیجد یدگیمجدد )که خود رس یدگیعدم احراز آن، رس

که  نیا ای ومجدد کند  یدگیدرخواست رس یلاض نیاز دوم دیبا یلاض نینخست ای ب،یترت نی. به استین

 (.19،ص 1، ج1382 ،یمجدد بسردازد )آخوند یدگیبرد، به رس یدوم به کشف فساد پ یهرگاه لاض
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 فاوت کهت نیاست، با ا یمبتن اریبر پنج مع یهمانند مراحل دادرس یدرجات دادرس ،ییحقوق اروپا در

ه م ورود بمستلز یدرجات دادرس گر،یاست. به سخن د یمبتن «یطول کیتفک» بر  یسلسله مراتب دادرس

ه است داشت دوجو یکه در مراحل دادرس ییبه معنا «یموضوع کیتفک» گر،یباالتر است. از طرف د ۀمرحل

ر دکه  است یبه همان موضوع یدگیشامل رس یدرجات دادرس گر،یجا وجود ندارد. به سخن د نیدر ا

و در  «یشکل و یماهو» یدگیاوّل و دوم، رس ۀتفاوت که در درج نیته؛ با اتر صورت گرف نیپائ ۀمرحل

ر د یادرسکه د یتا زمان ب؛یترت نیکشور( است. به ا یعال وانی)در د «یصرفا  شکل» یدگیرس ،یبعد ۀدرج

 .ستیبرخوردار ن «تیلطع»صادره از  یو رأ یدگیرس رد،یدرجات باالتر صورت نسذ

ق به ح نیبا اساس ا یموضوع دو نوع نگرش لرارگرفته است. برخ ،یدرسدرجات دا ،ییحقوق اروپا در

روه، گ نیر ار نظد یدانسته اند. درجات دادرس ریبودن احکام مغا ییمخالفت پرداخته و آن را با اصل نها

ر ب گرید یده اع بل،. در مقااندازدیم ریاست، به تأخ یدادرس یبودن احکام را که هدف اصل ییاصل نها

 که دیردتهل و جافراد در معرض  ریهمانند سا ،یو عمل یعلم تیباوجود ترب زین ییه مقامات لضاآنند ک

جود و زین انشیا است، در یعدالت یمنشأ اشتباه است، لرار دارند و ضعف نفس و اغراض که منشأ لغزش و ب

ر انکا بلرلایغ زیمختلف در موضوع واحد ن امدادرسان و صدور احک ۀقیاختالف سل ن،یدارد. عالوه بر ا

مواد  در یرس. به هر حال، اگرچه درجات دادکندینوالص را جبران م نیا یدرجات دادرس رشیاست. پذ

 نیا 7ماره پروتکل ش 2نشده است؛ اما در ماده  انیبه صراحت ب 1950حقوق بشر  ییاروپا ونیکنواس

 مورد توجه لرار گرفته است. ونیکنوانس

دارد.  یمتفاوت کردیرو یینسبت به حقوق اروپا یموضوع تعدد درجات دادرس در هیفقه امام ب،یترت نیا به

مقام »ناظر به  رش،یمورد پذ یاست و استثنا «یدرجات دادرس رشیاصل بر عدم پذ» هینخست: در فقه امام

باشد؛  یرأ  صادرکنند یخود لاض ای یرأ  صادرکنند یاعلم نسبت به لاض یلاض دیاست که با «دنظریتجد

ناظر است؛ به  «ینوع را»آن، به  یاست و استثنا «یدرجات دادرس رشیاصل بر پذ» ییحقوق اروپا اما در

در فقه « فراغ دادرس  لاعد»آرا، نسبت به جرائم سبک وجود ندارد. دوم،  دنظریبه تجد لیکه تما یطور

 ییا در حقوق اروپااصالح کند؛ امّ ایرا نقض  خود یرأ تواندیم زین یو خود مقام لضائ ستین یجار هیّامام

که گذشت،  یبا توجّه به مباحث هیّشود.  سوم، در فقه امام یم« لاعده فراغ دادرس»مشمول  ییمقام لضا یرأ

و  یو شکل یاعم از ماهو یدگیرس ییاست؛ امّا در حقوق اروپا «یماهو یدگیرس»تنها ناظر به  دنظریتجد

به نظر  هیّدر فقه امام یقی(. چهارم، اثر تعل57، ص2، ج1382است)ساکت،  یکلموارد صرفا  ش یدر برخ

با توجّه به  یقیاثر تعل ییدارد؛ امّا در حقوق اروپا« مطلق اریاخت» مورد  نیواگذارشده است و او در ا یلاض

. پنجم، دندار یاریاخت نهیزم نیدر ا یو لاض شودیصادره بار م یشده خود به خود بر رأ فیسازوکار تعر

که سبب انتقال پرونده  نیبر ا یمطرح است؛ مبن ییکه در حقوق اروپا ییبه معنا هیّامام در فقه یاثر انتقال

مقام با تخصّص و  کی یآن بررس ۀ)و الزم شودیم دنظریمرجع تجد کیبه  یمرجع بدو کیاز  یدعو

صادره را نقض کند.  یرأ ودشخ ،یانتقال یدگیبدون رس یو چه بسا لاض ستیاست( مطرح ن شتریب ۀتجرب
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بر « لطع»اگر  گر،یمجتهد د یلاض ایکننده  یدگیبر لطع رس یمجدّد مبتن یدگیرس ه،یّشم، در فقه امامش

 شود،یم یمنته یرأ رییبه تغ یدگیرس نیدهد و ا یمجدّد را انجام م یدگیاشتباه داشته باشد، رس ایفساد 

 یمجدّد است و حتّ  یدگیرس یبرا یاشتباه موجب ایفساد  رب« احتمال»صرف  ،ییکه در حقوق اروپا یدرحال

 شود.  دییتأ یصادره بدو یممکن است رأ

بر  ییروپاو در حقوق ا ی( لطعی)مورد یشخص صیبر تشخ هیمجدد در فقه امام یدگیرس ب،یترت نیا به

 و اصوال  است ناظر یبه نظم عموم ییدر حقوق اروپا دنظریاست. هفتم، تجد یمبتن یاحتمال ینوع ۀضابط

 نیفق طرفاز توا تأثّرم مجدّد اصوال  یدگیرس ه،یّکه در فقه امام یندارد؛ درحال یریآن تأثبر  نیتوافق طرف

از  دنظریتجد ،یو به عبارت ستین یمبتن یمجدد بر مدت زمان مشخص یدگیرس هیاست. هشتم، در فقه امام

 نیطرف یسوز ا دنظریتجد ،ییحال آن که در حقوق اروپا رد؛یگ یمشمول مرور زمان لرار نم ،یلاض یسو

صوص . نهم، در خردیگیزمان لرار م روربوده و مشمول م یمبتن یبر مدت زمان مشخص ،یفریک یدعوا

حال آن  ؛دهدیلرار م رشیرا موردپذ یپژوهش یدگیمرتبه رس کیتنها  ییحقوق اروپا دنظر،یتجد یتوال

ساد فت کشف در صور ای مجدد وجود دارد یدگیمرتبه رس کیکه تنها  نیدر خصوص ا ه،یکه در فقه امام

ر دارند. جدّد نظم یدگیسر یتر به توال شیانجام داد، ب یییدگیرس نیتوان چن یم یاشتباه، به طور متوال ای

 ه،یّامام است؛ حال آن که در فقه نفعیدرخواست ذ ازمندیمجدّد ن یدگیرس ییدهم، در حقوق اروپا

 وابسته است. یلاض صیمجدّد، اصوال  به تشخ یدگیرس

 

 ی. مراحل دادرس6

و  یاِعمال تفکّر فقه دهنده، نشان1381تا سال  1373در حقوق موضوعه از سال  یگذارتحوّل لانون ریس

 ت. اس 1373لبل از سال  ۀمثاببه یحقوق عرف یسودر جهت حرکت به 1381پس از سال 

جر شده کم منصدور حاست که به  یمجدد به پرونده ها یدگیرس یبرا یلانون یاگرچه راه یدادرس اعاده

باز  وفتوح م یهر نوع حکم ایو  یکه به طور عام نسبت به هر پرونده ا ستین یریمس ق،یطر نیاست؛ ا

ق العاده ول و فومعم ریغ یقیطر دینام است؛ با نیبه هم یرا آن چنان که مسلم یباشد. در والع اعاده دادرس

ا ر یانونل یودیگردد که الجرم ل یموجب م یرسنوع از داد نیفوق العاده بودن ا ت،یفیک نیخواند با ا

العاده  لوق قیرطاز  یکی دیرا با یاعاده دادرس گر،ید یانی. به بمیشناخته و بر آن لگام زن قیطر نیا یبرا

 یدراحل عام یز طاو فوق العاده دارد که پس  یعال رتبهاز آن رو م یاز آرا خواند. اعاده دادرس تیشکا

لعاده فوق ا قیطر نیرو با ا نیکند. به هم یم دایطرح پ تیحکم دادگاه، لابل تیعبه پرونده و لط یدگیرس

و در  االلتضاعند ،افتهی تیصادره از دادگاه، شمول یلرار است که اعتبار امر مختوم که نسبت به حکم لطع

 عترضم یم لطعحک یلرار گرفته و با الغا دیمورد ترد یاز جهات اعاده دادرس یکی رازصورت وجود و اح

 (.18،ص 1397 دا،یو حمزه هو یریگردد )کاوه، ش یعنه، منتف
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 شیآن، پ« بسلسله مرات» نیو همچن یمراحل دادرس «یو موضوع یعرض کیتعدد و تفک» ه،یفقه امام در

و  بیعقتکه  ستیعنا نبدان م ن،یبه ا نیاست. البته، ا یمرحله ا کی یمراحل دادرس ،ینشده و به عبارت ینیب

بدون  حد ووا ییا ۀدر مرحل یمعنا است که لاض نیبلکه به ا رد،یگ یصورت نم یلاض یواز س یقیتحق

کم در حا« ضوابط» ن،یدهد. همچن یرا انجام م یدگیو رس قیو تحق بیتعق ،یمراحل دادرس کیتفک

 اریختا یادار ،ییمتخصّص اروپا یبرخالف لاض یمجتهد اسالم یهستند و لاض تیموضوع یدارا یدادرس

د و بر یم شیرا پ یرسداد ندیتر خود، فرآ عیوس اراتیبا اخت یسخن، لاض گریاست. به د یتر شیب

 یهت مج یدادرس ندیکند، خود به فرآ یحرکت م یدادرس ندیکه در جهت فرآ ییاروپا یبرخالف لاض

داشتن  تیّوع)به علّت موض یدادرس ندیفرآ انیکه خروج از جر ییبرخالف حقوق اروپا جه،یدهد. درنت

 ،یادرسد ندیرآف انیرجخروج از  اصوال ، ه،یّدر فقه امام شود،یم یمنته یدادرس ندیفرآ یاعتبار یبه ب آن(

، 1، ج1389)شمس،  شودینم یمذکور منته ندیفرآ یاعتبار یمجتهد، به ب یبنا به فرض وجود شخص لاض

 (.12ص

 جابیا جتهد،م یلاض عیوس تارایو اخت یی ینه نیچن نیشارع وجود دارد جمع ب یکه نه زین یموارد در

بر  شارع حیصر یهکه ن یباشد، مگر استثنائا  در موارد یدر فساد بسته به نظر لاض یکه ظهور نه کندیم

بر فساد  یاللت نهد»ه لاعد هنبوده و با استناد ب زیصورت، اجتهاد در مقابل نص جا نیفساد آن باشد که در ا

 (.89،ص 1، ج1387 ،یشاهرود ی)هاشم گرددیحکم م یدادرس ندیفرآ یاعتبار یبه ب«. عنه یمنه

ت صف»از  ده وبو یمرحله ا یاست: نخست؛ دادرس یمبتن اریبر پنج مع یمراحل دادرس ،ییحقوق اروپا در

 مراحل ر،گیهستند. به سخن د یمبتن «یعرض کیتفک» بر  یبرخوردار است. دوم؛ مراحل دادرس« تعدد

 «یضوعمو کیکفت»مراحل بر  نیشوند. سوم؛ ا یباالتر ط ۀبه درجبدون ورود  ستیدر ابتدا، با یدادرس

و  یدگیرس ،یمقدمات قاتیمتهم، تحق بیشامل پنج مرحله: کشف جرم، تعق یهستند. مراحل دادرس یمبتن

 گر،یه سخن دببرخوردار اند. « سلسله مراتب»از  یحکم است. چهارم؛ مراحل دادرس یصدور حکم و اجرا

وردار برخ تیّاز آن ها از موضوع کیهر  یو توال بیترت ،یاز مراحل دادرس کیهر  تیعالوه بر موضوع

ابتدا  ای رد،یانجام پذ قاتیابتدا حکم صادر شود و سسس تحق یندیچنانچه در فرآ ب،یترت نیاست. به ا

نان چه چ گر،یاعتبار است. از طرف د یب یندیفرآ نیحکم نموده و سسس حکم صادر شود و...، چن یاجرا

 است. هینسبت به آت نشود، اثر آ یمات نقض شده، سبب بطالن هر مرحله االدا

 یبعد ۀنقض الدامات انجام شده در آن باطل گردد و مرحل ۀبه واسط قاتیتحق ۀرو، چنانچه مرحل نیا از

 یباطل ۀمرحل یۀاز آن جا که بر پا رد؛یشکل گ یمرحله ا نیو صدور حکم است، بر اساس چن یدگیکه رس

لبل از خود، اثر  ۀلبه بطالن محکوم است؛ امّا به مرح زیو صدور حکم ن یدگیرس ۀاست، مرحل شکل گرفته

 یمراحل دادرس نیشود. پنجم؛ بر ا یوارد نم یخلل بیتعق ۀدر مثال مذکور، به مرحل ب،یترت نیندارد. به ا

ات مقامات است و الدام تیموضوعّ یدارا زین یحاکم است. ضوابط حاکم بر مراحل دادرس «یضوابط»

بودن  یضوابط مشمول اصل لانون نیا ییاضوابط باشد. در حقوق اروپ نیاز ا یرویدر جهت پ دیمربوط با
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تخلّف محسوب  زین یمنجر و در موارد یمراحل دادرس یاعتبار یآن، اصوال  به ب تیاست و عدم رعا

 (.82، ص1، ج1391مقدم،  یعیو رف یفی)شرشودیم

 

 ی. مراجع دادرس7

وه بر عال ه،یّامام نشده است. فقه ینیب شیپ ،یدر عرض و طول دادرس ییمراجع لضا کیتفک ه،یّمامدر فقه ا

ه ک یه طوربمواجه است؛  زین «یمراجع دادرس»در  تیّقیبا طر «یمراحل و درجات دادرس»در  تیّقیطر

 یسدادرکند. در ینم جادیا یخلل چیو مراحل آن ه یدادرس ندیمشخص، بر فرآ یفقدان مرجع دادرس

ود به خ ۀاز خان تواندیم یحتّ یسفارش نشده است. لاض ای نییتع یدگیرس یبرا یا ژهیمکان و یاسالم

و  یردم بومه که ماز آن رو بود یکی ،یجلسات دادرس ییبرپا یمسجد برا دنی. گزردیعنوان دادگاه بهره گ

ون گوناگ دیز دمسجد ا گر،ید یبه آن جا روند و از سو  یدادرس یتوانسته اند برا یآسان تر م گانهیب

 در یحت واندت یم یلاض نیدور و برکنار است. همچن گر،ید یها، نسبت به مکان ها یتهمت ها و بدگمان

 (.44، ص2،ج1390 ان،یبسردازد )کاتوز یدانشگاه و مدارس به دادرس هیو کوچه  ابانیخ

ز ا یادرسدراجع که اصوال  م نیت اهستند: نخس یمبتن صهیبر چهار خص یمراجع دادرس ،ییحقوق اروپا در

( یدگیسر -قیقو تح بی)مرجع تعق یبرخوردارند. مراد از تعدد مراجع، هم به مراحل دادرس« صفت تعدد»

ورت ص نیه ا. بندهست یمبتن «یموضوع کیتفک»مراجع بر  نیناظر است. دوم؛ ا یو هم به درجات دادرس

. در است دادگاه  و صدور حکم بر عهد یدگیع رسبر عهده دادسرا و موضو قیو تحق بیکه موضوع تعق

ادالنه ع یرسداد ندیفرآ جادیا یآن، برا یو توال بیمراحل و ترت یموضوع کیصرف تفک ،ییحقوق اروپا

راحل از م کیهر  یبرالدرت در مرجع واحد،  عیو عدم تجم کیتفک یبرا دیبلکه با ست،ین یکاف

وه د. عالشون یشناخته م «ییمراجع لضا کیاصل تفک» که تحت عنوان میخاص لحاظ کن یمرجع ،یدادرس

بر  عالوه ،بیترت نیبرخوردار باشند. به ا« صفت استقالل»از  گریکدینسبت به  دیمراجع با نیا ک،یبر تفک

 یجعالب مرلمراحل و درجات در  نیا ازآن، گذر  یو توال بیو ترت یمراحل و درجات دادرس تیموضوع

 کیتفک نیاهستند.  یمبتن «یتیصالح کیتفک»مراجع بر  نیاست. سوم؛ ا برخوردار «تیموضوع»خاص از 

 تیالحنوع جرم و مجازات )ص ای( و یمحل تیمشخص )صالح یدر حوزها یممکن است بر اساس دادرس

« راتبمسلسله »از  یمراجع دادرس ارم؛. چهردی(، صورت گیشخص تیمتهم )صالح تیشخص ای( و یذات

 کیکتف»ر سلسله مراتب ب نیبرخوردار است: نخست؛ ا صهیتب از دو خصسلسله مرا نیبرخوردارند. ا

هر  یتوال و بیترت ،یاز مراجع دادرس کیهر  تیّ هستند. دوم؛ عالوه بر موضوع یمبتن «یو طول یعرض

 هیاول یدگین رستواند بدو ینم یدادگاه بدو ب،یترت نیبرخوردار است. به ا «تیموضوع»از آن ها از  کی

در  ،یاه تالدادگ در یلبل یدگیبدون رس تواندیهم نم یدادگاه عال نیشود. همچن یدگید رسدر دادسرا وار

 ورود کند. یدگیرس
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 گیری نتیجه. 8

کومت حآن که  یکی: یعمده است مبتن لیبر دو دل یفرض دوم در تفکّر اسالم شیپ تیّعدم موضوع

ه قف لیدل نیبه هم نکرده است. یحکومتدار ان،ییاروپا کیحکومت دموکرات  به انداز عیّتش هیبر پا یاسالم

ق وقدر مقابل، ح تر عنوان شده است. یغن اریو شهادات بس  یاز حقوق شکل یحقوق ماهو  در حوز هیّامام

قوق هت حجدر  یحقوق شکل را،یتر است؛ ز یغن اریبس یاز حقوق ماهو یحقوق شکل  در حوز ،ییاروپا

تا  دیو، بار نیدر خالف جهت آن. از ا یکه حقوق ماهو یلدرحا دارد،یافراد گام برم یها یو آزاد

قوق حخالف آن که بر گریل دیکاست. دل یافزود و از تورم حقوق ماهو یبر گستره حقوق شکل توانیم

 را بر یادرسد ندیاست و عدالت در فرآ یتر بر ساختار و سازمان دادرس شیب دیکه در آن تأک ییاروپا

 وه است کنند یدگیتر بر شخص و مقام رس شیب دیتأک ه،یدر فقه امام دهد؛یم حیترج یعدالت لاض

 دهد.  یم حیترج یدادرس ندیرا بر عدالت در فرآ یعدالت لاض

 یدادرس ندیرآفدارد. ورود به  انیجر یدادرس ندیدر تمام فرآ ،یفریک یدادرس نییبودن آ یلانون اصل

تفکّر  جهل. نیخروج از ا یبرا یبررس یگریو د یوجود جهل موضوع یکیفرض است:  شیمستلزم دو پ

. از تاسوش اختالف در ر یفرض دوم دارا شیفرض نخست مشترك؛ امّا در پ شیدر پ یو اسالم ییاروپا

انون ل یوضوابط از س نیبه ا یبودن موصوف است، نه یبه صفت اصل لانون یدادرس ندیآن جا که فرآ

ا در اشد؛ امّبکرده ن ینیب شیرا پ یفساد نیر صراحتا  چنکه لانون گذا نیولو ا شود،یگذار حمل بر فساد م

است؛ مگر  وابسته ظر اودر فساد به ن یظهور نه ،یو عیوس اراتیبر مقام دادرس و اخت دیبا تأک ه،یّفقه امام

 زیص جاابل نصورت اجتهاد در مق نیرا ظهور در فساد بداند که در ا یکه شارع به صراحت نه ییدرجا

قه فبل، در ر مقاداست.  افتهی یتر شیجلوه ب یبر ساختار و سازمان دادرس دیتأک ییروپا. در حقوق استین

ار و ساخت نیر چند ،ییشده است. در حقوق اروپا یتر متجلّ شیبر شخص )مقام دادرس( ب دیتأک نیا هیّامام

 کیکشده است که مستلزم تف ینیب شی( پیدادرس یعرض کی)تفک یتعدّد مراحل دادرس ،یسازمان

 و ضوابط ناظر بر آن است. یمراحل دادرس یموضوع
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 فقه پویا

 شماره سوم

 13-28صص 

 

 دآثار عقد به قبل از عق تیشرط سرا تیوضع

 
 1 یقاسم ریم نیرحسیدامیس

 

 

 چکیده

 از نظوردد و مگر جادیاست تا در عالم اعتبار ا ازین "انشا"حدالل به دو لصد  ی"عقد"ق هر تحق یبرا

ز انشا و لبل ا یزمان عقد توافق کنند آثار عقد از نیآثارعقد به لبل از عقد، آن است که طرف تیسرا طیشرا

 د،ت که عقکر اسذابل پردازد. ل یشرط م نیا تیوضع یمقاله به بررس نیا گردد. جادیا نیطرف یبرا نیتکو

 ستامنوط  عل جاعل و اعتبار معتبرمستقل ندارد، بلکه وجودش  به ج یوجود است که یاعتبار یامر

لت  از بر ع  نکته الزم است که تقدم معلول نیذکر ا نیاست و همچن نیطرف  یتراض آورنده آن دیوپد

 10ماده  راده وا تیو بنابر اصل حاکمحقوق که عالم فرض واعتبار است، اشکال ندارد  زمان در عالم ثیح

 و لیدال ریو سا یکشف در عقد فضول هیوحدت مالك گرفتن از نظر نیو اصل اباحه و همچن یمدن لانون

 آثار عقد حکم داده شده است. تیآورده شده، به صحت شرط سرا حاتیتوض

 

 

 

 ت،یاصل عل ،ی، امور اعتبارآثار عقد به  لبل از عقد،  شروط باطل و مبطل تیشرط سرا کلیدی: گانواژ

 کشف. هینظر
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 مقدمه. 1

 ه ممکنک یاز شروط یکی باشد،یدر مبحث عقود م یاز جمله مسائل مهم و کاربرد "شروط ضمن عقد"

 توجه به ه باک ،باشد،یآثار عقد به لبل از عقد م تیشرط  سرا رد،یاست در ضمن شروط ضمن عقد لرار بگ

از  آن تیهمامسکوت مانده است و  یراجع به آن صحبت نشده. به نوع یلیخبودن آن   یو کاربرد تیاهم

د به آثار عق دادن تیکند و با سرا  لیاز معامالت را تسه یاریتواند بس یشرط م نیکه ا شودیم یناش ییجا

 ادجیا یدیجد یازهایتر شدن جوامع، ن شرفتهیکه دارند، برساند؛ چرا که با پ یرا به اهداف نیلبل، متعامل

 گرید نیا لوانکه ب ییو مقررات را تا جا نیلوان عه،جام یازهایداشت که با توجه به ن یسع دیو با شوندیم

 با دیبا . پسکمک کرد یدیکرد و به حل مسائل نو ظهور و جد ینداشته باشد، به روزرسان حیصر یمخالفت

ا ل نشده رحائل و مس یادالت حقولکرد که مع یو فلسفه به وجود آمدن  آن ها سع نیمراجعه به  روح لوان

 یراوانف یحث هاب میقمسئله به طور مست نیداد. همان طور که گفته شد، راجع به ا دهدرست و لانع کنن یپاسخ

 در عقد "کشف هینظر"شده است با مراجعه به موارد مشابه، مانند  یمقاله سع نیصورت نگرفته است. در ا

 نیا یسرربقد و شرط با شروط باطل و مبطل ع نیدادن ا  قیو تطب و وحدت مالك لرار گرفتن از آن یفضول

قدم شدن م یگونگو چ تیاصل عل انیب نیو همچن ریخ ای ردیگیشروط لرار م نیشرط در زمره ا  نیا ایکه آ

 ایست؛ ا کسانی یعتباروجود دارد با امور ا ینیکه در امور تکو یلواعد ایکه  آ نیا نیمعلول بر علت و همچن

 جوانب، یتمام شده با در نظر گرفتن یعس یتوان بر خالف آن عمل کرد؛ به طور کل یم یمور اعتباردر ا

 شرط داده شود. نیراجع به ا یکل یحکم

ل روط  باطسس شسشده است،  فیآثار عقد به لبل از عقد تعر تیمقاله ابتدا مفهوم شرط و شرط سرا نیا در

و با شرط  دهیگرد فیه، هر کدام  به صورت جداگانه تعرشد انیق.م ب233و232و مبطل عقد که در مواد

ده است ط نگاه ششر نیبه ا تیداده شده است. در ادامه از منظر اصل عل قیآثار عقد به لبل ازعقد تطب تیسرا

 یعل حضرت از تیروا کیشده و بعد از آن  یشرط دارد، بررس نیکه با ا یکشف و شباهت هیو سسس  نظر

بحث  نیآثار ا ها واز دستاورد یباشد و در انتها برخ یشرط م نیا دییدر تا یبه نوع که دهی)ع( عنوان گرد

 .ستا دهیگرد انیب یکل یریگ جهینت انیمطرح  و در پا

 مفهوم شرط :  .2

ی مالزم  از جمله ؛ وصف امری است که از عدم آن عدم مشروط ؛معانی گوناگونی دارد "شرط"واژه 

، بدون به آتش شرط سوختن  است نزدیک شدنمشروط باشد،  ه وجودالزم که وجودش بدون این، آید

عقد  ایه معنن که بکه سبب  آن باشد، همچنین )الزام( و )التزام( خواه ضمن عقد باشد یا خارج از آ این

 ولی در اصطالح حقولی، شرط یکی از این دو مفهوم زیر را بیان می کند:؛ نامعین است

ق.م که 190ماده برای مثال در؛ ل یا والعه حقولی خاص به آن بستگی داردامری که ولوع یا تاثیر عم. 1

 است. امقصود همین معن شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند،
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ده ی در آمدر شمار توابع عقد دیگر توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن تراضی طرفین،. 2

 .(123-121ص  ،1376، است) کاتوزیان

 شرط در طالحدر اص .شرط در لغت به معنای الزام چیزی و التزام به چیزی آمده است ،یگردر تعریف د

 ه معنایرط بش .مثل شرط در اصطالح ادبی و در اصطالح منطق و فلسفه ،معانی مختلف به کار رفته است

به  ،د انشاود به لصعقد محقق می ش» :ق.م191که در ماده «.وابسته کردن چیزی به امری دیگر» یعنی ؛تعلیق

معنای  شرط در در همین معنا به کار رفته است. وکه « شرط مقرون بودن به چیز که داللت بر لصد کند

بارت عولی محص ایتخصصی حقولی که در این معنا شرط از معنای لغوی خود دور نیفتاده و آن در معن

رتبط ت از  مت اسی مصدری عباراست از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد غیر مشروط  و در معنا

به بعد 232واد مواژه شرط در  .های آن کردن تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به عقد مشروط به اراده طرف

مل عدر یک  شرط امری است که از منظر دکتر لنگرودی است. کار رفتهه لانون مدنی در همین معنا ب

مری اقی  بر دوث ححر آن را تغییر دهد یا زوال یا حقولی گنجانده شود تا آثار آن را تکمیل کند یا آثا

 .(236، ص1387، )جعفری لنگرودی گردد مستقل و محتمل الولوع

 مفهوم شرط سرایت آثار عقد به قبل از عقد .3

ا لابل( ب) ه لصدبه طوری که لصد )موجب(، به همرا؛ تحقق هر عقدی حدالل به دو لصد انشا نیازمند است

بل قد به لعت آثار عالم اعتبار محقق و ایجاد گردد. منظور از شرط سرای تا عقد دریک دیگر تلفیق شوند 

 قد برایوین  علبل از انشا و تک آثار عقد  از زمانی کنند از عقد آن است که طرفین ضمن عقد توافق

یک مورد فروش  ه نامه ای درعمبای 1398 /1/2حسن و حسین در تاریخ  ،برای مثال .طرفین   ایجاد گردد

 1/1/1398اریختکه مالکیت و سایر آثار عقد از  کنندو ضمن عقد شرط  مسکونی با یک دیگر منعقد منزل

 گردد. اعمال می

 بررسی شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد:

این بخش  که در است بند احصا کرده 5شروط باطل ومبطل را در  ،ق.م233و232لانون مدنی در مواد 

 :با شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد بررسی می کنیم هریک از این شروط را

 شروط باطل.4

 شرط غیر مقدور. الف

. در دید عرف امری لغو و بیهوده است ،هدف نهایی هر التزام اجرای آن است. تعهدی را که نتوان ایفا کرد

ق. م در والع 232ماده 1 داند و بندشرایط عمومی  درستی لراردادها می لانون نیز توانایی بر تسلیم  را از

 ،غرض از درج شرط در ضمن عقد .( 169و 168ص، 1376، اجرای آن لاعده در شرط است)کاتوزیان

الزمه حصول مقصود طرفین از درج شرط  ،تحقق آن در خارج ،ایجاد آن به نفع مشروطه له است، بنابراین

باشد و یا نفس  شرط هر چه باشد)چه از متعهد توانایی انجام آن را داشته  دلیل بایدبه همین  ،باشدمی

که شرط نتیجه باشد( باید بتوان ولوع آن را در خارج  اوصاف بوده و چه فعل  یا ترك آن و چه این
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شرط مندرج در متن عقد ، شرط بایستی مقدور باشد. در غیر این صورت اجرایمتصور شد و به طور کلی 

، عقد اصلی تاثیری نخواهد گذاشت)عالمه برکه  ضمن آن ؛لغو و بیهوده و بر این اساس باطل خواهد بود

آن را نداشته باشند و  اجراییعنی شرطی که طرفین عقد توانایی  ،پس شرط غیر مقدور. (75ص، 1387

یعنی شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد، ، حال در شرط مورد نظر ما .آن شرط غیر ممکن باشد اجرای

ماه پیش  برای مثال خریدار از یک. عقد از زمانی لبل از عقد ایجاد شود طرفین توافق می کنند که آثار

وجود آن   بلکه ،جا که این امر از امور اعتباری است که وجودی مستقل ندارد از آن ؛مالک این خانه بشود

تقدیم کردن آن غیر ممکن نیست و با صرف توافق طرفین می  ؛باشدبه جعل جاعل و اعتبار معتبر منوط می

پس  .آن منجر بشود جرایتوان این شرط را اجرا کرد چرا که مانعی وجود ندارد که به عدم لدرت بر ا

پس این شرط  .توان طرفین خارج باشدز آن ا جرایشرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد شرطی نیست که ا

 گیرد.جزو شروط غیرمقدور لرار نمی

 دهیشرط بدون نفع و فا. ب

ی نداشته و درج آن  نیز در یاثر عقالاجرای آن ها هستند که ، مواردی دهینفع یا بی فا منظور از شروط بودن

به عبارت دیگر در صورت توافق بر چنین شرطی، نفع و استفاده ای  عاید  ضمن عقد از روی تعقل نباشد.

ون آن را باطل لان؛ ده بی اثر استیجا که اشتراط  بر امر  بدون  نفع و فا از آن مشروطه له نخواهد شد و

جا این سوال به وجود  در این .(95ص ،1387، کند)عالمهن ملزم نمیآ ه اجرایداند و مشروط علیه را بمی

که هر دو؟ یک دیدگاه  آید که وجود نفع، از دیدگاه عقال مالك است یا از دید شخص شارع و یا اینمی

عقال و اکثر جامعه است و منفعتی عقالیی  عقیده دارد ضابطه فایده داشتن شرط لابل تایید بودن آن نزد

یا همراه  ؛کندشود که در عین حال که نیازی از نیاز های جسمی یا روحی انسان را برطرف میمحسوب می

شرطی که  ،بنابراین .با زیان نباشد و یا در صورت همراه بودن با زیان، منفعت آن از زیان آن بیشتر باشد

 ،ا در صورت رفع نیاز، زیان آن بیش از منفعت یا مساوی با منفعت آن باشدهیچ نیازی را برآورده نکند ی

 ه ازدیدگاهی دیگر عالله دارد ک(. 101و100 ص، 1386، شود)شهیدیشرطی بی فایده محسوب می

عموم عقال و عرف  دید از خواه باشد، عقالیی غرض و آن، هدف در که است این شرط صحت شرایط

این است که معیار تمیز فایده  ،سوم که به نظر صحیح تر می رسد ع. دیدگاهارعام و خواه از دید شخص ش

منتهی  این معیار را باید با  توجه  به خواست ها و نیازهای دو طرف عقد  ؛ اماشرط بنای خردمندان است

 .دانند یا بیهودهدرنظر گرفت، یعنی باید دید موضوع شرط را خردمندان درآن اوضاع و احوال مفید می

را بر او شرط کند ای کار دشوار و به  ظاهر بی فایده  ،اگر پدری به منظور تربیت فرزند خود ،برای مثال

در حالی که ممکن است همان کار  را در معامله بین  بینند،)مانند گرسنه ماندن ( خردمندان آن را لغو نمی

ردن و سرایت دادن آثار عقد به لبل شرط تقدیم ک. (173، ص1376، دو بازرگان بی فایده ببینند)کاتوزیان

اگر در یک عقد بیعی شرط کند که آثار عقد به  ،ی مثالااز عقد حتما نفع و فایده ای برای طرفین دارد بر

تواند گردد و میلبل از عقد سرایت کند، مالکیت منافع مبیع از زمانی لبل از انعقاد بیع به خریدار منتقل می
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حتی به بهانه این شرط خریدار می تواند بابت منافع گذشته از ثمن معامله  بکاهد؛ یا  ؛ها استفاده کند از آن

ولتی که طرفین نفع  ؟به عالوه چه کسی بهتر از طرفین معامله می تواند مصلحت وفایده خویش را بسنجد

لبته ذکر ا .ها شد دلیلی ندارد که مانع آن ؛خویش را در آن دیده اند که آثار عقد از  گذشته مترتب گردد

باشد که زمان تقدیم  باید به نحوی ،گذشته بهاثر عقد  سرایتاین نکته ضروری است که  توافق افراد  به 

غرری  و اال مجهول ماندن  مدت موجب جهل به عوضین و د؛آثار عقد به نحوی صریح و مشخص باش

د به لبل از عقد غیر شود که شرط سرایت  آثار عقمشخص می ،گردد. با این توضیحاتمی شدن معامله

و درعقالیی  بودن این شرط  مخالفی وجود داشته باشددیدگاه باز هم اگر  ،با این حال ؛باشدعقالیی نمی

اگر اشتراط  بر امری والع گردد و تردید شود که  باشد:حکم درموارد تردید به این شکل می ،تردید کند

گردد به اینکه غرض یعنی محمول می ؛شودصحت میحمل به  ؛آیا غرض عقالیی بدان تعلق می گیرد یا نه

معتدبه است. در این موارد اصل عدم لغویت چنین شرطی مطرح می گردد و به موجب آن برایمشروط له 

اصل ، آید. پس در موارد تردیدبه شرط الزم می وفای ،حقی بر مشروط علیه ثابت می شود که بر اساس آن

گردد که شرط عقالیی بودن و نفع  و پس مشخص می. (99 ص ،1387، صحت جاری می گردد)عالمه

 تواند به شرط سرایت آثار عقد به لبل  از عقد خدشه ای وارد آورد. فایده داشتن شرط نیز نمی

 شرط نامشروع . 3

 .ر لانونددن آن نه اعالم مجاز بو ،شرط، ممنوع نبودن آن حکم به لانونی است "مشروع بودن"منظور از 

مجوز  مل بدونعاین نیست که ارتکاب آن جرم نباشد، بلکه منظور هر  "شرط نامشروع"ور از همچنین منظ

شد، غایر بامانون لهر شرطی که با  ،لانونی است که در برابر روح مقررات، عملی ناپسند باشد. بنابراین

 واحدی و مفهومد هر نامشروع  بوده و باطل است ) الممنوع  شرعا کالممنوع عقال ( و در حال لانون و شرع

ن به ای ؛کندمیناما به لحاظ استقالل عقد نسبت به شرط، اصوال مفاد شرط نسبت به عقد سرایت  ؛دارند

دیگر  و توضیحی .(103ص، 1386، سازد)شهیدیاما عقد را فاسد نمی ؛جهت شرط نامشروع فاسد است

رط با لانون نظر ش ر تنها به مخالفت گذاق.م نشان می دهد که لانون232از ماده  3واژه نامشروع در بند 

ط پس شر .نداشته است و می خواهد از نفوذ شرط خالف اخالق و مصالح عمومی جلو گیری کند

 نامشروع را به دو گروه متمایز می توان تقسیم کرد:

یگانه ب رط شود این که ش مانند شرط خالف لانون: این شرط درصورتی باطل است که لانون امری باشد،. 1

 ای در شمارش ورثه درآید یا وارثی بیگانه شود.  

ا باشد ی هر شرط که موضوع آن کاری خالف اخالق و نظم عمومی شرط خالف اخالق و نظم عمومی:. 2

ه در کچند  باطل است هر ،انگیزه آن را بتوان رسیدن به غایتی نکوهیده و ضد اجتماعی توصیف کرد

 (    175الی 173 ص  ،1376، لوانین ممنوع نباشد. )کاتوزیان

شود که شرط  نامشروع شرطی است که یا مخالف کتاب و سنت باشد و حرامی  را حالل  پس مشخص می

نکته حائز اهمیت این است که شرط نامشروع باید در لانون یا . لانون باشد خالف یا حاللی را حرام کند یا
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باشد. حال در شرایط سرایت آثار عقد به یشرع ذکر شده باشد و عدم ذکر آن به منزله صحیح بودن آن م

چیزی که به  نامه ای تنظیم شود و توافق شود که آثار آن از یکسال لبل بیاید، هبرای مثال مبایع ؛لبل از عقد

این است که این شرط نه حرامی را حالل کرده و نه حاللی  را حرام کرده و نه در لانون  ،نظر می رسد

 معتبر《 شروطهم عند المومنون》، پس اوال با توجه به اصل صحت و عموم است صریحا  از آن منع شده

توان به منزله مخالفت با چنین لانون را نمی آن نیازمند دلیل و تصریح است و سکوت شرع ونشناختن 

برخالف  همچنین در نظام کنونی حقوق ما برای اینکه لراردادی نافذ باشد، کافی است که .شرطی پنداشت

د و نظم عمومی را مختل نسازد و اخالق حسنه از آن جریحه دار نگردد و با توجه به مشخص لانون نشو

که نظم عمومی شامل لواعدی است که  که به این ترتیب می باشد)نظم عمومی  بودن موارد اخالق حسنه و

جعفری ) (گردتعدیل و حسن جریان امور وضع می به منظور حفظ و صیانت جامعه و تامین منافع عمومی و

 مخالفت با نظم عمومی به منزله عدم ترتیب اثر به لوام  جامعه و مغایرت با ؛(717ص ،1387لنگرودی، 

و اخالق  حسنه نیز چهره خاصی از نظم عمومی است و اموری که با اخالق حسنه  ؛لوانین آمرانه است

یان شد، شرطی که نتیجه آن بی بنابر آنچه ب .زندنظم عمومی را نیز بر هم می مخالفت داشته باشد، طبعا 

مخالفت با نظم عمومی و اخالق  به واسطه عمومی باشد، نظمی و یا جریحه دار کردن احساسات و عواطف

ص ، 1387،. )عالمهشوندمیحسنه و نادیده انگاشتن لواعد آمره در زمره شروط نامشروع است وباطل 

قد را با نظم عمومی و اخالق حسنه را تطبیق حال ولتی شرط سرایت آثار عقد به لبل از ع. (147و 146

طبق ضابطه انجام شود و تاریخ دلیق تقدیم در لرارداد لید شود،   مشخص می شود در صورتی که ،بدهیم

شود، پس این میمنجر نظمی را در پی دارد و نه به جریحه دار کردن احساسات و عواطف عمومی  نه بی

ق.م  نیز 10نکات ماده   ندارد و همچنین با توجه به تمام اینلفتی مخاشرط با نظم عمومی و اخالق حسنه 

گوید لراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را مویدی دیگر بر صحت این شرط مى باشد که می

 نافذ است.  ،لانون نباشد در صورتی که مخالف صریح کرده اند منعقد

 شروط  باطل و مبطل. 5

 عقد خالف مقتضای شرط
ى دسته ان به دو، مقتضاها و آثار عقد را مى تو"ثروم"یعنی  "مقتضی"است و  "اثر"به معنای  "مقتضا"

ا رت عقد اطالعات عقد تقسیم کرد. لانون مدنی شرط خالف مقتضاى ذا مقتضا ی ذات عقد و مقتضای

نظور مکه توان فهمید می اما ؛باشد تفکیکیاین دو مقتضا  بدون این بین ؛سبب بطالن عقد معرفی کرده

 ،1386، مقتضای اطالق عقد. )شهیدی نه شرط خالف ،لانون گذار شرط خالف مقتضای  ذات عقد است

 .پردازیمحال به بررسی این دو شرط و تطبیق آن با شرط سرایت آثار به لبل از عقد می (113ص
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 ات عقد:شرط خالف مقتضای ذ. 1-5 

 هیت عقدا مااین اثر ر .شودچنان اثری است که عقد بدون وجود این اثر محقق نمی "مقتضای ذات عقد"

ی دا نشدنجاز عقد  بالذات تولید کننده آن است. به این ترتیب چنین اثری که عقد طوریه ب ؛کندایجاد می

آن والع می  ا که عقد به خاطرآن موضوع اصلی ر ،به عبارت دیگر. (113ص  ،1386، خواهد بود)شهیدی

، مهنامند)عالمی "مقتضای ذات عقد"؛گرددشود و در صورتی که به واسطه آن نباشد، عقد منعقد نمی

 ا با ذاتم مقتضشرطی که مخالف با اثر ذات عقد یا مقتضای ذات عقد باشد، به علت تالز .(158ص، 1387

 ابدان معن ،اشدب مخالف هر گاه شرط با ذات عقد .دعقد در حقیقت با ماهیت معامله نیز مخالف خواهد بو

 اد گرددایج عیمان عقد تحقق است که از طرفی ماهیت عقد انشا شود و از طرف دیگر با درج شرط در راه

ن عقد و ضم عدم تحقق عقد است، مانند آنکه شخصی زمینی را به دیگری بفروشد ،و نتیجه این وضعیت

یع و بی ولوع ض، یعندو امر متنال ،به عبارت دیگر .ریدار به وجود نیایدشود که هیچ مالکیتی برای خ شرط

جهت  مر بهان امر سبب بطالن عقد خواهد بود و این یعدم ولوع آن در اراده طرفین والع شود که ا

 .(113ص ،1386، بلکه به سبب اثری است که شرط در ماهیت عقد دارد )شهیدی ،وابستگی عقد به شرط

یت آثار عقد به لبل از عقد، برای مثال در عقد بیعی که طرفین توافق کنند مالکیت مبیع حال در شرط سرا

 ،در این عقد اثر اصلی عقد که مالکیت مبیع است .خریدار منتقل می گردد از عقد به از زمان لبل از عقد

لکیت از است که شرط شده این ما این ،وجود دارد برای خریدار حاصل شده است و تنها نکته ای که 

 گذاشته و شرطی نشده  زمانی لبل از زمان انعقاد عقد به خریدار منتقل گردد. پس عقد اثر اصلی خود را

 پس مشخص می شود که شرط .خدشه ای وارد آورد ،است که به ذات عقد که همان انعقاد مالکیت است

که این شرط در اعمال می  سرایت آثار عقد به لبل از عقد با ذات عقد تنالضی ندارد و در تمام عقودی

گذشته نیز سرایت کند. پس  پذیرد و تنها شرط می شود که اثر عقد بهمقتضای ذات عقد انجام می ،شود

که این است  ،وجود دارد که گیرد. البته نکته ایجزء شروط خالف مقتضای ذات عقد لرار نمی ،این شرط

چرا که مخالفت شرط با مقتضای عقد ممکن  ؛کندمی ایجادصحت این شرط در برخی موارد شک و شبهه 

مخالفت با مضمون یا مفاد اصلی عقد، یعنی موضوعی که به  مانند ،است  به چند صورت انجام پذیرد

اگر  لذا و بیع مبادله کاال با ثمن موضوع اصلی تراضی است تراضی انشاء شده است، برای مثال درعقد

ض باشد، شرط خالف مقتضای عقد است. این صورت را یا بدون عو شرط شود که تملیک صورت نسذیرد

پذیرفته اند و مثال یاد شده نمونه سنتی و متداول برای نمایاندن مفهوم مقتضا وچگونگی  همه محققان

تر هایی  به صراحت در هیچ لراردادی دیده نمی شود. آنچه بیشچنین مثال ؛ امّامخالفت آن با شرط است

مانند اینکه در بیع شرط  مفهوم شرط  از لحاظ نتیجه با تملیک لابل جمع نباشد.، این است که ،احتمال دارد

شود که خریدار آن را ببخشد یا در اجاره شرط شود که انتفاع از مورد اجاره با خویشان موجر یا فقیران 

 از جمع مفاد شرط و عقد به خوبی براید که مقصود والعی تملیک نیست و واژه به طوری که ؛شهر است

مذکور پس باید گفت که شرط  .بیع یا اجاره سرپوشی عاریتی و نامناسب برای مقصود پنهانی دیگر است
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و 183ص، 1376، مخالفت دارد )کاتوزیان اجاره( ، چرا که با مفاد عقد )بیع ؛مخالف با مقتضای عقد است

184 ).  

ن ساختما یع یکبدر عقد  (مثال برای)اگر بایع و خریدار  ،حال در شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد

جود وحتمال ا، ممکن است  در اینجا  نیز این اعمال شودسال پیش شرط شود کنند که آثار عقد از یک

رای ب .ستاپوشش بوده ی داشته باشد که لصد نهایی طرفین چیز دیگری بوده است و این نوع عقد نوع

قد، لانون را عم آثار ه تقدیهای دیگری بوده  که با توسل بمثال فرار از مالیات یا برای فرار از دین و یا نیت 

لجمله ین فی اد طرفلص تادور بزنند و خود را از موانع لانون برهانند که در این موارد باید توجه داشت 

ز اد فرار و لصبوده است چیزی خارج از عقد بیع  هااحراز گردد و در صورتی که معلوم شود لصد آن

نین توان به صحت چدر این موارد نمی ؛دیگری آثار عقد را مقدم کرده اند با نیت ند ولانون را داشته ا

 دارد. نیاز  داد و به دلت و تامل بیشتریحکم شرطی 

  :شرط خالف مقتضای اطالق عقد. 2-5

الع شرطی و گونه لید ورا اموری گویند که هر گاه عقد به طور اطالق و بدون هیچ "مطلقیات اطالق عقد"

و ه به نحقدی کعبلکه نسبت به هر  ،د، آن امور را مقتضی باشد. این امور الزمه ماهیت عقد نیستندشو

تاکید  وصریح تها در ضمن عقد که نسبت به آنمگر این ؛اطالق تحقق یابد، به طور تبعی ایجاد می شود

الف شتراط خطه اه واسحاکی از لزوم آن امور باشد. نکته مهم عدم لزوم چنین آثار ب ،شود و لصد مشترك

 ،باشد ضمن عقد است. طرفین می توانند در ضمن عقد بر خالف اموری که مقتضیات اطالق عقد در

رای زمان ببیع را از م عدم انتفاع ،به طور مثال ؛محدود کنند اشتراط و یا بعضی از آثار آن را به طور جزئی

 .( 162ص  ،1387، هو این شرط با مقتضای عقد صحیح است )عالم کنندمعین شرط 

ت ه مالکیکن است آمقتضای اطالق  (برای مثال در عقد بیع)حال در شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد، 

 رایجعقد ا قتضایمپس با توجه به اینکه  .پس از عقد به خریدار منتقل گردد و آثار عقد بر آن بار شود

 این که ه هستپذیرد و تنها مسئله ای کرت میجا نیز این مقتضا صودر این ؛کلیه تصرفات در بیع است

تراضی  ن امرجا که عقد امری اعتباری است و پدید آورنده ایآثارعقد به لبل سرایت می کند واز آن

ین شکل ضی به اپس چه ایرادی دارد که ترا ؛نه خود آن ،عقد نیز اثر مستقیم توافق است و طرفین است

 گردد؟آن از لبل بر آن بار باشد که عقد االن بسته شود و آثار 

 :شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می گردد. 6

شرط مجهول نه باطل است و نه سبب  .شرطی است که مورد آن مجهول باشد ،"شرط مجهول"منظور از 

 اما هر گاه مجهول بودن شرط به گونه ای باشد ؛حقولی برخوردار است بطالن معامله و از صحت واعتبار

دگرگون شده و چنین شرط مجهول عقد  که به مورد عقد سرایت کرده و آن را مجهول کند، وضعیت عقد

 مانند این که در ضمن عقد بیع موعد مجهولی را برای ؛(120ص  ،1386، )شهیدی را باطل می کند

کند و  ثمن را پرداخت ، مثال شرط کنند هر زمانی که فالن شخص از دنیا رفت،کنندپرداخت ثمن معین 
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 به یکی از عوضین آسیب می رساند وبا توجه به و هم متعلق به عقد این شرط چون هم مجهول است و

عقد نیز باطل می  ؛اینکه مجهول بودن یکی از عوضین موجب غرر می شود وغرر موجب بطالن عقد است

که بر آن توافق  بر همین اساس طرفین معامله باید از میزان وچگونگی و کم و کیف تعهد و شرطی .شود

مطلع باشند، و هر گونه شرطی که به واسطه آن معلوم و معین بودن عوض ومعوض مخدوش کرده اند 

حال در شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد و تطبیق آن با شرط مجهول  باطل ومبطل عقد است. ؛گردد

این صورت که اگر زمان  به ؛باید لائل به تفصیل شد ؛که جهل به آن موجب جهل به عوضین می گردد

و شرط کند که  لرارداد ببندد 2/2/1398مثال در  ؛مشخص باشد ،دلیقی که آثار عقد به آن بر می گردد

چرا که هیچ سر در گمی و جهلی در آن  ؛این شرط مجهول نیست ،برلرار دارد بار شود 1/2/1398آثار از 

زمانی بر می گردد و این تاریخ با توافق طرفین  آثار لرار داد به چه ندارد و کامال مشخص است که  وجود

صورتی که آثار عقد به تاریخی نا ر اما د ؛لذا جزء شروط مجهول نیستو است  صورت پذیرفته و مشخص

معلوم در گذشته سرایت کند که برای هیچ کدام از طرفین آن زمان مشخص و معلوم نیست و نسبت به آن 

شروط مجهول لرار می گیرد و در صورتی که این جهل به  مشخصا این شرط جزء ؛جهل وجود دارد

و به نظر می رسد که این شرط باعث مجهول  استل ومبطل عقد اطاین شرط ب ؛عوضین هم تعلق گیرد

 یعنی مبیع می شود  و این شرط باطل ومبطل می باشد.، شدن یکی از عوضین

 اصل علیت :

مقصود از اصل علیت این  ،نیازمند است. به معنای دیگریعنی چیزی که شی در حقیقت وجودش به آن  "علیت"

ص  ،1381، است که لوانین حاکم بر ماده عالمی دارد و چیزی در جهان بدون علت امکان پذیر نیست )مغربی

ندارد احتیاجی یک اصل بدیهی است که تصدیق آن به تفکر و لیاس  ،این لانون در مورد امور تکوینی .(86-77

چرا که  ؛است "عدم امکان تقدم زمانی معلول بر علت"ازم لطعی اصل علیت در حوزه تکوین، از نتایج و لو و

 ،این امر ،لذا در حوضه تکوین .آیداگر معلول لبل از حصول علت، موجود شود تاثیر معدوم در وجود الزم می

همین نحو  زه اعتبار بهاست که این احکام در حو این ،اما مسئله ای که مورد اختالف و تنازع است ؛محال است

 ،ساری و جاری خواهد بود یا حکم لضیه متفاوت است ؟لبل از بیان اختالفات موجود در بیان مفهوم اعتباریات

  باید گفت فرض هایی است که ذهن به منظور برطرف کردن احتیاجات حیاتی، آنها را ساخته و جنبه وضعی،

شرط . (143ص ،1346 ،و مطهری مر سرو کاری ندارد )طباطباییلراردادی و اعتباری دارد و با والع و نفس اال

مثال صغیر ؛ باشد لادر آن است که ایجاد کننده آن موجود، براین کار ،اساسی برای ایجاد یک موجود اعتباری

)جعفری  موجود اعتباری به وجود بیاورد دچگونه می توان ،عهده تصور و تصدیق بر نمی آید  غیر ممیز که از

و پیروان کند ی حقوق نگاه مییک دیدگاه به صورت فلسفی به مسئله این زمینهدر .(143ص ،1392، لنگرودی

اصل علیت همان طور که  تقدند کهدارند و معاعتقاد به تبعیت حوزه اعتبار از لواعد حاکم بر حوزه تکوین  آن

که  استلاعده اولیه این   اه آناناز دیدگ در عالم تکوین جاری می گردد در عالم اعتبار نیز اعمال می گردد و

 تصرف والعی، در امور اعتباری و حقولی نیز جریان دارد و انسان نمی تواند در زمان گذشته نظام امور عینی و
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 ؛در مباحث حقولی همچون اصل حاکم بر جهان طبیعت ،جهت به همین .موجودات گذشته را تغییر دهد و کند

وضعیت های احکام حقولی مورد  بب بر مسبب برای استتنباط  و تعیینس مانند لزوم تقدم علت بر معلول و

یا  ؛ق.م190 در ماده "شرایط"با توجه به همین دیدگاه بیان داشته اند منظور از  ،طور مثال  استفاده لرار بگیرند. به

فلسفی خود  معانی به کاربرده شده در "سبب"به بعد لانون معدنی اصطالح 140در اسباب تملک مربوط به مواد 

و وجود اعتباری ؛ ،هیت عمومی دیوان عالی کشور (22/9/1347-71و رای 53،ص 1386)شهیدی، باشدمی

انفکاك علت اعتباری از معلول های  ،متفاوت از وجود وهمی و ذهنی و تابع اصول و لواعد عقلی است. بنابر این

و اعتباری بودن مالکیت را  (45،ص 1377،اعتباری و تقدم علت بر معلول اعتباری عقال محال است )بجنوردی

 ،باعث نمی شود. آنچه در نظام تکوین امور غیر ممکن است در مورد آن امکان پذیر می گردد. به این ترتیب

گونه بیان کرد که هر می توان این ،که شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد را نمی پذیرند را عمده کسانی دلیل

واعتبار معتبر است و همان طور که بشر اراده کرده است به وجود خواهد  جعل جاعل چند امور اعتباری تابع

اموری را که  ینباید به نحوی امور اعتباری را با امور ذهنی و وهمی خلط کرد و به بهانه اعتباری بودن انشا ؛آمد

اتا  نه التضای وجود و به حکم عقل ممکن ذ( 625، ص 1376ن، ممکن شمرد )کاتوزیا ،عقل سلیم محال می داند

خواه این ممکن وجود مادی و دنیوی داشته باشد و خواه  ؛پس محتاج علت است؛ دارد و نه التضای عدم

دیدگاه  ،حوزه اعتبار هیچ نظمی شکل نمی گیرد.در مقابل اساسا بدون جریان اصل علیت در .وجودی اعتباری

که نباید به مسائل عالم اعتبار با دیدگاه فلسفی نگاه  است دو معتق لائلدیگر بر تفکیک میان عالم تکوین با اعتبار 

کرد زیرا  ظرفیت موجودات اعتباری چیزی جز جعل جاعل نیست و امور اعتباری از باب علت و معلول در 

مفهوم فلسفی خود بیگانه هستند و در مورد علت و معلول اعتباری و شرط و مشروط اعتباری به اصول و لواعد 

زیرا در حل مسائل مربوط به حوزه ادراکات اعتباری با مشکالت الینحل مواجه  ؛وان متوسل شد فلسفی نمی ت

 محال هستی عالم در "زمان" و تقدم معلول بر علت از حیث (173ص، 1346،و مطهری)طباطبایی  خواهد شد

زیرا چنان چه بتوان   ؛هیچگونه  اشکالی ندارد است؛ اعتبار و فرض عالم که حقوق عالم در امر این ولی است؛

که موثر و علت موجد  کردر پیدایش امر دیگر  ندارد  فرض بگونه  تاثیری  برای  امری که در عالم مادی هیچ

ر امر بکه امر موخر  کردمی توان به آسانی فرض ؛ تعهد مالکیت است و آن را در عالم حقولی معتبر شناخت

 ،محال نیست و هر چه که تصور شود  یچ امری در عالم تصورزیرا ه ؛علت پیدایش آن باشد مقدم تاثیر کند و

که یکی از فقها بر مبنای همین دیدگاه امکان چنان کرد؛ر شی مقدم اعتبار بمی توان معتبر دانست و تاثیر آن را 

ر ضمن پذیرش اعتبا و یکی از حقولدانان نیز به عنوان تکمیل بحث، کردهر الاله را تجویز بایجاد اثر لهقرایی 

نباید شرط فاسخ  ،را از آغاز وجود مقرر دارد عقد انحالل که شرطی": شرط فاسخ با اثر لهقرایی بیان داشته

داریم ابطال معلق عقد است و باید  نظر در ما که معنای به، شرط مفاد پس "چرا که عقد را باطل می کند. ؛نامید

در حقوق فرانسه نیز عده ای بر این عقیده اند ؛ (349، صفحه 1390)کاتوزیان،  شرط مبطل نامیده شود نه فاسخ

که دو طرف عقد می توانند هر گونه نفوذ عقد در آینده و آثار آن را تا جایی که امکان دارد در گذشته از بین 

با این تفاسیر دیدگاه دوم عقیده دارد که عالم اعتبار تابع جعل جاعل است و ؛ (333ص، ،1388،ببرند )کاتوزیان
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واند از لحاظ  ترتب زمانی اثر معلول را مقدم علت لرار دهد و این امر با عدم امکان تقدم معلول بر جاعل می ت

و آثارعقد را  کنند ندارد. به عنوان مثال علی و حسن می توانند عقد بیعی را منعقدمنافاتی علت در حوزه تکوین 

 .ب بدانندانعقاد بیع اثر را مترت بدهند واز زمانی لبل از سرایتبه گذشته 

 نظریه کشف در عقد فضولی. 7

متولف ن به صحت معامله فضولی عقیده دارند که صحت این معامله بر اجازه بعدی مالک اهمه معتقد

اکثر فقهای شیعه  .اختالف نظر وجود دارد ،کاشف است یا نالل لکن در جایی که اجازه مالک ؛است

است که اگر بین زمان اجرای عقد و زمان  اه این معناجازه مالک را کاشف می دانند. نالل بودن اجازه ب

دارای اثر  ،اجازه کردن مالک فاصله باشد بیع فضولی از همان زمان که اجازه از مالک صادر شده است

از زمان اجازه صورت می  ،شرعی است و تا آن زمان بی اثر بوده است و اثر بیع که انتقال عوضین است

است که مثال دریکماه لبل بیع فضولی  ااهد مثال ما هم می باشد به این معنکاشف بودن اجازه که ش. گیرد

این بیع از  این اجازه کاشف و روشنگر این معنا است که ،ولی مالک آن را امروز اجازه کند ،والع شده

 ،لتاز همان و و در والعماه لبل یعنی از زمان انعقاد آن اثر شرعی )نقل و انتقال عوضین( داشته همان یک

و ثمن به مالکیت مالک در آمده است و گویا مالک همزمان با اجرای عقد آن را  مبیع به مالکیت مشتری

 .(74ص ،1385شریعت، است ) اجازه کرده

عمده ترین منشاء فقهی نظریه کشف پاره ای از اخبار و روایات است که از جمله  منشاء نظریه کشف:

 "یمینک صفقه فی اهللا لک بارك" پیامبراکرم با بیان عبارت معروف ترین آن روایت عره بارلی است که

اما  ؛معامله اول پذیرفته است را از همان ابتدای گذشته معامالت آثار است؛ فضولی تنفیذعقد دروالع که

 ؛شودمنشاء عقلی این نظریه که با استفاده از مضامین آیات و روایات و اخبار در این بازه استنباط می

شرط و سبب می باشد. پیروان نظریه کشف حقیقی معتقدند که عقد سبب انتقال مالکیت  اختالف بین

که چگونه ممکن است شرط متأخر بر مشروط و در توجیه این است ولی اجازه شرط صحت معامله ؛است

گاه مرکب و اسباب هیچ یاستدالل می کنند که این درست است که در تکوینیات شرایط   و اجزا ،باشد

 ؛اما در امور اعتباری چنین نیست ؛بر مشروط  و مرکب و مسبب نبوده و عقال  ممتنع است چنین باشد متأخر

صورت دخالت  زیرا با توجه به اینکه در امور اعتباری )بر خالف امور تکوینی که دست جعل به هیچ

مقدم بر مشروط باشد. لزومی ندارد که حتما شرط  ،بنابر این .دخالت دارد ندارد( جعل جاعل واعتبار معتبر

بلکه شرط متأخر هم موثر و کار ساز  است و پس از حصول اجازه از نظر مالک کشف می شود که 

لول این زیرا با در نظر داشتن  است مالکیت از حین عقد تحقق یافته و متعامل از زمان ولوع عقد مالک بوده

 ،واال اگر بنا باشد اثر اجازه از ولوع آن باشد ؛عقدی است تعهد ایفای مرجع "بالعقود اوفو": خداوند متعال

ر مالکیت بگونه تاثیری تنهایی سبب و موثر بوده و عقد والع شده هیچ معنای آن این است که اجازه به

تا موجب نقل است جدیدی به جز نقش اجازه به وجود نیامده  یسابق انشا یا بطالن لصد انشابنداشته و 

به  ،در مورد کشف حکمی نیز آنچه منشاء این حکم و نظریه لرار گرفته است مالکیت  به زمان اجازه شود.
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لول شیخ انصاری عدم ظهور اخبار و روایات در کشف به معنای مشهور که همان کشف حقیقی است و 

مسئله عمده نقل  ،بنابراین .طور عدم لبول تاثیر اجازه موخر به عدم مقدم در نقل مالکیت استهمین

لذا در امور اعتباری با توجه به  .کاشف از نقل مالکیت به زمان ولوع عقد بدانیمبایستی را  مالکیت اجازه

مانعی ندارد که آثار اجازه را به لبل از زمان که همان زمان  ؛استناظر که رضای مالک بر عقد مقدم این

کشف در رابطه در نظریه  ،طور که مشاهده شدهمان.(78-76 ص ،1385، )شریعت داد سرایت ،است عقد

آثار عقد از زمانی لبل از  ؛که اجازه پس از عقد انجام می پذیرد و عقد کامل می شودبا عقد فضولی با این

 .آثار عقد به لبل سرایت می کنددروالع  ،یعنی از حین عقد فضولی، بر عقد بار می شود ،کامل شدن عقد

خصوصیت کرد و وحدت مالك گرفت و  یاحال می توان از نظریه کشف و استدالالت طرفداران آن الغ

با  ؛حکم آن را به شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد نیز سرایت دارد و این شرط را نیز صحیح دانست

این بیان و توضیح که در این شرط هم مانند آنچه در نظریه کشف گفته شده با توجه به اینکه این امر از 

 مقدم لزومی ندارد که حتما شرط بر شروط ؛جعل جاعل دخالت داردامور اعتباری است و در امور اعتباری 

پس در عقد می توان شرط کرد که آثار عقد به لبل از عقد سرایت  .بلکه شرط متأخر هم موثر است ؛باشد

 کند و با توجه به نظریه کشف این شرط را پذیرفت.

 

 روایت حضرت علی )ع(

روایت زیر  ،کان تشکیل عقد در گذشته را از آن استنباط کردیکی از روایاتی که طبق ظاهر آن می توان ام

 می باشد:

عن محمد ابن اسماعیل بن یزیع لاتل :سالت ابن الحسن  محمدابن احسن بالسناده عن الحسین بن سعید". 1

 ع عن امره ابتلیت بشرب النبیذ 

مها ففزعت منه فالامت فسکرت فزوحبت نفسها رجال فی سکرها ثم افالت فانکرت ذلمک ثم ظنت انه یلز 

 مع الرجل علی ذلک

التزویج  فاسد لمکان السکر و ال سبیل للزوج علیما فقال اذ الامت معه بعد ما افالت فهو رضا منها للت و  

 یجوز ذلک التزویج علیها

که محمد ابن اسماعیل یزدی  استمضمون روایت به این صورت . ( 294ص ، 1414، )عاملی "نعم :فقال 

و سسس در حالت  عقد نکاحعلی )ع( در خصوص حکم نکاح زنی که در حالت مستی با مردی از حضرت 

افاله آن را انکار کرده. پس گمان کرد که این ازدواج بر او الزم است و از انکار دست کشید و بر اساس 

ه ازدواج باطل که چون مست بودپرسید: آیا این مرد بر او حالل است یا این ؛همان ازدواج با مرد بالی ماند

که بعد از، از بین رفتن مستی مرد را رها نکرد و چنان"فرمودند:  (ع)است و مرد حقی بر او ندارد. امام علی 

راوی می گوید از حضرت پرسیدم آیا این ازدواج بر آن  "همین دلیل رضایت او به ازدواج است ،با او ماند

با این توضیح که علم  کرد؛ین روایت را تصدیق پس می توان ا "آری "زن جایز است، حضرت فرمودند :
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حقوق و فقه در مورد اعتباریات  و مصلحت های جمعی است و تراضی به گذشته تعلق بگیرد و وارد کردن 

، 1387بحث علت و معلول فلسفی در لصد انشا از مخترعات متشرعات نه شارع)جعفری لنگرودی، 

د مانند علت برای احکام شرعی هستند و اگر جلب و از این روایت مصالح عمومی و مفاس .(321ص

مشخص می  معلول می تواند بر علت مقدم شود. با توجه به روایت کند،مصلحت و رفع مفسده ای التضاء 

 که در زمان انعقاد عقد از جانب فرد مست اراده ای برای ایجاد عقد وجود نداشتهشود که با وجود این

 سرایتولی حضرت علی )ع(، عقدی را که بعد ها محقق گشته  به گذشته  ؛نداشته و عقدی انشا نشده است

داده تا روابط زوجین از زمانی لبل از تشکیل عقد دارای اثر باشد. پس مشخص می شود این روایت نیز مهر 

 لبل از عقد می باشد.   تاییدی بر شرط سرایت آثار عقد به

 ثمرات بحث:. 8

 ثار عقدآرایت سلی که آورده شده، به نظر می رسد که  شرط امکان یبا توجه به مباحث مطرح شده و دال

رح می  ه مطکحال سوالی  .به گذشته شرط مقبولی باشد و این شرط در امور اعتباری لابل پذیرش باشد

ن مرات ایثثار و آدر این بخش به برخی  از . این است که پذیرش این شرط چه آثاری به همراه دارد ،شود

 :زیمبحث می پردا

ثار عقد را نی که آین زمامانند بیع، مالکیت نماآت و منافع عین مورد معامله در فاصله ب ،در عقود تکمیلی. 1

 ؛دارد یبستگ تهه گذشببه پذیرفته بودن یا نبودن شرط سرایت آثار عقد  ،به آن بر می گردانیم تا زمان عقد

ث در بح ،گربه عبارت دی لق خواهد داشت،خریدار تع زیرا در صورت پذیرفته بودن شرط، آن موارد به

ماه الل یکخه در مثال اگر بیع در معامله گوسفند باشد ک ؛منافع عوضین است، و اگر شرط پذیرفته باشد

یح می ط را صحین شربنابرنظری که ا ؛)فاصله بین زمانی که آثار به آن تقدیم شده و عقد( بچه آورده است

ال مبچه  ،دی پذیربنابر نظری که شرط سرایت آثار عقد به گذشته را نمولی  ؛بچه مال خریدار است ،داند

ولی  ؛شده استنتقل نمتا لبل از زمان انعقاد عقد گوسفند برای مالک بوده و به مشتری  زیرا ؛فروشنده است

 شود.  عقد سرایت کند، بچه گوسفند هم برای خریدار می اگر شرط شود که آثار عقد به لبل از

 رده اندکه مشخص سرایت آثار عقد به لبل از عقد پذیرفته باشد، در صورتی که از تاریخی کاگر شرط . 2

گام، ر آن هنکه د عقد تابع لانونی است ؛آثار عقد به آن سرایت کند تا زمان عقد لانون جدیدی وضع شود

ن ا دگرگورحت ط صو لانون جدید نمی تواند شرای یعنی آن زمانی که آثار عقد را به آن سرایت داده ایم

 سازد و بر عقد حکومت کند. 

مشتری از چه زمانی ضامن منافع می باشد، از زمان عقد یا گذشته ؟ به موجب مواد  ،در فرض فساد عقد. 3

تملک ندارد و هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را لبض کند باید آن را به  برق.م بیع فاسد اثری 366و 365

طور به نظر بیاید ضامن عین و منافع آن خواهد بود. شاید این ،لص شودو اگر تلف یا نا کندصاحبش رد 

لصد شان بر این بوده که  کلیه حقوق و تکالیف و آثار مثبت و منفی عقد نیز  ،که با مقدم کردن آثار عقد

در فرض فساد نیز  ،طور که منافع گذشته به خریدار منتقل می گرددیعنی همان ؛به گذشته سرایت پیدا کند
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ما "اما باید گفت با توجه به لاعده:  ؛"من له الغنم  فعلیه الغرم"یعنی  ؛خریدار ضامن منافع گذشته می باشد

فاسد آن ضمان آور است و  ؛هر عقدی که صحیح آن ضمان آور بوده ؛"یضمن بصحیحه یضمن بفساده

ید)بحرالعلوم، بر آ است، متصرف باید از عهده ضمان مبیع که در نتیجه عقد فاسد به دست آورده

ضامن محسوب شده  ،بر اساس این لاعده به لحاظ لبضی که خریدار نسبت به مبیع داشته .( 68 ،ص1403

است. پس از زمان لبض و تصرف که بعد از عقد نسبت به مبیع ایجاد می شود، ضمان خریدار نیز شروع 

می توان او را ضامن عین و ناست، می گردد و نسبت به گذشته که خریدار تصرف استیالی مادی نداشته

 منفعت دانست. 

که  ز زمانیا ؛یندآیکی دیگر از سواالتی که وجود دارد این است که خیارات از چه زمانی به وجود می  .4

ود دارد یوان وجیار حطرفین آثار عقد را به آن سرایت داده اند یا از زمان عقد؟ برای مثال در عقدی که خ

یافتن  ن جریانزمان شروع مهلت خیار از زمان عقد می باشد یا از زما ت؛اسروز لابل اعمال 3که ظرف 

 آثار عقد ؟ 

بدا بق آن مطبد و می یا سرایتابتدا به نظر می رسد که مالکیت عین و منافع و سایر آثار عقد به گذشته 

دهیم، ب سرایتماه لبل پس اگر عقد را مثال به یک .شروع خیارات نیز از همان زمان آغاز می گردد

وعیت و موض از دستور کار خارج می شوند خیارات همچون خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن خود به خود

رد و مله داولی در پاسخ باید گفت که خیار حقی است که شخص در فسخ معا؛ خود را از دست می دهند

حاظ لع و شرو مبدا ،متعلق خود خیار عقد است و نه موضوع معامله و زمانی که عقد محقق می گردد

باشد.  تلف میکند و دوموضوع مخعقد به گذشته خللی به این حق وارد نمی سرایتخیارات خواهد بود و 

 پس خیارات از زمان عقد اعمال می شود.

 نتیجه گیری. 9

این است که طرفین ضمن عقد توافق پیدا کنند که آثار  "شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد"منظور از 

عقد ایجاد گردد. این شرط را ابتدا با شروط باطل ومبطل عقد بررسی کردیم.  یانی لبل از انشاعقد از زم

که این امر از امور زیرا با توجه به آن نیست؛ق.م 232این شرط جزء شروط باطل احصا شده در ماده 

طرفین ممکن آن برای  اجرایاعتباری است به جز توافق و تراضی طرفین به چیز دیگری احتیاج ندارد و 

که طرفین توافق کرده اند که آثار عقد را به گذشته و به توجه به این پس این شرط غیر مقدور نیست .است

جا که می توان نفع وفایده هایی را نیز بدهند و طرفین نفع و فایده خود را بهتر می شناسند و از آن سرایت

که این شرط منع آشکاری در و با توجه به این یستبرای این شرط شمرد، این شرط بدون نفع وفایده هم ن

که بر و نه حاللی را حرام و همچنین با توجه به اینکند مینه حرامی را حالل  ،داردندر لانون ع و شر

شروط  زءاین شرط جهمچنین  نیست. جزشروط نا مشروع؛ خالف نظم عمومی و اخالق حسنه نمی باشد

 مخالفتی چرا که با مقتضای ذات عقد ؛نیز نمی باشد است، دهق.م احصاء ش232مبطل عقد که در ماده 

البته باید توجه  .ندارد و مقتضیات ذات عقد انجام می شود و تنها اثر عقد به زمانی لبل تر سرایت می کند
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داشت در صورتی که این شرط برای نیت ها و اهداف دیگری که برای نقص و دور زدن لوانین استفاده 

صورت احتمال دارد جز شروط خالف مقتضای  گری غیر از عقد را دنبال کند، در آنمی شود و هدف دی

این شرط جز شروط خالف مقتضیات  ؛ در غیر این صورت و صورت های مشابهخالف عقد لرار بگیرند

زیرا مقتضیات اطالق عقد با وجود این شرط نیز به وجود می آیند وتنها با تراضی طرفین  ؛نیست اطالق عقد

عقد به لبل سرایت می کند و دراین شرط اگر زمانی دلیق که آثار عقد به آن سرایت می کند مشخص آثار

جا که عالم نیز نمی باشد. از آن جزء شروط مجهولی که جهل آن موجب جهل به عوضین می شود ؛باشد

مقدم بر علت لرار اعتبار تابع جعل و اراده جاعل است و جاعل می تواند از لحاظ ترتب زمانی اثر معلول را 

ندارد و افراد با اراده خویش درباره ترتب اثر عقد  منافاتی این امر با عدم امکان تقدم علت بر معلول ؛دهد

خصوصیت این نظریه به  یوحدت مالك گرفتن از طرفداران نظریه کشف و الغاکند. میتصمیم گیری 

شود و بلکه شرط متأخر هم موثر  مقدم شروط که در امور اعتباری لزومی ندارد که شرط براین شرط و این

در نهایت با در نظر گرفتن تمامی دالیل و توضیحات ارائه . دالیل دیگری بر صحت این شرط هستند ،است

شده می توان به این نتیجه رسید که فی الجمله این شرط صحیح است و می توان شرط کرد که آثار عقد به 

 زمان لبل از عقد سرایت کند .
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 فقه پویا

 شماره سوم

 29-49صص 

 مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات خطرناک

 

 1 نژاد یمحمد جواد عباس

 چکیده

 شیابوووه نسوووبت گذشوووته افوووز  خطرنووواك یهووواتیفعال ،یو تکنولووووژ عیو توسوووعه صووونا شووورفتیبوووا پ

 تیم مسووئولنظووا نیوویتع یها بوورااموور منجوور شووده اسووت، کشووور نیکوورده اسووت و هموو دایووپ یریچشوومگ

ا ذاتوو" تیووه ماهرا وضووع کوورده و بووا توجووه بوو یدیوولواعوود جد هووا،تیدسووته از فعال نیووحوواکم بوور ا یموودن

مطلووق گووام  ایوومحووض  تیماننوود مسووئول ینوویع یهاتیمسووئول یالوودامات، بووه سووو گونووهنیا "خطرنوواك

کووه احتمووال  شووودیاطووالق م یرمعمووولیغ یهوواتیبردارنوود. الوودامات خطرنوواك بووه آن دسووته از فعال

 زیوومعمووول ن یهوواال مرالبتکووه بووا اعموو یلوورار دارد، بووه نحووو ییهووا در درجووه بوواالورود خسووارت آن

واد موو ،موورتبط بووا آتووش یهوواتیفعال ایوو یاتموو یهوواتیماننوود فعال ؛کوورد یریاز آن جلوووگ توووانینم

و  سیچووون انگلوو ییهاخطرنوواك. در کشووور وانوواتیاز ح یو نگهوودار ییایمیو شوو یمنفجووره، مووواد سووم

نوووه گو نیوووا یمحوووض بووورا یمووودن تیمسووئول ،یالمللووو نیاز اسوووناد بووو یاریدر بسووو نیو همچنووو کووایآمر

مووالك لوورار  ریچووون فرانسووه، فوورض تقصوو ییهاکشووور رد یدر نظوور گرفتووه شووده اسووت و حتوو هوواتیفعال

بوا  در رابطوه یلاعوده کلو رانیو. در حقووق اباشودیم ریتقصو هیواز نظر دتریکوه بوه نسوبت شودگرفته است 

 هیووفقووه امام شووده اسووت. در حیآن تصوور قیاز مصوواد یوضووع نشووده و صوورفا برخوو هوواتیدسووته از فعال نیووا

ش در پووژوه نیوومطوورح شووده اسووت. ا یمبوواحث وانوواتیدر رابطووه بووا خسووارات مربوووط بووه آتووش و ح زیوون

 یبووورا ییگشووواآن، راه قیخطرنووواك، عناصووور و مصووواد یهووواتیفعال حیبوووا تشووور صوودد آن اسوووت کوووه

 یموودن تیمسووئول لیووو ضوورورت تحم هوواتیگونووه فعال نیووشووناختن ا یبوورا ییلضووا هیووو رو یگووذارلانون

 ها باشد.نسبت به آن ریبدون تقص

 

 خطرناك. واناتیمحض، مواد منفجره، ح تیالدامات خطرناك، مسئول کلیدی: گانواژ

 

                                                           

  دانشگاه تهران ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یارشد، حقوق خصوص یکارشناس جودانش.  1

 Mjavad_abbasi@ut.ac.irرایانامه؛ 
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 قدمهم. 1

ه توجه ب ت. بابرخوردار اس یخاص تیالدامات خطرناك، از اهم یبرا ،یمدن تینوع مسئول نییامروزه تع

ارند، د ستیز طیمح یتح ایو  نیریاشخاص و اموال سا یبرا هاتیفعال گونهنیکه ا یدیخطرات بالقوه شد

 یهایواردهند. دش ارلر هاتیفعال نیا یبرا نیبه مراتب سنگ یمدن تیموجب شده است تا کشورها مسئول

ا ده است تشخطرناك موجب  یهاتیفعال یآن با مبان یناسازگار نیو همچن ریمربوط به اثبات تقص

 ردارند.بمحض، گام  تیلخصوصا  مسئو ر،یبدون تقص یمدن تیمسئول یمورد عموما  به سو نیها در اکشور

از  یشنا ینمد تیمسئول یبا مبان یرندگضرر و بازدا عیچون توز یایمحض با توجه به مبان تیمسئول

در  هاتیوع فعالن نیا ادِیو خطرات ز رمتقابلینفع غ رمتقابل،یغ سکیر ریفوق خطرناك نظ یهاتیفعال

چون  ینیوخطرناك که تحت عنا الدامات دارد. یسازگار ترشیب ر،یبرتقص یمبتن تیمقابل مسئول

خطرناك  یهاتیفعال ،(Ultrahazardous activities) كفوق العاده خطرنا یهاتیفعال

 ینابر مب سیابتدائا در حقوق انگل شود،یمطرح م( Abnormally Dangerous Activitie)رمعمولیغ

 نوشتار نید. در ارا التباس کردن هلاعد نیا کایآمر رینظ ییهاشکل گرفت و سسس کشور لندیر یلاعده

و  باشندیم هیظرن نیا یکه منابع اصل یمقاالت خارج نامه و انیاعم از کتب، پا نیعموما  از منابع الت

وشن روزه ح نیرا در ا رانیحقوق ا کردیاعم از کتب و مقاالت که رو یو عرب یمنابع فارس نیهمچن

 یهااهدگید و نیاستفاده شده است. لوان یو به روش کتابخانه ا یفیو توص یلیبه صورت تحل کنند،یم

ربوط م یلمللا نیاسناد ب نیو همچن نهیزم نیو فرانسه در ا کایآمر س،یچون انگل ییحقوق کشورها نیدکتر

و  فوق خطرناك، عناصر یهاتیفعال میلرار گرفته اند و تالش شده است تا با ترس یها مورد بررسبه آن

ه آن، بها نسبت عموم کشور کردیرو ت،یحاکم بر آن و در نها یمدن تیمسئول وعحاکم بر آن، ن طیشرا

 نیچنات و همو مقرر نیو استفاده آن در لوان رانیا یحقول اتیدر ادب هاتیفعال نیبهتر ا ییساموجب شنا

 نییو تع هاتیفعال نیا ییشناسا یبرا یلاعده کل ران،یها شود. در حقوق انسبت به آن ییلضا هیرو کردیرو

ر د ایده راکنپ نیوانآن در ل قیمصاد یخاص، نسبت به آن وجود ندارد و فقط برخ یمدن تینوع مسئول کی

عدود، آثار م یز برخج زین یحقول اتی. در ادبافتی توانیاست، م وستهیبه آن پ رانیکه ا یالملل نیاسناد ب

 د، وجودباش یمبتن فوق خطرناك یهاتیفعال هیکه بر نظر کردینوع رو نیو اتخاذ ا هاتینوع فعال نیا

ن آناصر عبدون شناختن نوع و  ق،یاز مصاد یبرخ انیب یآن است که حت یکه ضرور یندارد. نکته ا

 ،نیها الزم است؛ همچنو روشن کردن آن کندینم تیسازگار با آن، کفا یمدن تیو مسئول تیفعال

دارد، نوجود  یحیرفوق خطرناك که تص الدامات رینسبت به سا شودیمنجر م هاتینوع فعال نیا ییشناسا

 شود. نییمناسب تع یمدن تیمسئول
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 هیم و اصطالحاتمفا .2

ات؛ ع الدامین نودر این بخش ابتدا به مفهوم الدامات خطرناك می پردازیم و سسس عناصر تشکیل دهنده ا

شود. در مبحث بعدی، مسئولیت مدنی حاکم بر این نوع الدامات و ها بررسی میهمچنین خصوصیات آن

 گیرد.لیل لرار میتجزیه و تحها مورد ضرورت در نظر گرفتن نظام مسئولیت مدنی خاص نسبت به آن

 مفهوم اقدامات خطرناک  مبحث اول:

خطر  شود که دارای درجه باالیی ازهایی میالدامات خطرناك در معنای عام شامل کلیه الدامات و فعالیت

اك که، آن فعالیت ذاتا خطرناك باشد یا به دلیل ارتباط با مواد و وسایل خطرنباشند، اعم از اینمی

ست، اهای خطرناك از این حیث از اهمیت زیادی برخوردار این صفت شوند. مفهوم فعالیت موصوف به

های عادی بوده؛ همچنین در تر از فعالیتگونه از الدامات، احتمال ورود خسارت به سایرین بیشکه در این

موما  عات گونه الدامصورت ولوع حادثه خسارات وارده به نسبت وسیع تر است و از طرف دیگر در این

ها باید هایی که در این فعالیتباشد؛ لذا احتیاط و مرالبتتری همراه میهای بیشاثبات تقصیر با دشواری

 تر خواهد بود.بیش وهای عادی شدیدتر رعایت گردد به نسبت فعالیت

بتنی صیر متق ها عموما  بربنابر مالحظات گفته شده، در نظر گرفتن نظام عام مسئولیت مدنی که در کشور

و  ها سازگاری ندارد و در والع مخالف با حقوق زیاندیدهبا این فعالیت (reid,1999:731) باشدمی

زرگی بات مانع باشد، چرا که در نظر گرفتن نظام عام مسئولیت مدنی در این نوع از الدامحمایت از وی می

های آن، اریکند و با توجه به دشومیبرای زیاندیده در جهت اثبات تقصیر و جبران خسارات وارده ایجاد 

 گردد.مانع جبران خسارات وارده به وی می

ها ، کشورهای ناشی از آنبا توجه به افزایش روز افزون الدامات خطرناك و به تبع آن افزایش خسارت

ن شرط آقصیر در تر بر معیار عینی مبتنی بوده و اثبات تتالش کرده اند تا نوعی از مسئولیت مدنی که بیش

های خطرناك ها در ارتباط با تعریف فعالیتباشد را برای این نوع از الدامات در نظر بگیرند. کشورنمی

 های مختلفی را اتخاذ کرده اند.رویکرد

که تعریف خاصی از این نوع الدامات در لوانین خود به عمل آورند؛ صرفا ها بدون آنتعدادی از کشور

در لوانین خود آورده و آن را تحت عنوان مسئولیت مدنی خاص لرار داده مصادیقی را به صورت حصری 

انتشار و  های آلودهانتقال ویروس ایدز از طریق خون اند؛ به طور مثال کشور فرانسه در مورد خسارت

های زیست محیطی ( یا آلودگی (Law no. 95-955:1965 های مربوط به تاسیسات هسته ایآلودگی

(Law no.77-530:1977) های خطرناك، لوانین خاصی را وضع و بسیاری دیگر از مصادیق فعالیت

کرده و آن را بر مسئولیت محض مبتنی لرار داده است که نیازی به اثبات تقصیر ندارد. در کشور آلمان 

های مربوط به تاسیسات آب، گاز های ناشی از هواپیما، حوادث جاده ای یا خسارتمواردی نظیر خسارت

و موارد متعدد دیگر از همین رویکرد استفاده شده است. به طور کلی در این  (charm,1989:77)رقو ب

های خطرناك؛ نظیر حیوانات خطرناك، آتش و مواد منفجره، مواد سمی و رویکرد مصادیق بارز فعالیت
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ئولیت های زیست محیطی؛ در لوانین خاص و به طور پراکنده تحت چارچوب نظام خاصی از مسآلودگی

 که تعریفی از این نوع الدامات ارائه شده باشد.مدنی لرار داده است بدون آن

 های خطرناكهایی چون انگلیس و آمریکا که ابتدا نظریه مسئولیت محض ناشی از فعالیتدر مقابل کشور

ع ین نوهای دیگر و اسناد بین المللی آن را التباس کرده اند، اها مطرح شده و سسس کشوردر حقوق آن

ری کرده ها را در لالب یک لاعده کلی آورده و بر اساس آن نسبت به مصادیق مختلف تصمیم گیفعالیت

ر گرفته های خطرناك باند. در کشور انگلیس مبنای شکل گیری نظریه مسئولیت مدنی محض برای فعالیت

اشد و به شکل گیری بمی 1868در سال  (Rylands v Fletcher:1868)از پرونده ریلند علیه فلیتچر

ر اثر ود که باده بلاعده ریلند منجر شده است. در این پرونده؛ مالک، مخازن آبی را در ملک خود لرار د

 عوایی کهها، ملک همسایه دچار آبگرفتگی گردید و در دنشت مایعات از این مخازن و فوران آب از آن

ارت بران خسجنی و صیر، معافیت از مسئولیت مددر دادگاه الامه شد، خوانده بنابر ادعای عدم ارتکاب تق

دش، نافع خومنابر هر گاه شخص، ب "را از دادگاه تقاضا کرد لیکن دادگاه در این مورد چنین بیان داشت:

 نآهای ناشی از اشیایی را در ملکش جمع آوری و نگهداری کند؛ علی الظاهر باید در مقابل کلیه خسارت

که خوانده را مکلف به دون آنو در ادامه دادگاه ب  ),6:279186L.R. I Ex-280("پاسخگو باشد

ر درا  "حضمولیت مسئ"اثبات تقصیر کند، رای به مسئولیت مدنی خواهان داد؛ بنابراین در والع به نوعی 

 نگلستانشور اکاین زمینه پذیرفت. سسس با توجه به اعتراضی که از این رای صورت گرفت، دیوان عالی 

اده استف"ه نتیج دگاه را تا حدی کاهش داد و چنین نظر داد که: هرگاه خسارات وارده درعمومیت نظر دا

تمال ده باشد و همچنین ناشی از الداماتی باشد که اح( از زمین والع ش natural Use-Non ("غیرطبیعی

ن لیدی . بنابرایباشدهای وارده ناشد، خوانده باید پاسخگو کلیه زیاها باال بفساد و ضرر به دیگری در آن

که  یت استبودن فعال "غیرعادی"یا  "غیرطبیعی"که نظر اولیه دادگاه اضافه شد مربوط به خصوصیت 

که حتی مرتکب تقصیری شود، مسئولیت مدنی پیدا کند. پس از این شود خوانده بدون آنمنجر می

آتش، مواد  چنینی؛ از لبیل امات اینها و الدهای انگلیس این نظریه را نسبت به سایر فعالیتپرونده، دادگاه

 منفجره، مواد شیمیایی و سمی گسترش دادند. 

ر مورد لاعده د ها بر اساس همینلاعده ریلند سسس به حقوق کشور آمریکا راه پیدا کرد و بسیاری از ایالت

ند؛ حض شدم ئولیتالدامات خطرناکی نظیر استفاده از دینامیت و مواد منفجره اعمال کرده و لائل به مس

 گرفت و در مورد بسیاری ازکه  نظریه مذکور، صرفا مصادیق محدودی را در نظر میلیکن به دلیل این

کا در های خطرناك لابل اعمال نبود؛ رویکرد جدیدی را بر اساس لانون مسئولیت مدنی آمریفعالیت

د تا حد گفت نظریه ریلن تواناتخاذ کردند و اصالحاتی را در این دیدگاه ایجاد کردند. می 1977سال

 ف کردند.ها را به خوبی تشریح و توصیزیادی گسترش داده شد و عناصر و خصوصیات این نوع از فعالیت

 "غیرمعمولفعالیت خطرناك "آمریکا از اصطالح لانون مسئولیت مدنی  520همچنین در ماده 

(activity dangerouabnormally )   شرایط تحقق آن، و استفاده شده و با بیان خصوصیات
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که یک فعالیت، مسئولیت محض را برای این دسته از الدامات وضع کرده اند. به موجب این ماده برای این

 خطرناك و غیرمعمول به شمار رود باید شرایط ذیل وجود داشته باشد:

 . وجود درجه باالیی از خطر برای صدمه به شخص، ملک یا اموال سایرین.1

 لدامات، به طور بالقوه وسیع باشد.. ضرر وارده از ا2

 ها جلوگیری کرد.های معمول نتوان از آن. با اعمال مرالبت3

 . عدم استفاده معمول و طبیعی.4

 . عدم تناسب با مکان انجام فعالیت.5

 . فایده این نوع الدامات در مقابل خطرات آن برای اشخاص برتری نداشته باشد.6

د رار خواهلها مورد بررسی وارد به طور جداگانه و مبانی هر یک از آندر مباحث بعدی هر یک از این م

های خطرناك به طور کلی دو ها در ارتباط با فعالیتتوان چنین نتیجه گرفت که کشورگرفت؛ بنابراین می

ه ر جداگانهای خطرناك را به طونوع رویکرد اتخاذ کرده اند: یک رویکرد که صرفا مصادیقی از فعالیت

یکردی ری روری ذکر کرده اند و آن را تحت نظام خاصی از مسئولیت مدنی لرار داده اند و دیگو حص

 خطرناك داماتاست؛ که لاعده کلی برای این نوع از الدامات وضع کرده و تعریفی روشن و صریح از ال

 انجام داده اند.

قوق حعایت راصل الضرر و در فقه امامیه مباحثی که فقها در ارتباط با اصل تسلیط و تزاحم آن با 

عد ی از لواکند. لاعده تسلیط، یکمجاورین مطرح کرده اند تا حد زیادی با این موضوع ارتباط پیدا می

لهم( رود که بر مبنای حدیث مشهور پیامبر )ص(: )الناس مسلطون علی اموامسلم فقهی به شمار می

هر مالکی "مدنی همین حکم بیان شده است: لانون  30(. در ماده 405، ص4، ج1410باشد)شهید ثانی، می

 ور مطلقطا به . در صورتی که لاعده تسلیط ر"نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد

 رر ممکنه الضحاکم و مالک را مجاز به هرگونه تصرف در ملک خود بدانیم، در موارد متعددی با لاعد

خودش،  ر ملکدالف از نوع تزاحم است؛ زیرا در تصرف مالک است تزاحم پیدا کند. البته جنس این اخت

ر ا یکدیگباعده للزوما به معنای ورود زیان به دیگری نیست و صرفا در برخی از موارد، اجرای این دو 

ثر این که مالک در ملک خود آتشی را روشن کند یا آبی را رها سازد و بر اکنند؛ مانند آنتزاحم پیدا می

آن  ات فقهینظری یه مجاور خسارتی وارد آید. در مقام تزاحم بین این دو لاعده، یکی ازالدام به همسا

، مه حلیست)عالاست که به طور مطلق باید لاعده تسلیط را حاکم دانسته و در این مورد مالک ضامن نی

اشد بمتعارف (؛ لیکن نظر مشهور فقها بر این است؛ هرگاه تصرفات مالک به صورت غیر41، ص2، ح1414

، 1، ج1392د، و به مجاورین خسارتی وارد شود، لاعده الضرر حاکم بوده و مالک ضامن است)محقق داما

اعده لهوم (. در والع تاکید بر غیرمتعارف بودن تصرفات مالک و تصرف زائد بر حاجت، با مف158ص

 آورد. ا ضمان آور به شمار میرگونه تصرفات ریلند مشابهت دارد و این
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 م: مبانی و خصوصیات اقدامات خطرناکحث دومب

ر دست که ا "نفع غیرمتقابلی"و  "ریسک غیرمتقابل"دو مبنای مهم حاکم بر الدامات خطرناك شامل 

وع نها مسئولیت مدنی شدیدتر و یک الدامات خطرناك وجود دارد. همین امر موجب شده است، کشور

رای ی محض، بکه عموما  مسئولیت مدن نظر بگیرند گونه از الدامات درنظام خاص مسئولیت مدنی برای این

خاص  به طور طرناكآن برگزیده شده است. از این رو ابتدا باید مبانی مسئولیت مدنی ناشی از الدامات خ

ور حض به طمولیت و سسس مبانی مسئولیت محض به طور عام را در این حوزه مد نظر لرار دهیم. مبانی مسئ

باشد می های اداریوزیع ضرر، درونی کردن ضرر، بازدارندگی و کاهش هزینهعام، شامل مواردی نظیر: ت

 طرناك لابل اعمال است. ها در حوزه الدامات خکه هر یک از آن

ر ی سایمقصود از ریسک غیرمتقابل آن است که در الدامات خطرناك، ریسک و خطر بالقوه ای برا

ت به باشد و در والع به صورت یک جانبه خسارکند، به صورت یکطرفه میاشخاص یا اموال ایجاد می

کند؛ به طور مثال ولتی شخص، که چنین ریسک مشابهی را ایجاد نمیشود؛ در حالیزیاندیده تحمیل می

جانبه کند، یک خطر یککند، خطری که برای سایرین ایجاد میالدام به انجام عملیات انفجاری می

دادن کنند و از این رو در این موارد، لراریجاد نمیبرای شخص ا باشد و سایرین چنین خطر مشابهی رامی

 رد.بار اثبات تقصیر بر دوش زیاندیده، با مبنای مسئولیت و چه بسا عدالت، سازگاری ندا

در "یان شده است: ب؛ مثال خوبی در این باره 20در اصالحیه سوم لانون مسئولیت مدنی آمریکا، ذیل ماده 

و  انندگانست، رار استفاده از خودرو که در میان افراد جامعه معمول و متعارف یک فعالیت معمولی نظی

ر عهده بها، ریسکی برای یکدیگر دارند، یک ریسک متقابل و مشابه است و از این رو مسئولیت خودرو

. یا در مورد نگهداری از (RESTATEMENT THIRD OF TORTS 2005: § 20)"راننده مقصر است

گ خانگی چون س در مورد حیوانات "همین لانون، چنین تفسیری ارائه شده است:  22اده حیوانات، ذیل م

ک در حد های محدودی را برای سایرین دارند، این ریسو گربه که در میان مردم عمومیت دارد و ریسک

گی یا های ناشی از حیوانات خانوسیعی متقابل است و در نتیجه تحمیل مسئولیت محض در مورد آسیب

ده و که در مورد حیوانات وحشی و غیرمتعارف چنین ریسکی غیرمتقابل بوهلی ضعیف است؛ در حالیا

 "باشد.ها لابل اعمال میمسئولیت محض در مقابل آن

است که با مبنای اول رابطه تنگاتنگ و متقابلی  "نفع غیرمتقابل"های خطرناك، مبنای خاصِ دومِ فعالیت

باشد. هرگاه شخص بنابر منافع خودش، ل، یک نفع متمایز با زیاندیده میدارد. مقصود از نفع غیرمتقاب

که زیاندیده نفع شخصی و خاصی در این فعالیت داشته مبادرت به یک الدام خطرناك کند، بدون آن

باشد، مسلم است که تحمیل بار اثبات تقصیر بر وی توجیه پذیر نیست و شخصی که از آن فعالیت نفع 

های ناشی از آن را بی چون و چرا جبران کند، خصوصا  از این حیث که این فعالیت ارتبرد باید خسمی

های تخصصی ها که عموما  فعالیتخطرناك و دارای ریسک باالیی است؛ همچنین اثبات تقصیر در آن

که سایر باشند به دشواری ممکن است. هر چقدر یک فعالیت معمول و متعارف باشد، احتمال اینمی
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تر است و در مقابل در فعالیت غیرمعمول و غیرمتعارف که از ص از آن نوع فعالیت نفع ببرند، بیشاشخا

خصوصیات اصلی الدامات خطرناك استند، عموما  چنین نفع و ریسک متقابلی متصور 

 من له"توان با لواعد فقهی نظیر مبنای نفع غیرمتقابل را میدر فقه امامیه . (fletcher,1972:537)نیست

توان به مالزمه مقایسه کرد. بر اساس این لواعد فقهی می "الخراج بالضمان"و یا لاعده  "الغنم فعلیه الغرم

 نفع و ضرر پی برد. 

م وع الداآن ن چنین مواردی که ریسک و منافع یک الدام خطرناك، در مقابل منافعی که سایر اشخاص از

ه سوم لانون اصالحی 24یت محض بود و تفسیر ذیل ماده ئولآورند اندك باشد، باید لائل به مسبه دست می

یا پرتاپ  اپیما وبرخورد هو هر گاه به دلیل "کند:مسئولیت مدنی آمریکا در این مورد مثال خوبی را بیان می

ها، سارتخهایی وارد شود، مسلم است که در مقابل این شدن اشیاء از آن، به ساکنین روی زمین خسارت

ی به از آسیبا پرود دارد، لیکن در مورد مسافرین هواپیما، در صورتی که هنگام فرود یمسئولیت محض وجو

برند، یمکه مسافران به طور مستقیم از منافع مربوط به پرواز بهره ها وارد شود با توجه به اینوسایل آن

ه یا ب (restatement second, section 24)"تحمیل مسئولیت محض چندان توجیه پذیر نیست.

زند،  آسیب طور مثال در صورتی که یک حیوان وحشی از لفس خود در باغ وحش فرار کند و به دیگران

سیب آانات مسئولیت محض لابل اعمال است؛ لیکن اگر دامسزشک در طی فرآیند درمان یا معاینه حیو

 د.کنشک را تامین مینیست؛ زیرا این عمل منافع دامسز ببیند، چنین مسئولیتی لابل توجیه

یف به وجب تکلمال م آن است که بهره بردن از منافع حاصل از "من له الغنم فعلیه الغرم"مقصود از عبارت 

الخراج "(؛ مضافا  عبارت 126، ص1407شود)شیخ طوسی، های ناشی از آن مال نیز میتحمل خسارت

مرتبط  کامال   ه با یکدیگرو لاعدباشد. این دناظر به تالزم ضمانت اصل مال و انتفاع از آن می "بالضمان

ر براین ه؛ بناستند، به نحوی که لاعده اول جهت تعیین منتفع و لاعده دوم در جهت تعیین ضامن استه

 حمل کردهت های ناشی از آن را شخصی که از منافع شیء یا فعالیتی بهره مند شود باید خطرات و خسارت

ع شده اعی وال انتفاعمال این لاعده الزم است. اوال و متعهد به جبران آن گردد. بنابراین سه شرط برای 

، 1398 )کریمی،باشد باشد، ثانیا  ضرر به دیگری وارد شود و ثالثا  مالزمه بین ضرر و منفعت وجود داشته

 (.267ص

 های خطرناك به طور خاص، نسبت به هریک ازمبانی مسئولیت محض به طور کلی و مبانی فعالیت

ور به ط ك لابل اعمال است و از این رو در ادامه، هر یک این خصوصیاتخصوصیات الدامات خطرنا

 شوند. جداگانه با توجه به مبانی این موضوع بررسی می
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 وجود درجه باالیی از خطرالف. 

 تر است و همینهای عادی باالهای خطرناك، ضریب خطر و ولوع حادثه به نسبت سایر فعالیتدر فعالیت

رنگ تر باشد، در آن پری نظیر توزیع ضرر که از مبانی مسئولیت محض میی، مبانیامر موجب شده است

های وارده و ، خسارت(distributive justice)باشد. بر اساس مبنای توزیع ضرر یا عدالت توزیعی

 ایرینتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین سشود، میهزینه ای که بر خوانده به دنبال آن تحمیل می

ها فعالیت گونه توزیع گردد. هرگاه مسئولیت محض، برای الدامات خطرناك در نظر گرفته شود، عامل این

صرف مهای وارده را به آورند، ضرربا توجه به ارزیابی خطرات و محاسباتی که از فعالیت خود به عمل می

های خود را در مقابل خسارتستقیم که به صورت غیرمکند یا اینکنندگان کاال یا خدمات خود توزیع می

اشد، این ن پذیر بکند؛ در حالی که اگر مسئولیت بر تقصیر مبتنی و اثبات آن به دشواری امکاوارده بیمه می

ی در گیرد و از طرفی با مبنای بازدارندگها لرار میچنین مالحظات کمتر مورد توجه عامالن این فعالیت

 تعارض لرار دارد.

ت ن مسئولیتری به دنبال دارند، با در نظر گرفتاین نوع از الدامات، خطرات بیشبا توجه بهموضوع که 

ها را باال خواهد برد؛ هایی شده و سطح ایمنی آنها، موجب کاهش سطح چنین فعالیتمحض نسبت به آن

 شود. که نظام عام مسئولیت مدنی کمتر باعث کاهش فعالیت های خطرناك میدر حالی

 ت. گستردگی خساراب

 خصوصیت دیگر الدامات خطرناك آن است، که در صورت ولوع حادثه، خسارات به نسبت سایر

ها از ای نظیر توزیع ضرر و تخصیص ضرر در آنباشد و از این رو مبانیهای عادی وسیع تر میفعالیت

جره یا های خطرناکی نظیر مواد منفتری برخوردار است. به طور مثال در رابطه با فعالیتاهمیت بیش

ها والع شود، به نسبت وسیع هایی که ممکن است در اثر آنهای اتمی، به طور بالقوه خسارتخسارت

تری گردد؛ اوال  سطح احتیاط و ایمنی دلیقباشد و در نظر گرفتن مسئولیت مدنی محض موجب میمی

های خود  بیمه را به فعالیت ها، صاحبان این الدامات، نهادگونه خسارترعایت گردد و ثانیا  در مقابل این

زگاری ندان ساچصیر، راه دهند و به نوعی توزیع ضرر نیز محقق گردد و این مبانی با مسئولیت مبتنی بر تق

 ندارد.

 . ناتوانی از دفع ضررج

ها به الدامات خطرناك در زمره آن دسته از الداماتی به شمار می رود که جلوگیری از ضرر در آن

شود و از ر است و حتی در برخی از موارد در صورت ولوع ضرر، دفع آن غیرممکن میدشواری امکان پذی

کند. در های معمول و متعارف برای جلوگیری از خطرات، کفایت نمیاین رو با رعایت یکسری مرالبت

، 1386شود، معیار تقصیر رفتار انسان معقول و متعارف است)کاتوزیان، مسئولیت مبتنی بر تقصیر گفته می

کنند و به تبع آن، اثبات تقصیر دشوار و یا حتی که در این الدامات، چنین مرالبتی نمی(. در حالی82ص
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ها با گردد؛ از این روست که مسئولیت مدنی محض و یا حتی مطلق در این موارد فعالیتغیرممکن می

 های اثبات تقصیر، سازگار است.ها و دشواریماهیت خطرناك بودن آن

 مول بودن. غیرمعد

 ین عمومیگر بیکی از عناصر شناسایی الدامات خطرناك، معمول و متعارف نبودن آنهاست و به عبارت د

باشند، به تبع آن ها غیر متعارف میکه این نوع فعالیتباشد. با توجه به اینافراد جامعه کمتر شایع می

ای صیت به همان مبناده کند و این خصوهایی آمقابله با چنین خسارتمتواند خود را برای زیاندیده نمی

ز اها، که به خوبی از خطرات ناشی گردد. این درحالی است که عوامل این فعالیتریسک غیرمتقابل برمی

مله جهایی آماده کنند؛ از توانند خود را برای این چنین خسارتالدامات خود اطالع و آگاهی دارند، می

ها و خدمات که از طریق توزیع ضرر، آن را در لیمت کاالیا این ردهتری به کار بکه سطح احتیاط بیشآن

د و در ی دارخود منظور کرده و خود را بیمه کنند. همه این مالحظات با مسئولیت مدنی محض سازگار

ها که از احتمال عدم صورت حاکمیت مسئولیت مبتنی بر تقصیر، ممکن است عوامل این فعالیت

 وگیری ازهای اثبات تقصیر آگاهی دارند، ترغیب به این الدامات جلو دشواریمحکومیت خود در دادگاه 

گردد و دیگر های دادرسی میخطر، نشود. از طرفی در نظر گرفتن مسئولیت محض، موجب کاهش هزینه

ی های تخصصی برای اثبات تقصیر یا اطاله دادرسی با توجه به تخصصهایی نظیر هزینه کارشناسیدشواری

کند؛ زیرا عوامل، بدون نیاز به اثبات تقصیر، ها را رفع میگونه فعالیتخیص الدامات خطرناك اینبودن تش

 مسئول هستند.

 . عدم تناسب با مکانه

ه رود؛ مثال  در صورتی کهای خطرناك به شمار میعدم تناسب با مکان از جمله عناصر شناسایی فعالیت

مار شاك به روستایی لرار داشته باشد، یک الدام خطرنعملیات انفجاری در نزدیکی مناطق شهری یا 

 است، در رود و باید مسئولیت محض را بر آن حاکم دانست، لیکن اگر همین فعالیت که ذاتا خطرناكمی

 گردد.محلی دور از محل سکونت شهروندان و ایمن انجام شود، شامل مسئولیت محض نمی

 . انواع مسئولیت مدنی3

از  فته اند؛مدنی را در نظر گر ا الدامات خطرناك، دیدگاه های مختلفی از مسئولیتها در رابطه بکشور

ها علی توان به فرض تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت مطلق اشاره کرد. در حقوق کشورها میجمله آن

 ل جبرانباشد و به طور کلی اشخاص در صورتی مسئوالقاعده، نظام مسئولیت عام، بر تقصیر مبتنی می

. آنچه مسلم است، آن است که (king, 1996:342)شوند که مرتکب تقصیر گردند.خسارت شناخته می

راتب اط به ماحتی ودر الدامات خطرناك یا الداماتی که با مواد خطرناك سر و کار دارند، وظیفه مرالبت 

ستان که در کشور انگلشود و این الزام به حدی است تر از حالت معمول در نظر گرفته میسنگین تر و بیش

ای از مرالبت که ایمنی را تضمین درجه"در رابطه با این نوع از الدامات 

 دانند.را شرط می )1932stevenson:donoghuev("کند
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های خطرناك را بر مسئولیت محض مبتنی های انگلیس و آمریکا مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتکشور

نوعی از  (strict liability). مقصود از مسئولیت محض(w.prosser:1971:508-509)لرار داده اند.

باشد بدون یمسئولیت مدنی است که در آن عامل زیان، مکلف به جبران خسارات وارده به زیاندیده م

ابطه سببیت، ت لطعی رکه زیاندیده نیازی به اثبات تقصیر داشته باشد. در این نوع از مسئولیت تنها با اثباآن

لیت معاف مسئوتوان از یمکه بنابر لوه لاهره یا مداخله شخص ثالث یا الدام خود زیاندیده باشد، اعم از این

 (.17ص، 1397شد)بادینی، 

ر بنگلیس، شور اکهمانگونه که لبال  بیان شد، دکترین مسئولیت محض در ارتباط با الدامات خطرناك در 

شود. یاد می از آن یک مبنای کالسیک در این بارهمبنای لاعده ریلند شکل گرفته است و همواره به عنوان 

ها کشور دیگر وعالوه بر ارزش تاریخی، پرونده ریلند، در والع شالوده پذیرش این نظریه در آمریکا 

ن یکا به آباشد و در تدوین لانون مسئولیت مدنی آمریکا به وسیله موسسه حقولی آمرپرونده ریلند می

وم داصالحیه  520و  519. در کشور آمریکا به موجب مواد (keeton,1995:595)ارجاع شده است 

ر نظر های خطرناك و غیرمعمول تعریف شده و برای آن مسئولیت محض دلانون مسئولیت مدنی، فعالیت

 گرفته شده است.

جام دهد معمولی را انهر شخصی که فعالیت خطرناك غیر"دارد:لانون اخیرالذکر چنین بیان می 519ماده 

رر، که برای جلوگیری از ضورت ورود خسارت به اشخاص یا اموال سایرین، ضامن است؛ ولو آندر ص

 .اصالحیه لانون مسئولیت مدنی آمریکا( 519)ماده "حداکثر مرالبت را انجام داده باشد

در  ت خطرناكها از جمله کشور فرانسه در ارتباط با الدامانظریه دیگر مسئولیت مدنی که برخی از کشور

باشد. بر اساس این رویکرد خواهان از بار می (presumption of fault)ظر گرفته اند، فرض تقصیر ن

اف ولیت معز مسئااثبات تقصیر خوانده معاف است لیکن اگر خوانده بتواند عدم تقصیر خود را ثابت کند 

 شود.می

ت خطرناك، باید به مسئولیت در حقوق فرانسه برای تعیین نظام حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از الداما

مدنی ناشی از اشیاء رجوع کرد و دکترین حقولی عموما  برای تعیین مسئولیت، در مورد الدامات خطرناك 

یک شخص نه تنها در "دارد: لانون مدنی فرانسه بیان می 1242به این عنوان حقولی ارجاع داده اند. ماده 

هایی که اد شده است مسئول است؛ بلکه نسبت به خسارتهایی که بر اثر رفتار خودش ایجمقابل خسارت

ها پاسخگو است یا بوسیله اشیائی که تحت نگهداری وی از سوی سایر اشخاص که وی در مقابل رفتار آن

البته در این ماده تمایزی بین الدامات خطرناك و غیرخطرناك به عمل نیامده  "باشد نیز مسئولیت دارد.می

تواند در موارد متعددی با الدامات خطرناك مطابقت پیدا دنی ناشی از اشیاء میاست؛ لیکن مسئولیت م

 های مایعتوان به مواردی نظیر گازهایی که در این مورد طرح شده است میکند و از جمله پرونده

(Recueji Dalloz Sirey 1994 J. 80)مواد منفجره یا تجهیزات لطع درختان  . (Recueil Dalloz 

Sirey 1966 J. 700)  آن است که این ماده در والع  1242اشاره کرد. دیدگاه جدید نسبت به ماده



39 
 

توان از مسئولیت کند تا بر فرض تقصیر مبتنی باشد. خوانده در صورتی میفرض مسئولیت را تحمیل می

است.  ای غیر لابل پیش بینی و خارج از کنترل وی وجود داشتهمدنی معاف شود که ثابت کند لوه لاهره

 باشد.در والع این دیدگاه بار اثبات را بر دوش خوانده لرار داده و به نفع خواهان دعوا می

 فعل"ان کند، همدر مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخص، آنچه در تعیین مسئولیت نقش اساسی را ایفا می

نقش فعال شیء  تری دارد،که در مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء آنچه نقش مهماست. در حالی "شخص

ز ت ناشی اباشد و برای تعیین مسئولیت باید این شیء به شخص منسوب باشد. در حقوق فرانسه مسئولیمی

ه شمار بشیاء احیوان، تصادفات رانندگی یا خرابی ساختمان از جمله مصادیق، مسئولیت مدنی ناشی از 

ت شیء مداخله در تحقق خسارفعال شیء در ولوع خسارت؛ آن است که آن  روند. مقصود از نقشمی

گری ر ملک دیدکه به صورت منفعل عمل کند؛ مثال اگر فرد بر اثر افتادن درخت والع داشته باشد، نه این

خص که ش بر روی خودرو وی، خسارت ببیند، درخت نقش فعال در ایراد خسارت دارد؛ لیکن در فرضی

یء نقش شست و سئولیت ناشی از شیء مطرح نیخود از درخت باال رفته و از آن بیفتد و آسیب ببیند، م

 .(J.bell,1998:377)منفعل دارد 

محض  لیت مدنیهای خطرناك عموما  از مسئودر اسناد و معاهدات بین المللی، در رابطه با مصادیق فعالیت

ر وانوردی بود و دو در رابطه با مسئولیت خسارات ناشی از ه 1933استفاده شده است. معاهده رم در سال 

های رود. در مورد فعالیتهای اولیه نظریه مسئولیت محض در حقوق بین الملل به شمار میوالع از حمایت

ف معاهده، اصول حاکم بر اکتشا 5رود، ماده های خطرناك به شمار میفضایی که یکی از مصادیق فعالیت

 ند:کو استفاده از فضای ماورای جو، شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی مقرر می

که ناشی از  ارده،هر کشوری که شی ای را به فضا پرتاپ کند ... از نظر بین المللی نسبت به خسارات و"

اجرام  دیگر آن شی یا لطعات آن بر روی زمین، در فضای جو یا در فضای خارج از جو از جمله ماه و

به  "ها ضامن است.آنهای عضو معاهده یا اشخاص حقیقی و حقولی آسمانی باشد، نسبت به دیگر کشور

آمیز از  نه استفاده صلحاین معاهده، کمیته فرعی حقولی سازمان ملل متحد در زمی 5منظور رفع ابهام از ماده 

ور پرتاپ کش"صریحا مقرر کرده است:  2فضای ماورای جو در تهیه پیش نویس این معاهده، در ماده 

واز، به حال پر ما درز آن در سطح زمین یا به هواپیکننده شی به فضا باید در مقابل خسارات وارده ناشی ا

 "طور مطلق مسئول شناخته شود.

روند، از این حیث که های خطرناك غیرمعمول به شمار میهای اتمی یکی از مصادیق بارز فعالیتفعالیت

ریسک ورود ضرر در آن بسیار باالست و از منظر حقوق بین الملل به طور خاص، این ریسک جنبه ی 

توان از های معمول، نمیرود که با اعمال مرالبتهایی به شمار میراملی دارد و از طرفی از جمله فعالیتف

آن جلوگیری کرد. در این راستا معاهده وین که به وسیله آژانس انرژی اتمی حمایت شده است، صریحا 

ی اتمی ... باید به صورت هامسئولیت مدنی بهره بردار تاسیسات استه ای برای خسارت"دارد: بیان می

. اهمیت تعیین مسئولیت محض برای الدامات (.Vienna Convention art. IV(i)) "محض باشد.
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خطرناك تا جایی است که برخی از اندیشمندان حقولی از آن تحت یکی از اصول کلی حقوق بین الملل 

خطرناك بدین صورت است: هرگاه  هاییاد میکنند. به عبارتی اصل حقوق بین الملل در رابطه با فعالیت

خطر یک فعالیت، از نظر تکنولوژی یا صنعتی، از نظر مقیاس و احتمال ولوع زیاد باشد و خصوصیت 

فراملی داشته باشد، بهره بردار چنین فعالیتی در مقابل خسارات به طور محض مسئولیت دارد؛ از جمله 

باشد های فضایی میك، هوانوردی و فعالیتهای خطرناهای اتمی، آلودگیمصادیق بارز آن فعالیت

(goldie,1970:317). 

 مصادیق. 4

مللی ها و اسناد بین الباشند که در لوانین کشورالدامات خطرناك دارای برخی مصادیق روشن و بارزی می

 اده اند.های خطرناك شناخته شده و آن را تحت نظام خاصی از مسئولیت مدنی لرار دبه عنوان فعالیت

ادیو های خطرناك شامل حیوانات، آتش و مواد منفجره، مواد سمی، شیمیایی، رادیق مهم فعالیتمص

ه شود. دو مصداق مهم که هم در لوانین ایران و هم در فقه سابقهای زیست محیطی میاکتیوی و آلودگی

دو  ت که درش استری دارند و از طرفی تا حد زیادی با دیگر مصادیق ارتباط دارند با حیوانات و آتبیش

 گیرند.مبحث جداگانه مورد بررسی لرار می

 حیوانات .4-1

های ناشی از حیوانات خطرناك های فوق خطرناك، مربوط به آسیبیکی از مهمترین مصادیق فعالیت

 ت به دارندگاناصالحیه دوم لانون مسئولیت مدنی آمریکا مقرراتی را در این مورد نسب 507باشد. ماده می

 دارد:واناتی مقرر نموده است. این ماده بیان میچنین حی

ن ال سایریهایی که آن حیوان به اشخاص و امو. دارنده حیوان وحشی در مقابل دیگران نسبت به خسارت1

که دارنده حیوان وحشی حداکثر مرالبت را برای محدود شود؛ ولو آنکند، مسئول شناخته میوارد می

 ه طریق دیگر از ورود ضرر جلوگیری کرده باشد.کردن حیوان به عمل آورده یا ب

ر اخل د. این نوع مسئولیت محدود به مواردی است که حیوان دارای خصوصیات خطرناك باشد و د2

 باشد. ستی آگاهکه دارنده نسبت به آن آگاه بوده یا بایدسته خاص حیوانات وحشی لرار بگیرد؛ اعم از این

و ر آگاهی ابه بداند یا دلیلی کالف. دارنده یک حیوان خانگی در صورتی دارد که: لانون بیان می 509ماده 

 ر مقابلدباشد، وجود داشته باشد که این حیوان دارای تمایالت خطرناك و غیرمعمول در دسته خودش می

ه که حداکثر مرالبت را اعمال کردکند، مسئول است؛ ولو آنخساراتی که آن حیوان به سایرین وارد می

 باشد.

مولی یر معغب. این نوع مسئولیت محدود به مواردی است که حیوان خانگی دارای تمایالت خطرناك و 

 باشد که صاحب آن از آمن آگاهی داشته یا دلیل بر آگاهی او وجود داشته باشد.

بنابراین صاحب یک حیوان خطرناك یا حیوان خانگی که دارای تمایالت خطرناك است، در مقابل  

باشد که دارنده وان به طور محض مسئولیت دارد. البته این مسئولیت محدود به فرضی میخسارات آن حی
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حیوان، نسبت به خطرناك بودن آن آگاهی داشته یا دلیلی بر آگاهی وی وجود داشته باشد؛ لذا دادگاه در 

یل موارد، بدون توجه به تقصیر، حکم به مسئولیت میدهد؛ لیکن باید توجه کرد درصورت تحم این

تواند چنین ادعا کند که خواهان خطر مربوط به حیوان را فرض کرده بوده مسئولیت محض، خوانده می

است. این درحالی است که در لواعد کلی مسئولیت محض، خوانده حق چنین دفاعی را نخواهد داشت. 

را حمل  لانون فوق الذکر، شخصی که حیوان 519نکته حائر اهمیت دیگر آن است که بر اساس ماده 

 که مالک نباشد.کند از چنین مسئولیتی برخوردار است ولو آنمی

ها نوعا  خطرناك بوده و صرف مالکیت باشد که آنلاعده حقولی در مورد حیوانات وحشی بدین نحو می

کند. هرگاه مالکان این حیواناتی را در های ناشی از آن را ایجاد میها، مسئولیت مدنی نسبت به خسارتآن

 این رو و از عرض سایرین لرار دهند، با این عمل دیگران را در معرض یک خطر غیرمعمول لرار دادهم

 طی مبتنیهای ناشی از آن مسئولیت دارند، هرچند فرار حیوان از دست مالک بر بی احتیانسبت به ضرر

یگر داز طرف کند. بوده یا نباشد و صرف مالکیت یا تصاحب حیوان، برای تحمیل مسئولیت کفایت می

ی حاکم نسبت به حیوانات خانگی، آن است که چون این حیوانات خطرناك نیستند و خطر لاعده

از  که آن حیوانات دارای تمایالت وحشیانه باشند به نحوی که مالککنند مگر آنغیرعادی را ایجاد نمی

 آن آگاه بوده یا باید آگاه باشد.

اس این اس هاست. برانات وحشی مدنظر لرار گیرد، زیست بوم آنمعیار مهم دیگری که باید در مورد حیو 

ه استند ک توان به دو دسته تقسیم بندی کرد. یک گروه آن دسته از حیوانات وحشیحیوانات وحشی را می

د بوم خو زیست در زیست بوم محلی خود لرار دارند و دیگر آن دسته از حیوانات وحشی اند که خارج از

 شوند.اری میو دور از آن نگهد

حیوان  کند، در والعدر جایی که حیوان وحشی در زیست بوم محلی خود بوده و از تصرف مالک فرار می

شود و به زیست بوم وحشی خود برگشته است و مالک دیگر بر وی تسلط ندارد و مالک محسوب نمی

 کند:اصالحیه لانون مسئولیت مدنی بیان می 508مسئولیتی ندارد. ماده 

ز اباشد، مسئولیت برای مالک، بعد رنده یک حیوان وحشی ای که در زیست بوم محلی خودش میدا "

با  "کند.که از تصرف وی خارج شده و فرار کرده است و به زیست بوم خود برگشته است، ایجاد نمیآن

، رار کندفود و شاین وجود اگر حیوان در زیست بوم خود از نظر محلی نباشد و از تسلط مالک خود خارج 

 .(donaldson, 1969,271) ولیت داردهای حیوان به سایرین، مسئمالک در مقابل خسارت

باشد و در حقوق ایران تئوری اصلی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حیوانات؛ بر تقصیر مبتنی می

در ماده  (. بر همین اساس لانون مدنی21، ص1395مسئولیت بدون تقصیر حالت استثنایی دارد)ره پیک، 

شود مگر مالک یا تصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می"دارد:بیان می 334

که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر این

 1385ی که این ماده با ماده های. با وجود مشابهت"گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود
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(؛ 34، ص1385آورند)لائم مقامی،لانون مدنی فرانسه دارد و برخی، آن را التباسی از این لانون به شمار می

لیکن لانونگذار ایرانی در این باره بر خالف لانون فرانسه که مسئولیت محض را در این مورد پذیرفته 

 لرار داده است. "مبتنی بر تقصیر"است، اصل را بر مسئولیت 

مله آن حی که از احتمال متصرف هر حیوان"دارد: لانون مجازات اسالمی در این باره مقرر می 522ماده  

، ضامن رد سازدمه واآگاه است، باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صد

 رد "ضامن نیست. آگاهی، ناشی از تقصیر نباشد، است ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم

ی آگاه این مورد مالك تشخیصِ علم متصرف، نوعی است و اگر شواهد و لراین بیرونی، برای شخص

نوعی و عرفی ایجاد کند، باید متصرف حیوان را نسبت به وضعیت خطرناك حیوان، عالم 

حیوان  ات اسالمی به وضعیت خطرناك(. در والع این ماده لانون مجاز212، ص1390دانست)صفایی،

یوان از ح توجه نموده است و در فرض آگاهی مالک به این حالت خطرناك، وی را ضامن خسارات ناشی

 ،1392ی، تر کرده است )حیاتبه شمار آورده و وظیفه مالک به مرالبت و احتیاط را در این باره بیش

 (.232ص

وجه تاره جالب ورد تولف حیوان در محل غیرمجاز در این بلانون مجازات اسالمی در م 524و  512ماده 

ها مجاز نیست تولف هایی که تولف در آنر محلدهرگاه شخص "دارد: بیان می 512باشد. ماده می

ا مستقر ها مستقر سازد...شخص متولف یا کسی که آن...حیوان رنماید...یا حیوانی در این لبیل محل

هرگاه کسی که سوار "کند: مقرر می 524و همچنین ماده  "باشد...رات مینموده...ضامن دیه و سایر خسا

هایی ارتهای غیرمجاز متولف نماید در مورد تمام خسحیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل

ار با ر این دو ماده لانونگذد "باشد ضامن است.کند و مستند به فعل شخص مزبور میکه آن حیوان وارد می

لف های عمومی یا غیرمجاز داشته باشد، متوه به وضعیت خطرناك که ممکن است حیوان در محلتوج

 کننده حیوان را ضامن

ان ی از حیوجا خسارات ناشخسارات وارده دانسته است. نکته لابل توجه در این مورد آن است که در این

ر وعی تقصیین دو ماده به نن در اشود و همچنیمدنظر است نه خساراتی که از تولف آن حیوان ایجاد می

ده شاره کرصیر ادارنده حیوان فرض گرفته شده است و بسیاری از حقولدانان از آن تحت عنوان اماره تق

 (.138،592؛ کاتوزیان،  1390،235اند)صفایی، 

 لانون مجازات اسالمی اشاره کرده که به صراحت فرض تقصیر 522توان به تبصره یک ماده در نهایت می 

نگهداری حیوانی که شخص "را در مورد خسارات ناشی از حیوانات پذیرفته است. به موجب این تبصره 

. پیش از تصویب این ماده، برخی از حقولدانان لائل به "شودتوانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می

آورند صیر به شمار میتمییز بین حیوانات اهلی و غیراهلی بودند و نگهداری حیوانات وحشی را نوعی تق

(؛ لیکن این تبصره به نوعی مسئولیت سنگین تری بر دارنده 469، 1390؛ صفایی، 587، 1386)کاتوزیان،

حیوان تحمیل کرده است و به موجب آن حتی اگر حیوان اهلی باشد؛ لیکن صاحب حیوان توانایی 
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توان این چنین نتیجه گرفت که می محافظت از آن را نداشته نباشد مسئول است. از مجموع مواد ذکر شده

لانونگذار به وضعیت خطرناك حیوان توجه داشته است و در صورتی که حیوان خطرناك باشد؛ اعم از 

که حیوان اهلی بوده و دارای تمایالت خشونت که داخل در دسته حیوانات وحشی لرار بگیرد یا آناین

باشد. از این نظر با آنچه در و آن فرض تقصیر می آمیز باشد، مسئولیت شدیدتری را در نظر گرفته است

 مورد حیوانات خطرناك در حقوق آمریکا و انگلیس گفته شد، لرابت دارد.

 مواد منفجره و آتش. 4-2

 یل امکانهایی به شمار می رود که اگرچه منع لانونی ندارد؛ لیکن به دلآتش افروزی یکی از فعالیت

لدامات مره ازکن است برای اموال یا اشخاص دیگر داشته باشد، در سرایت آن و همچنین خطراتی که مم

آتش  اده اند.دها عموما  آن را در لالب نظام خاصی از مسئولیت مدنی لرار خطرناك به شمار آمده و کشور

تر یشآنچه ب مروزهعموما  در حقوق کالسیک و همچنین در فقه امامیه مورد توجه لرار گرفته است؛ لیکن ا

اده ر و استفگیرد، موضوع انفجان حوزه از حیث خطرناك بودن مدنظر لرار گرفته و ذیل آن لرار میدر ای

 از مواد منفجره است.

به عنوان یک فعالیت خطرناك غیرمعمول، مستلزم آن است که عامل انفجار به طور  شناسایی انفجار

و توسعه دکترین مسئولیت  های ناشی از چنین انفجاری باشد. پیش از گسترشمحض، مسئول خسارت

هایی چون تعدی، مزاحمت و های آمریکا بر اساس تئوریهای خطرناك، دادگاهمحض نسبت به فعالیت

های حاصل کردند.  به نحوی که اگر ترکشمسئولیت مبتنی بر تقصیر به این دسته از دعاوی رسیدگی می

شد، بر اساس لاعده ستقیم به ملک وی میهای مکرد و موجب آسیباز انفجار به ملک خواهان سرایت می

که نیازی به اثبات تقصیر باشد. با این شد، بدون آنحقوق تعدی، خوانده محکوم به جبران خسارات می

که آسیب به شد، بدون آنوجود اگر انفجار موجب ایجاد لرزش در زمین یا موج انفجاری در هوا می

حقولی، کاربرد نداشت و باید بر اساس مسئولیت مبتنی بر  صورت غیرمستقیم والع شود، دیگر این تئوری

. بعد از صدور رای در پرونده ریلند، که در (Vulcan v. Grace,1966)شد تقصیر به آن رسیدگی می

آن خوانده را بدون توجه به تقصیر، محکوم به مسئولیت مدنی محض نمود، در رابطه با استفاده از مواد 

ها بر اساس اند. یک عده از دادگاهها نظرات متعددی ارائه دادهی و دادگاهمنفجره نیز دکترین حقول

هایی را که مرتبط با مواد منفجره یا استفاده از وسایل انفجاری بود بر اساس مسئولیت دکترین ریلند، پرونده

ها ادگاهکردند، در مقابل عده ای دیگر از دمحض رسیدگی کرده  و خواهان را از اثبات تقصیر معاف می

. امروزه  (J.mcneal,1956:125)دادنداثبات تقصیر را ضروری دانسته و آن را برعهده خواهان لرار می

های مستقیم و غیر مستقیم را در رابطه با مواد منفجره ها دیگر این دوگانگی بین خسارتغالب دادگاه

که ز مواد منفجره ایجاد شود؛ اعم از ایننسذیرفته و در صورتی که خسارتی ناشی از مواد منفجره یا استفاده ا

های انفجاری یا موج و لرزش انفجاری باشد، آن را به عنوان یک فعالیت غیرمعمول به صورت ترکش
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کنند. یکی از مهمترین اسناد لانونی برای خطرناك به شمار آورده و مسئولیت محض را بر آن بار می

 م لانون مسئولیت مدنی آمریکا است.تحمیل مسئولیت محض در این باره اصالحیه دو

روشن است که مسئولیت محض برای فعالیت غیر معمول خطرناك، ناشی از خطرناك بودن آن فعالیت، به 

خودی خود، در درجه اول و در درجه دوم، به دلیل خطراتی است که برای اشخاص و اموال دارد. بر این 

کند، باید رعادی را برای همسایگانش ایجاد میاساس شخصی را که به دلیل منافع خودش یک خطر غی

ها را برعهده بگیرد و این مسئولیت کامال با لاعده ریلند سازگاری دارد. های وارده به آنمسئولیت ضرر

کند، ممکن است بواسطه خطری که بنابراین شخصی را که از مواد منفجره در ملک خودش استفاده می

ه طور محض مسئول شناخته شود. البته باید توجه کرد که اگر انفجاری برای مجاورین خود ایجاد کرده؛ ب

ها یا سایر موارد منفجره در ملک دیگری، بدون اجازه، عبور رخ ندهد؛ لیکن یک شخص از روی دینامیت

 Comment e519at §  the ,( کرده و آسیب ببیند، مسئولیت محض اعمال نخواهد شد

Restatement (Second) of Torts)های فوق خطرناك، مانع استفاده . که هرگاه این نوع از فعالیت

به حقوق عامه مردم مداخله کند، بر اساس لواعد  که نسبتو بهره برداری مجاورین از ملک خود یا این

 باشد. شود و خارج از حوزه مسئولیت محض میمربوط به مزاحمت به آن رسیدگی می

ل ا اِعمابتوان شناسایی فعالیت خطرناك غیرمعمول، آن است که ن همانطور که اشاره شد یکی از عوامل 

فجره های متعارف، از ورود ضرر جلوگیری کرد. این مورد به خوبی در مورد مواد منیکسری مرالبت

هت صر، در جکند؛ چرا که خصوصیت انفجار با استفاده از دینامیت، آمونیوم نیترات یا سایر عناصدق می

ت یا رای حرکزم بزم برای حرکت یا تخریب اشیاء ثابت را ایجاد کند و این نیروی الآن است که نیروی ال

؛ یاد استزر آن دتخریب عموما  از آن محلِ انجام شده، فراتر رفته و احتمال ورود خسارت به مجاورین 

ز به ه نیاهای معمول و متعارف نیز صورت گیرد. به عبارت دیگر استفاده از مواد منفجرکه مرالبتولو آن

دهد. های خاص و ویژه دارد که به آن خصوصیت غیرمعمول و خطرناك بودن مییکسری مرالبت

 های خطرناك، آن است که این فعالیت ها معمول وهمچنین یکی دیگر از خصوصیات دیگر فعالیت

خت و یا سا یاکسازمتعارف نباشند. در این مورد باید توجه کرد که اگرچه انفجار برای برخی از اهداف پ

براین ت و بنار نیسساز کاربرد دارد؛ لیکن این روش از درصد باالیی از مقبولیت بین عموم مردم برخوردا

ه اگر کشود. در مورد عامل سازگار نبودن با محیط پیرامون روشن است یک فعالیت معمول محسوب نمی

اك غیر خطرن یرد مصداق فعالیتفعالیت انفجاری در میانه یک بیابان یا محل خالی از سکنه صورت بگ

ناك ا خطررمعمول نیست لیکن هر گاه در مجاورت یک ناحیه شهری یا روستایی صورت بگیرد باید آن 

 به شمار آورد. 

کند، محافظ لانون مدنی که مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء را بیان می 1242در حقوق فرانسه با توجه به ماده 

ات ناشی از آن مسئول است. رویه لضایی فرانسه از این اصل و همچنین و متصرف یک شی در مقابل خسار

های خطرناك استفاده و از آن به نوعی تفسیر موسعی کرده نهاد اماره لضایی، به خوبی در حوزه فعالیت
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های فوقِ خطرناك، از جمله بر همین اساس در فعالیت . ),1982:21Uniform Law Review(است 

اتا خطرناك هستند، عالوه بر مبنای مسئولیت ناشی از انفجار، بر ضرورت اماره لضایی مواد انفجاری که ذ

کنند، بر اساس آن، دادگاه چنین فعالیتی را با توجه به اوضاع و احوال حاکم توامان با در این باره تاکید می

 دهد.داند و دیگر تحمیل مسئولیت اثبات تقصیر را بر عهده زیان دیده لرار نمیتقصیر می

 ی لاعدهز طرفادر حقوق ایران ماده صریحی در مورد مسئولیت مدنی ناشی از انفجار بیان نشده است و 

ری بین سازگاکلی در مسئولیت بر اساس ماده یک لانون مسئولیت مدنی، بر تقصیر مبتنی است. این نا

ز افع کرد. ران از جهاتی تومسئولیت مبتنی بر تقصیر با الدامات فوق خطرناکی چون مواد منفجره را می

ور ره به طمنفج جهت لانونی اگرچه لانونگذار صریحا لاعده کلی در مورد الدامات فوق خطرناك یا مواد

ه را های سختگیرانخاص ندارد، لیکن بر اساس آیین نامه و ضوابط اداری که وجود دارد، یکسری استاندارد

مفروض  شود تا تقصیر عامل زیانبه دیگری موجب میها و ورود ضرر در نظر گرفته است که عدول از آن

رناك و مواد لابل اشتعال و آیین نامه حفاظتی مواد خط 14تا  10به مواد  توانگردد از جمله این مقررات می

رفتار انسان  ه معنایصیر بمواد لابل انفجار اشاره کرد که با در نظر گرفتن این استانداردها، تا حدودی از تق

 ثبات آنایادی زتعارف فاصله گرفته و به نوعی به تقصیر حرفه ای متمایل شده است و تا حد معقول و م

از مصادیق  لانون مجازات اسالمی، عدم رعایت نظامات دولتی یکی 145آسان تر است. بر اساس ماده 

ه نظر ب توانباشد، بنابراین در این مورد در صورت نقض هر یک از مقررات این آیین نامه میتقصیر می

ها و های ناشی از فعالیتکه رویه لضایی در مواجهه با خساراتتقصیر عامل زیان داد. همچنین امکان این

باشند؛ یر میها توامان با تقصکه عموما  این نوع فعالیتمواد ذاتا خطرناك، با توجه به اوضاع و احوال و این

 زیاندیده را از اثبات تقصیر معاف بکند.

ست اده شده اص دانون مجازات اسالمی در ارتباط با آتش و مسئولیت ناشی از آن موادی اختصالبته در لا

ها؛ حکام آناز ا و مضاف بر آن، در فقه امامیه نیز مباحثی در این زمینه وجود دارد که با وحدت مالك

 توان به موضوع مواد منفجره تسری داد. می

ضمان ناشی از تسبیب شرط است یا خیر اختالف وجود دارد؛  که تقصیر درالبته فقه امامیه در مورد این

باشد و اگر مفهوم تقصیر به معنای امروزی لیکن آنچه مسلم است، انتساب فعل زیانبار به شخص شرط می

(. در فقه امامیه در 115، 1392مدنظر باشد، باید آن را در همان لالب انتساب مطرح نمود )محقق داماد، 

دانند که مالک از مقدار تش به ملک دیگری، شخص را در صورتی ضامن خسارات میرابطه با سرایت آ

نیاز خود تجاوز کرده و الدام او غیرمتعارف باشد و همچنین علم یا ظن به سرایت وجود داشته باشد )عالمه 

(. این حکم بر اساس این لاعده فقهی است که مالک حق هرگونه تصرفی در ملک خود 189، 1414حلی،

دارد و در صورت ورود زیان به دیگری ناشی از این تصرف مجاز، اصوال  ضامن نیست )شهید  را

لانون مجازات اسالمی بیانگر همین نظر است؛ البته نظریه مذکور فقها در  521( و ماده 158، 1410ثانی،

شخص فرضی است که آتش در محل مجاز برافروخته شده و به دیگری ضرر برساند؛ لیکن در فرضی که 
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در محل غیرمجاز چنین الدامی انجام دهد، ضامن خسارات وارده به دیگری است و این عمل خود نوعی 

( و این امر به دلیل 145، 1390رود، از این رو نیازی به اثبات تقصیر نیست)امام خمینی،تقصیر به شمار می

 باشد. ماهیت خطرناك این الدام می

 . نتیجه گیری5

فوق خطرناك، الدامات غیرمعمول و ناسازگار با شرایط مکانی است که دارای  هایمقصود از فعالیت

ها در ها جلوگیری کرد. کشورتوان از آنهای معمول نمیدرجه باالیی از خطر بوده و با اعمال مرالبت

ها های مختلفی اتخاذ کرده اند. برخی از کشورها و عناصر آن به طور کلی رویکردتعریف این نوع فعالیت

چون انگلیس )لاعده ریلند( و آمریکا )اصالحیه لانون مسئولیت مدنی( به طور صریح این نوع الدامات و 

اند. در مقابل، برخی از شرایط آن را بیان کرده اند و از این حیث آن را به مصادیق حصری محدود نکرده

ده اند لیکن لواعد حقولی عام ها وضع نکرها اگرچه به طور روشن، لاعده صریحی برای این فعالیتکشور

شوند؛ مانند کشور فرانسه که با های فوق خطرناك مشتمل بر آن میتری را تعیین کرده اند، که فعالیت

های فوق خطرناك هم داخل در آن لرار تفسیر موسع رویه لضایی، از لاعده مسئولیت ناشی اشیاء، فعالیت

باشد. مبانی حاکم بر مسئولیت مدنی محض و می گرفته و مسئولیت مدنی آن مبتنی بر فرض تقصیر

های فوق خطرناك، از جمله بازدارندگی، توزیع ضرر، تخصیص ضرر، ریسک غیرمتقابل و نفع فعالیت

 باشد.های فوق خطرناك میغیرمتقابل به خوبی توجیه کننده تعیین مسئولیت محض نسبت به فعالیت

سیع های وارده در نتیجه آن نیز عموما  وخسارت ر دارند وها چون ریسک باالیی در ورود ضراین فعالیت

تری می توان از آن جلوگیری کرد؛ لذا نیازمند الدامات احتیاطی بیشهای معمول نمیاست و با مرالبت

ز تری دارد، از این حیث که اباشند و اتخاذ الدامات احتیاطی با مسئولیت محض سازگاری بیش

تقصیر  که، اوال  اثباتکه در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، با توجه به اینحال آنتری دارد، بازدارندگی بیش

سارت ؛ اما خباشد بوسیله زیاندیده دشوار است و ثانیا  ممکن است، عامل زیان اصال  مرتکب تقصیر نشده

ل پیروزی اه احتموجه بزیادی ایجاد شده باشد، تحمیل ضرر بر زیاندیده ناعادالنه خواهد بود و ثالثا  با ت

 شود.  عامل زیان و عدم اثبات تقصیر، ترغیب کمتری برای اتخاذ الدامات احتیاطی ایجاد می

ها نظیر حیوانات خطرناك، مسئولیت مدنی عینی در نظر در حقوق ایران برای موارد معدودی از این فعالیت

نیز در این زمینه وجود ندارد. باشد و لاعده کلی گرفته است اما در مورد بسیاری از مصادیق آن ساکت می

هایی برای تعیین مسئولیت مناسب در مورد این الدامات در حقوق ایران وجود دارد. برخی از البته راه حل

حقولدانان معتقدند مسئولیت مدنی در فقه امامیه بر لابلیت استناد مبتنی است و تقصیر رکن مستقلی 

عرفی مسئولیت اهمیت دارد. نتیجتا  باید توجه کرد در شود. تقصیر برای نشان دادن صدق محسوب نمی

های سختگیرانه های فوق خطرناك، مواردی نظیر مواد منفجره و مواد سمی و شیمیایی، استانداردفعالیت

رسد در عموم مواردی که برای پیشگیری و جلوگیری از ورود ضرر در نظر گرفته است که به نظر می

های خاص محقق شده و تقصیر فرض ها رخ می دهد، تخطی از این استانداردحوادثی در نتیجه این فعالیت
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شود. البته این امر از ضرورت وضع لاعده کلی در این زمینه یا حدالل تعیین مسئولیت محض برای می

ها در لوانین نخواهد کاست و از این منظر باید برای جلوگیری از تضییع حقوق مصادیق بارز این فعالیت

 دگان و هماهنگی با تحوالت جهانی در این زمینه، الدامات الزم از حیث لانونگذاری صورت پذیرد.زیاندی
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 چکیده

؛  است اب کردهضرورت هاى زندگى اجتماعى،  امکان انجام عمل حقولى از طریق نمایندگى را ایج

رمنى در ژ-که،  برخى نظام هاى حقولى مانند رومىگویى که از ابتدا به همین شکل بوده است؛  درحالی

بتنى بر حقولى م اند؛  اما در همان مقطع، نظامپذیرش نمایندگى با مفهوم امروزى مسیر طوالنى را طى کرده

اند کرده ع اشارهن موضوبسیارى از متون فقهى به ایتعالیم و احکام اسالم با این تأسیس حقولى آشنا بوده و 

ى را در مواد ه، لواعداند. مقنن ایرانى نیز به پشتوانه فقو آن را به عنوان یکى از عقود معینه شناسایى کرده

 "عقدى"ت ق.م، این نوع از نمایندگى داراى ماهی 656کرده است. با توجه با ماده  ق.م، ذکر 656-683

 ت مذکورعامالزم جهت انعقاد این عقد؛ همانند سایر عقود، تابع شرایط اساسى صحت ماست و شرایط ال

د رسمى و باشد. با این وجود در برخى از موارد، مانند:  شکل خاص ایجاب در اسناق.م، مى 190در ماده 

انشا  لزومنند باشد. تحقق نمایندگى به شرایطى مالابلیت نیابت در مورد نمایندگى، داراى احکام خاص مى

عقد  است. عمل حقولى توسط نماینده، لاصد و راضى بودن نماینده و اهلیت و اختیار او منوط شده

هر  رفین دراز ط نمایندگی را از عقود اذنى دانسته ایم بنابراین خصوصیت انحالل عقد به خواست هر یک

 کند.زمانى و انحالل آن بر اثر فوت یا حجر طرفین را توجیه مى

 م حقولىنمایندگى، نمایندگى لراردادى، نمایندگى ظاهرى، ماهیت نمایندگى، نظا: کلیدی گانواژ
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 مقدمه. 1

ولى طات حقدر برلرارى ارتبا، یکى از مهمترین موضوعات حقولى، لزوم یا عدم لزوم مباشرت اشخاص

ستند لادر ه ،دافرا»یا  «ها باشداعمال حقولى باید ساخته ى انشا و اراده مستقیم آن»است. این مسئله که 

 ست. مورد بحث بوده ا ،از دیرباز «کنندصالحیت موجود در اراده خویش را به دیگران اعطا 

ظام ند در به مفهوم امروزى خو ،که پذیرش نمایندگى لراردادى کندپیشینه تاریخى موضوع مشخص مى

 یش للمرواین حال افزا رمنى با تردیدهاى اساسى مواجه بوده است. باژ-هاى بزرگ حقولى همچون رومى

ى ى از سوى بشراصل حاکمیت اراده از یک سو و گسترش صنایع و توسعه دامنه معامالت و افزایش نیازها

دنیاى  .کردب را ایجا "نمایندگى"دیگر و محدودیت انسان در بعد زمان و مکان، ایجاد نهادى به نام 

که  آن؛ ، مضافاردازدامور خود بس یهکه یک شخص به تنهایى بتواند به اداره کل ؛مانند گذشته نیست ،امروز

سمى و جوانایى بیمارى یا حتى عدم ت مانند: با دارایى و ثروت هنگفت به علّت هاى مختلف  ،اگر کسى

از  رجه اى خار گوشاین ثروت ها د ؛فکرى، لادر به برلرارى ارتباطات التصادى و تجارى با دیگران نباشد

، 1386 انی،)حاجیالتصاد و جامعه است رایشود و تعمیم این وضعیت مضر بجریان التصادى انباشته مى

 کن مختلف وو به شخص امکان حضور در اما کندبرطرف مینهاد نمایندگى این معضالت را ( . 26ص

صت ها، ز فراه دهد. آسان کردن داد و ستد ها، استفادبه واسطه نمایندگى مى ؛استفاده از ثروت خود

 مهارت، تخصص و حسن شهرت نماینده، گردش ثروت در جامعه، پیشرفت روابط حقولى، حمایت

رشمرده بندگى ازحقوق محجوران و ایجاد امکان فعالیت التصادى اشخاص حقولى از مهمترین فواید نمای

  (.106و  232، ص1387؛ لاسم زاده،  67و  66، ص2، ج1385)کاتوزیان، اند

ه حوى کناست به  کردهد و مقتضیات اجتماعى، نظر لانون گذاران مختلف را به خود جلب این فوای

 ند. ارداخته ضوع پبه تدوین مقررات خاص راجع به این مو ؛از جمله لانون گذار ایرانى ،بسیارى از آنان

 است.  تقسیم شده ضایىل-انونىل-لراردادى، به سه گروه ،نمایندگى به اعتبار مبنا و سبب ایجاد آن

 باشد. در پى یافتن و بیان اصول و مقررات حاکم بر نمایندگى لراردادى مى ،این نوشتار

گانه های هشتعنوان یکی از ارزشها را بهاجتماعی شرکت پذیریها، مسئولیتتعالی خود برای سازمان

پذیری سال مسئولیت بهرا  2005اروپا سال  اتحادیه و( 1392خود معرفی کرده است )سساسی و راهداری، 

کته نیز حائز ن(. ذکر این 1392د )برزگر، کرگذاری نام  ها در کشورهای اتحادیه اروپااجتماعی شرکت

کند و ها در فرایند خودکنترلی نقش بسیار مهمی ایفا میپذیری اجتماعی شرکتاهمیت است که مسئولیت

شود تا مفهوم ، در مطالعه حاضر تالش میرونیازاسترش دهد. تواند نظارت درونی را در سازمان گمی

 ی لرار گیرد. بررس موردبه آن در کشورهای مختلف جهان  پذیری اجتماعی و توجهمسئولیت

 

 

 تعریف نمایندگی
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ند. نمایندگى اا کرده معن ،یان کنندهابه معناى نماینده بودن آمده و نماینده را هویدا یا نم؛ نمایندگى در لغت

سى کصفت  از معناى لغوى آن دور نشده است. در یک مفهوم عام، نمایندگى یلیخ در اصطالح حقولى

درت تناد لبراى شخص دیگر)یا به نام شخص دیگر(  به اس ،که الدام به انجام یک عمل حقولى؛ است

 م اوکند و نتیجه الداىى(  ملانونى)نمایندگى لانونى(  یا به استناد اختیار ناشى از لرارداد)نمایندگى لرارداد

 وکالت، عم ازباشد، در این معنى نمایندگى اایجاد یک تعهد یا یک حق به عهده یا نفع منوب عنه مى

، 1376)جعفری لنگرودی، باشدوصایت، لیمومت، نمایندگى تجارى، حق العمل کارى و نیابت مى

قدى لت عاجناب آلاى دکتر لنگرودى، نمایندگى)وکالت(  را اینگونه تعریف کرده است؛ وک(. 723ص

دهد و مى یک طرف عقد براى صورت دادن امرى از امور خود به دیگرى نیابت ،که به موجب آن ؛است

 . (918، ص1382)جعفری لنگرودی، مورد لبول طرف لرار مى گیرد

 ام امرىانج در ،به دیگرى ،مرحوم استاد سید حسن امامى در تعریفى کوتاه وکالت را دادن نمایندگى

 ( . 314، ص2، ج1384 ،یامامنماید)مى ریفتع

ریف کرده که به رابطه اى حقولى تع ؛ق.م 674و  656استاد دکترکاتوزیان نمایندگى را بر مبناى مواد 

ر ن به طوثار آآ وشرکت کند  ،تواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد لراردادىنماینده مى ؛موجب آن

 ( . 54، ص2ج، 1385)کاتوزیان، شودگیر اصیل مىمستقیم دامن

 . اقسام نمایندگی2

ونى و دى، لانراردابه سه گروه ل ؛در یک تقسیم بندى کلى، نمایندگى را به اعتبار مبنا و سبب ایجاد آن

 لضایى تقسیم کرده اند. 

 نمایندگی قراردادی 1-2

 به ؛شویخمیل  )اصیل(  به مبناى این لسم از نمایندگى، لرارداد )اراده طرفین(  است که طى آن شخصى

 ورد. آبه عمل  ویبه نام و به حساب  ،دهد تا عمل مورد نظر او رادیگرى)نماینده(  نیابت مى

 نمایندگی قانونی 2-2

،  1385  یان،)کاتوزحکم لانون است و همان طور که بعضى از حقولدانان ؛مبناى این نوع از نمایندگى

را  مایندگىند، این نده بعضى دیگر لرار مى دهبعضى را نمای ؛آورده اند، در این گروه لانون ( 55،  ص2ج

فیه داره تصدگى اوالیت پدر بر فرزند صغیر خویش و نماین ؛مانند .والیت مى گویند ؛در اصطالح فقیهان

 (.104و  103، ص1393؛ شمس،  233، ص1393)نیکوئیان، در اداره اموال ورشکسته

 نمایندگی قضایی 3-2 

دگى ا نماینبوت آن تفا :  امادر ایجاد آن اثر ندارد  ،ت و اراده اصیلاین نمایندگى حکم لانون اس ریشه

اموال  ر ادارهین دنمایندگى ام :مانند ؛با دادگاه است ،که انتخاب نماینده در این لسم ؛لانونى آن است

 .ب یا نمایندگى لیّم براى محجورانغای

 نمایندگى مستقیم و نمایندگى غیر مستقیم .3
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؛  56، ص2، ج1385)کاتوزیان، در انجام عمل حقولى و تحمل آثار آن، برخى ؛یندهبه اعتبار نقش نما

، 1382؛ جعفری لنگرودی،  109، ص2، ج1378؛ امیری لائم مقامی،  46، ص1386حاجیانی، 

قسیم سطه( تنمایندگى را به نمایندگى مستقیم)بى واسطه( و نمایندگى غیرمستقیم)با وا( 916و917ص

 اند. کرده

 ندگی مستقیمنمای 1-3

خصیت شارداد، اد لربندد و پس از انعقدر نمایندگى مستقیم، نماینده به نام و به حساب اصیل لرارداد مى

 .رسدشود و حقوق و تعهدات به طرفین مىاز میان دو طرف عقد، حذف مى ؛نماینده

 نمایندگی غیر مستقیم 2-3

ر دو دایندگى لذا نم ؛بنددساب اصیل لرارداد مىولى به ح ؛در نمایندگى غیرمستقیم، نماینده به نام خود

م رحله دومشود و در گیرد؛ در مرحله اول، لرارداد میان نماینده وطرف مقابل منعقد مىمرحله صورت مى

 بایستکه ناظر به رابطه نماینده با اصیل است، از یک سو اصیل می

ا به ب شده رق کسحقو ،سوى دیگر نماینده توسط نماینده را بجا آورد و از ؛تعهدات ناشى از عقد منعقده

 رجوع به طرف لرارداد ،حق پیدا مى کند،دهد و در نتیجه این انتقال طلب نیز، اصیلاصیل مى

 (.56، ص2، ج1385)کاتوزیان، کند

 (Undisclosed Agency) و نمایندگى پنهان( Disclosed Agency) نمایندگى آشکار . 4
الث به دو ثولى با طه حقدر حین ایجاد راب ،از طرف نماینده ؛ا عدم اعالم سمتنمایندگى را بر مبناى اعالم ی

 نوع آشکار)افشا شده( و پنهان)افشا نشده( تقسیم کرده اند. 

 شکارنمایندگی آ 1-4

 رت نداردشود البته ضروگیر اصیل مىدامن کند و آثار نمایندگىبه نمایندگى خود تصریح می ،نماینده

ایب بودن و صرف اظهار به ن( 108، ص1386)حاجیانی، دلیق اصیل را بیان نمایدمشخصات  ،نماینده

 ،رارداددر ل اگر از اوضاع و احوال برآید که نماینده .براى افشاى نمایندگى کفایت مى کند ،خویش

)حاجیانی، شودافشاء شده محسوب مى ،حتى در صورت عدم افشاى اصیل، نمایندگى ؛اصالت ندارد

 (.108، ص1386

 نمایندگی پنهان 4-2

العیت غیر الیکه ودر ح ؛کنددر مقام اصیل جلوه مى ،امتناع مى کند و نماینده ،نماینده از افشاى عنوان خود

 آثار لرارداد متوجه اصیل است یا نماینده؟ در این موارد آیااز این است. 

اصیل  ا متوجهابطه ررطنى، آثار برخى بر مبناى حاکمیت اراده با: دو نظریه متفاوت وجود دارددر این میان 

مى  ،دهه نماینمتوج آثار رابطه را ؛دانسته و برخى بر مبناى حاکمیت اراده ظاهرى و اصل آزادى اراده ها

 .دانند

 نمایندگى ظاهرى
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تى را وضعی ،لاصی لیکن ؛والعا  لراردادى وجود ندارد ،که بین اصیل و نماینده ؛فرض است ،این نمایندگى

مالى، نین احتچبه  با اعتماد ،نماینده داراى اختیار است و شخص ثالث ؛که به نظر مى رسد به وجود آورده

تیار اخ ،ندهکه نمای دکندر چنین فرضى اگر شخص ثالث بتواند ثابت  .کندمعامله را با نماینده منعقد می

راى به است. ء کردگویى که اختیار موردنظر را والعا  اعطا ؛مسئول خواهد بود ،ظاهرى داشته است، اصیل

 وجود داشته باشد؛ باید تحقق نمایندگى ظاهرى سه شرط 

رفین طگى بین ایندرابطه نم ،الف( عدم وجود رابطه نمایندگى بین اصیل و نماینده: براى تحقق این تئورى

بلکه  ؛اشدوجود نبابطه ممنظور این نیست که به طور کلى این ر ،البته برخى معتقدند ؛وجود داشته باشدنباید 

 ( . 210، ص1386)حاجیانی، خارج از حدود صالحیت نماینده باشد ،کافى است عملى که انجام پذیرفته

ه فتار کردراید بب( ایجاد اختیار ظاهرى از سوى اصیل: براى تحقق نمایندگى ظاهرى، اصیل به گونه اى 

ا م کار یانجا رى( اختیاربراى شخص یا اشخاص ثالث چنین تصور شود او به دیگرى)نماینده ظاه تاباشد 

 کارهایى را تفویض کرده است. 

؛ هنددانجام  له اىج( اعتماد موجه شخص ثالث: اشخاص ثالث به این ظاهر اعتماد کرده و با نماینده معام

اسب وجود تن ،الثثشخاص باید بین اعمال اصیل و اعتماد ا .انتظار داشته باشند اصیل آن را اجراء نماید اما

 تا نمایندگى ظاهرى محقق شود.  داشته باشد

 نمایندگى خاص و نمایندگى عام

ئم میری لا)ااند تقسیم کرده "عام"و  "خاص"به دو نوع  ،نمایندگى را بر مبناى حدود اختیارات نماینده

 ( . 110، ص2، ج1378مقامی، 

ز امور به طور استه اى ادن دداختیارات نماینده یا فقط براى انجام دادن امر یا امور معین و یا به منظور انجام 

 د. در حالت اول نمایندگى را خاص و در حالت دوم آن را عام و یا کلى مى نامن .کلى است

 نمایندگى مدنى و نمایندگى تجارى

آن  ؛تجارى که موضوع نمایندگى اعمال مدنى است یااینبر این اساس ( 176، ص1386)حاجیانی، برخى

ى ا تجارتدنى رمیم کرده اند و وجه تمایز ماهیت نمایندگى تجارى از را به دو نوع مدنى و تجارى تقس

 بودن موضوع نمایندگى معرفى کرده اند. 

 ماهیت حقوقى. 5

راده برخى ا صیل وابراى تبیین ماهیت نمایندگى، حقولدانان نظریات مختلفى مطرح کرده اند. برخى اراده 

تحت  جدیدى ه نظریه، البتتایید کرده اندز هر دو اراده را نماینده را مبنا لرار داده اند و گروهى ترکیبى ا

 پردازیم. به بررسی نظریات میعنوان نیروى سازندگى اراده یاد شده است. در ادامه 

 

 

 نظریه مبتنى بر اراده اصیل 5-1
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 وى،ن فرانسولداحق ؛این گروه اراده اصیل را مبنا و ماهیت نمایندگى لرار مى دهند. به اعتقاد پوتیه

 نآیب سیله ناوه به اراده اصیل ک و اصالت ساختمان نمایندگى اعمال حقولى انجام شده به وسیله نماینده،

مانند  ،د راراده خوینده انماینده وسیله انتقال و ابالغ اراده است، به اعتقاد وى نما مبتنی استشود بیان مى

راده اتیجه در ن ؛و شخصیت اصیل استحامل اراده  ،نماینده ؛آلتى به اصیل لرض داده و بدین ترتیب

 نماینده مستقل از اراده اصیل نیست. 

انسته صیل دده و پیغام آور اساوینى از علماى آلمان، پا را فراتر نهاده و وکیل را آلت بى ارا

 ویر اصیل شود به نظر طبیعى مى رسد که آثار عقد دامنگ بنابراین؛ (106، ص2، ج1385کاتوزیان، )است

 219در ماده  مندرج ،اد هااستثنایى بر لاعده نسبى بودن لرارد ،لذا نمایندگى ؛ز آنها تاثیر نسذیردنماینده ا

 . (44، ص1382؛ خردمندی،  118، ص2، ج1378)امیری لائم مقامی، ق.م، نمى باشد

 نظریه مبتنى بر اراده نماینده 5-2

رح شده است لمان مطآلماى د. این نظریه بین علرار داده ان ،مبناى نظریه خود را بر اراده نماینده ،این گروه

فاوت تى باید مایندگنبه اعتقاد تعداد زیادى از علماى حقوق آن کشور به ویژه ایرنیگ، بین سبب و آثار و 

 ؛ى شودسته مساوینى، عقدى را که به وسیله نمایندگى ب ؛بر خالف هموطن خود ،گذاشت. این نویسنده

 ه اصیل. نتیجه ى اراده نایب مى داند ن

 نظریه مبتنى بر اراده نماینده و اصیل 5-3

ته اند یل دانسو اص تعدادى از حقولدانان آلمانى و ایتالیایى، نمایندگى را نتیجه و محصول همکارى نایب

 .ى دهدمشکیل تپس مجموع اراده آن دو بنیان تراضى را  ؛که با حرکت یکدیگر، عقد را والع مى سازند

 دگى ارادهنظریه نیروى سازن 5-4

رگاه مومى، هععده مطابق لا ؛برخى پایه نمایندگى را نیروى سازندگى اراده دانسته اند، به اعتقاد آنان

ثر ان جهت ایستد و به همیمىز از حرکت با ؛نیروى سازندگى اراده با استقالل اشخاص برخورد کند

یى که ى در جاول ؛دن شرکت داشته انگیر کسانى مى شود که در انعقاد آلرارداد ها نسبى است و تنها دامن

ز بین مى ان مانع ای ؛ددر دارایى اصیل ظاهر شو ،یا لانون گذار اذن مى دهد اراده نماینده ،اصیل مى پذیرد

ه ک "ایندهده نمارا"پس در نمایندگى دو عامل اساسى کارگزار است؛  ؛رود و حکومت اراده بالى مى ماند

ن آورد ندگى را به جنبش و حرکت وا مى دارد و دیگرى بدستبه وسیله او ابراز مى شود و نمای

 سازد. و سمت به وسیله عاملى که اصیل را بدهکار یا طلبکار مى "صالحیت"

 

 

 

 

 . ماهیت فقهی6
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عنوان  کالت بهد و وشبر خالف حقوق روم، از همان آغاز، انجام معامله به نیابت پذیرفته  ،در حقوق اسالم

، 1382ندی، ؛ خردم 55، ص2، ج1385زمره نهادهاى حقولى در آمد)کاتوزیان،  یکى از عقود معین، در

« فندى بخرا گوسمبراى »( در این نظام حقولى؛ چنانچه پیامبر اکرم)ص( ، به عروه بارلى فرمودند: 87ص

 ( . 25، ص1386که این داللت بر وجود عقد وکالت در آن زمان دارد)حاجیانی، 

، 1385یان، جز؛ آنچه مباشرت، در آن شرط شده است پذیرفته شد)کاتوز نیابت در همه اعمال حقولى،

ا بى که ( و رجوع مستقیم طرف لرارداد به موکل و امکان الامه دعوى موکل نسبت به کس55، ص2ج

 رین نوعفته تنماینده طرف معامله لرار گرفته است از آثار نمایندگى لرار گرفت؛ بدین وسیله پیشر

قهى فاب هاى در کت از همان صدر اسالم، پذیرفته شد و فصل ها و باب هاى فراوانی رانمایندگى لراردادى 

ى بنا خ انصاران شیبه خود، اختصاص داد. در تاریخ فقه، وکالت؛ در معنایى که امروزه رایج است، از دور

 نهاده شد. 

ظرى ناعده و لسه، هب خمفقهاى عامه نمایندگى را پذیرفته اند؛ لیکن در فقه حنفى، به عنوان یکى از مذا

ابیر ه با تعلاعد وجود دارد که مدلول آن با اصل اثر نسبى لرارداد به مفهوم رومى آن یکسان است؛ این

رد؛ باهت داشرداد مختلفى بیان شده است و ظاهر برخى از این تعابیر، به وجه ایجابى اصل اثر نسبى لرا

لبى آن سه جنبه ببیر هم برخى از این تعا« قد تعود للعالدحقوق العقد تثبت للعالدین  یا  حقوق الع»مانند: 

 این تعابیر،« لدیر العابات لغاحکام العقد ال تثبت لغیر العالدین  یا  حکم العقد ال یجوز اث»شبیه است؛ مانند: 

ى در یهان حنفکنند. واضع این تئورى؛ ابوحنیفه بوده است. فقلاعده تعلق حقوق عقد به عالد را مطرح مى

 روع مختلفى، به این لاعده استناد کرده اند. ف

  ماهیت نمایندگى در حقوق ایران

ودن بایقاع  شائبه را براى نمایندگى پذیرفته است؛ با این حال در برخى موارد "عقد"حقوق ایران ماهیت 

 نمایندگى، را در حقوق داخلى ایجاد شده است. 

 ه است؛ به موجب اینهیت عقد را براى نمایندگى، پذیرفت، ما656ماهیت عقدى: لانون مدنى ایران، در ماده 

ه عنوان یکى از بآن لانون نیز به لزوم لبول وکیل،  658و  657مواد .« است. .  "عقدى"وکالت »ماده: 

اید د انشا بکند لذا براى ایجاد نمایندگى لراردادى در حقوق ایران، دو لصارکان تحقق عقد، اشاره مى

ه بولى را ثر حقکى از سوى اصیل، که اختیار انجام اعمال حقولى یا مادى داراى اوجود داشته باشد: ی

سى براى کپذیرد؛ لذا اگر کند و دیگرى لصد انشا از جانب نماینده، که انجام اعمال را مىنماینده اعطا مى

 ى آناننر تباانجام عملى به دیگرى اذن دهد؛ ولى این اذن موضوع لصد مشترك طرفین لرار نگیرد و د

 شود. نیاید؛ نمایندگى والع نمى

مایندگى و ن( گفته اند: لبولى نماینده، موجب ایجاد عقد 53، ص1386همان طور که برخى)حاجیانی، 

نده با آن صد نمایلتباط جریان آثار ناشى از آن مى شود؛ لذا نمایندگى تنها با اذن اصیل والع نمى شود و ار

 آید. قاعات به شمار مىالزم است در غیر این صورت از ای
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 موارد شائبه ایقاع بودن نمایندگى در حقوق ایران

علوم امى که مبه موجب این ماده بعد از این که وکیل استعفا داد، مادقانون مدنى:  681الف( ماده 

ز ااده پس ماین  است موکل به اذن خود بالى است، مى تواند در آنچه وکالت داشته الدام کند، به موجب

س از پد؛ حتى ام دهه وکیل استعفاء دهد نه فقط تا زمان اطالع موکل مى تواند اعمال وکالتى را انجآن ک

ه از عقد ضمنى ک ر اذناطالع موکل از آن، مادام که موکل استعفاى او را نسذیرفته است، مى تواند به اعتبا

 (.315، ص2، ج1384وکالت حاصل شده است به امور وکالتى الدام نماید)امامی، 

به  راردادهاجا ناشى مى شود که اگر وکالت، عقد باشد و اعتبار ایجاب آن، بیش از سایر لتردید از آن

صلى آن اتکاى محساب نیاید؛ باید بر اساس لواعد عمومى لراردادها، نفوذ و بقاى اذن موکل به وجود 

ثر حقولى منشا ا واند قد بالى بمیعنى عقد منوط باشد؛ لذا با استعفاى وکیل و انحالل عقد نباید اثری از ع

 کند. ق.م، خالف این موضوع را بیان مى 681شود؛ در حالى که ماده 

اى  ه گونهمطابق لواعد عمومى لراردادها، لبول بب( عدم نیاز به تشریفات خاص در اعالم قبول: 

مایندگى، نر مورد لى دو؛ باید اعالم شود و چهره بیرونى یابد؛ بنابراین رغبت و میل درونى اثر بار نمى شود

انى ضاى نفسرالت، گروهى از فقهاى امامیه به پیروى از عالمه حلى در تذکره، تأیید کرده اند که در وک

است:  فته شدهگدگاه کافى است و لزومى ندارد لبول، همانند سایر لراردادها اعالم شود؛ برمبناى همین دی

 است.  "للبو"جرا کند، این عمل، در حکم یرد، آن را اکه نیابت اعطا شده را بسذاگر وکیل بدون این

لبول  ومطابق لواعد عمومى لراردادها؛ بین ایجاب ج( عدم لزوم رعایت توالى ایجاب و قبول: 

الت را نتیجه ( ، لزوم موا327، ص2، ج1385توالى عرفى باید باشد، گروهى از نویسندگان)کاتوزیان، 

آن؛  و اجزاى ها، عقد موجودی اعتبارى و یگانه استوجه به دیدگاه آندانند، باتساختار و مفهوم عقد مى

ه لبول ب ویجاب ایعنى ایجاب و لبول بایکدیگر ارتباط دارند؛ بنابراین براى تحقق این وجود، بایستى 

ه لزومى ته اند ککه همه پذیرفیکدیگر متصل باشند و عرف این دو انشا را مربوط به یکدیگر ببیند؛ در حالی

برخى ادعا  شکال،ادارد لبول وکالت، بى درنگ پس از ایجاب آن گفته شود؛ به همین دلیل براى رفع این ن

ها به کار نرای آبکرده اند که وکالت و سایر عقود جایز در والع عقد نیستند و این نام را به مسامحه 

خبر مدت  د که اینمرده اند؛ هرچنیرند. مطابق همین مبنا، فقیهان امامیه وکالت دادن به غایب را جایز شمی

، 1385 توزیان،ند)کاها بعد به او برسد؛ اما در توجیه این حکم، گروهى علت را جایز بودن وکالت شمرده ا

 ( و بعضى دیگر، همان دلیل ایقاع بودن وکالت را ذکر کرده اند. 133، ص2ج

 

 

 اسباب ایجاد
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قام شود یا به حکم لانون و متوافق طرفین ایجاد مىو  توان گفت: نمایندگى یا با ارادهبه طور کلى می

حدود ایى ملضایى؛ لذا اسباب ایجاد نمایندگى در حقوق ایران به سه مورد: عقد، لانون و حکم لض

 شود. مى

 مبناى قانونى پذیرش نظریه نمایندگى در حقوق ایران

 ست. اا کرده اکتف ه ذکر مصادیقىلانون مدنى ایران، مواد عامى درباره نظریه نمایندگى ندارد و تنها ب

(، 324، ص1378؛ لاسم زاده،  259، ص1، ج1374؛ امامی،  203، ص1379بیشتر حقولدانان)کاتوزیان، 

است  ده، ممکناین ما ق.م، را به عنوان مبناى پذیرش لانونى نمایندگى اعالم کرده اند. به موجب 198ماده 

ه، این ن معاملطرفی ام کند و ممکن است یک نفر به وکالت ازطرفین یا یکى از آن ها به وکالت از غیر الد

، توانند طرف عقد لرار بگیرند و خود را متعهد کنندکه مىالدام را انجام دهد؛ لذا اشخاص؛ همچنان

 ین عمل را انجام دهند. توانند به وسیله نماینده، امى

 ویژگى هاى عقد نمایندگى

ارد ق آن درا به اعتبار تاثیرى که اراده دو طرف در تحق عقودالف( نمایندگى عقدى رضایى است: 

ع عقد ى ولوبه رضایى، تشریفاتى و عینى تقسیم کرده اند، در عقود رضایى، صرف رضاى دو طرف، برا

 .کافى است

عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع به دو نوع معوض و ب( نمایندگى عقدى مجانى است: 

و در عقدى است که داراى دو مورد است که هر یک از آن دغیرمعوض تقسیم مى شود. عقد معوض 

، 1385عوض مورد دیگر لرار دارد و عقد غیرمعوض داراى یک مورد است و عوض ندارد)شهیدی، 

 . (80ص

فسخ  یعنى هر یک از طرفین هر ولت بخواهند مى توانند آن راج( نمایندگى عقدى جائز است: 

 نمایند. 

و  "دىعه"، "تملیکى"عقود را بر اساس اثر مستقیم و اولیه آنان به:  د( نمایندگى عقدى اذنى است:

 کنند. تقسیم مى "اذنى"

ند؛ مى کن عقود را بر اساس هدفى که طرفین در انعقاد آن دنباله( نمایندگى عقدى مسامحى است: 

ادى و تصود التقسیم کرده اند. در عقود مغابنى هدف به دست آوردن س "مسامحى"و  "مغابنى"به عقود 

 ست. منافع مادى است و در مقابل، هدف اصلی؛ عقود مسامحى احسان به دیگرى و نوع دوستى ا

 تحقق نمایندگى .7

ل و ن اصیبراى تحقق نمایندگى وجود شرایطى ضرورى است؛ برخى از این شرایط ناظر به روابط میا

 ثالث است.  ماینده وبوط به رابطه میان نرایط مرکنیم و دیگرى شنماینده است که از آن به رابطه مبنا یاد مى

 

 گفتار نخست: شرایط مربوط به رابطه مبنا
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اد آن تواند تعهدى بر دیگرى تحمیل کند مگر آنکه براى ایجمطابق اصل حاکمیت اراده، هیچکس نمى

 .کندمى اعطا تعهد، صالحیت و اختیار داشته باشد. لرارداد نمایندگى چنین صالحیتى را به نماینده

 قواعد عمومى

مذکور در  مالت،نمایندگى لراردادى بر عقد مبتنی است و مانند هر عقد دیگرى، تابع شرایط اساسى معا

 ال در برخى موضوعات احکام خاصی دارد. حباشد؛ با این لانون مدنى مى

 قواعد خاص

صى کل خاشچ در لانون ایران، مانند برخى از لوانین خارجى، هیالف( شکل ایجاب در اسناد رسمى: 

لانون مدنى  626اده لانون مدنى مصر، م 700براى اعالم، نفوذ و یا امکان اثبات ایجاب وجود ندارد)ماده 

ه کا  به هر لفظ یا فعلى ق.م، بیان شده است: وکالت ایجاب 658لانون مدنى لیبى( ؛ در ماده  700سوریه، ماده 

ممکن  و، فعل و یا نوشته صورت گیرد به لفظ شود؛ لذا ایجاب ممکن استداللت بر آن کند، والع مى

ط به مور مربواکه زن نسبت به شوهر، در پاره اى از است صریح باشد یا ضمنى و به اذن فحوى؛ مانند: این

 د. نى هستنیل ضمخانواده و یا مأموران دولتى نسبت به انعقاد لرارداد هایى که الزمه اداره است، وک

ارد؛ رسمى د م سندم عملی حقولى است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیدر مواردى موضوع وکالت انجا

؛  ،133و132، ص 1385تر حقولدانان)کاتوزیان، در مورد شکل ایجاب و لزوم رسمى بودن آن، بیش

وجب مباید به  ( به استناد نظم عمومى و لاعده مقدمه واجب؛ معتقدند ایجاب186و185، ص1388کاشانی، 

 د. سند رسمى باش

ه ت آن بدر مورد لبول نمایندگى همانند ایجاب؛ اعالم، نفوذ و امکان اثباب( شکل خاص قبول: 

اشد یا ریح بشرایطى منوط نشده است؛ لذا ممکن است به لفظ، فعل و نوشته صورت گیرد و ممکن است ص

 ضمنى. 

 ج( اهلیت اصیل و نماینده

گردد  شود؛ لذا موضوع اهلیت باید بررسىقد مىمنع "نماینده"و  "اصیل"نمایندگى بین  اهلیت اصیل:

 باشند.  که اصیل و نماینده صرف نظر از عمل حقولى دلخواه؛ یعنى نمایندگى، اهلیت داشتهیعنى این

 هرگاه عارضه شود، ضرورت دارد؛ بلکه پس از آن تاریخ،اهلیت موکل نه تنها در زمانى که نیابت داده مى

 سازد. جنون،ىل حقولى را از موکل سلب کند؛ حسب مورد عقد را منحل ماى اهلیت الزم براى انجام عم

ر مالى در امو برد ولى سفاهت باعث انحالل وکالت صرفا اهلیت موکل در تمامى موارد را از بین مى

 شود. مى
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انجام  راىندگى؛ بد نماینماینده نیز مانند اصیل، عالوه بر اهلیت الزم براى انعقاد لراردااهلیت نماینده: 

صالحیت  ه را بامایندنکار موضوع نمایندگى نیز باید اهلیت داشته باشد. در این مورد مقنن ایرانى، اهلیت 

مین ارتباط را هق.م، نیز  662شود، پیوند زده است. لسمت اخیر مادهانجام کارى که به نماینده واگذار مى

 «.مر اهلیت داشته باشداشد که براى انجام آن ابوکیل هم باید کسى »کند؛ بیان مى

 گفتار دوم: شرایط مربوط به رابطه نماینده و ثالث

رد نظر مل موعپس از آن که نماینده، به موجب رابطه صحیح حقولى با اصیل، صالحیت و اختیار انجام 

 قیم آثارقال مستب انتاصیل را پیدا کرد؛ بایست در حین ایجاد رابطه با ثالث شرایطى را رعایت کند تا موج

 رابطه حقولى خود با ثالث؛ به اصیل گردد. 

ت که منظور آن اس الف( نماینده بایستى عمل حقوقى را انشا کند و در این کار قاصد و راضى باشد:

ی وخواست  ر جهتدعقد، به اراده نماینده انشا شود، هر چند که تشکیل معامله به نام، و براى اصیل و 

رداد یا شود که اراده نماینده در ولوع لراى والعى زمانى آغاز مى( . نمایندگ136، ص1385باشد)شهیدی، 

 ( . 68، ص2، ج1385انجام عمل مورد نظر موثر باشد)کاتوزیان، 

بالغ،  یعنى نماینده نیز باید اهل باشد ب( نماینده اهلیت الزم براى انشا عمل حقوقى را داشته باشد:

 کند. تأیید مى آن لانون، لزوم اهلیت نماینده را 682ق.م، و مفاد ماده 662عالل و رشید باشد، ماده

 ج( عمل حقوقى به قصد نیابت از طرف دیگر، واقع شود و این موضوع افشا شود. 

انى زم ید:د( نماینده اختیار انجام عمل حقوقى را داشته باشد و در حدود آن اختیار، بیان اراده نما

ى وق و دارایى دیگرالش بدون هیچ مانعى در حقشود؛ که اعمعنوان نماینده بر شخصى اطالق مى

 کند.  صیل کسباز ا تأثیرگذار و نافذ باشد، براى تحقق این موضوع، نماینده بایستی سمت و عنوان خود را

ست و صیل اانماینده صرفا  واسطه اعمال حقولى یا مادى براى  ه( نماینده واسطه صرف در تصرف باشد:

 ا  متوجهباشد و مضافا؛ آثار اعمالش مستقیمبه نام و به حساب اصیل مىکند هر دخالت و تصرفى که مى

 اصیل است. 

 . آثار نمایندگی8

 گفتار نخست: آثار نمایندگى بین اصیل و نماینده

ط عادى شرای مور اصیل است. درالحیت براى نماینده جهت تصرف در امهمترین اثر نمایندگى؛ ایجاد ص

دى براى ات اصوال  هیچگونه تعهرى الدامى براى او کند و این الدامتواند از طرف دیگهیچ کسى نمى

 کند و باعثکند؛ اما نمایندگى این صالحیت براى تصرف در امور دیگران را فراهم میاصیل ایجاد نمى

 شود اعمال و الدامات نماینده در حقوق و دارایى اصیل تأثیرگذار و نافذ باشد. مى

 بند نخست: تعهدات نماینده

 ست. اجراى آن ترین تعهد نماینده، انجام موضوع نمایندگى و در والع االف( انجام موضوع نمایندگى: مهم



61 
 

رف دهد؛ مختار در تصب( رعایت حدود اختیارات: نماینده به وسیله صالحیتى که اصیل به وى مى

ت او را  حدود اختیاراکند؛ بلکه اصوال گردد، اراده اصیل نه تنها امکان تصرف براى نماینده ایجاد مىمى

 کند. نیز مشخص می

سرده سه وکیل بالتى مور وکآنها: اموال موکل که براى انجام اج( حفاظت از اموال و اسناد و تکلیف به رد 

، 1385شود و آنچه وکیل در اثر امر وکالت بدست مى آورد؛ نزد او به طور امانت است)سنگلجی، مى

ن در رد آ مچنینهموکل، وکیل منکر شود و یا از تسلیم امتناع کند و ( و در صورتى که با مطالبه 147ص

 اهمال کند در حکم غاصب است. 

الى حساب م باید د( ارائه حساب دوره تصدى: الدامات و تصرفات نماینده، به حساب اصیل است؛ بنابراین

ننده اى کتوجیه  سناداباید  دوره اى که اداره امور اصیل را به عهده داشته است به اصیل ارائه کند و وکیل

 را در تأیید صورتحساب خود پیوست کند. 

و  مایندگىنوران دو( تعهد به حفظ اسرار اصیل و اطالعات مکتسب در دوران نمایندگى: نماینده باید در 

افشا  لدام بهاباید پس از پایان آن، اسرار اصیل و اطالعات مکتسب در دوران نمایندگى را حفظ نماید و ن

 رار کند. اس

 بند دوم: تعهدات اصیل

ا که وکیل در رق.م، موکل باید تمام تعهداتى  674الف( پذیرش آثار الدامات نماینده: به موجب ماده

 حدود وکالت خود لید کرده است انجام دهد. 

، محمول ق.م 677ب( پرداخت اجرت: در صورتى که وکالت مطلق باشد و اجرت تصریح نشود طبق ماده

، 675، 219واد م، وکالت با اجرت باشد و هرگاه وکیل لرارداد حق الوکاله داشته باشد طبق بر آن است

الوکاله الوکاله پرداخت کند و در صورتی که لراردادی در مورد حقق.م، موکل باید طبق آن حق 676

 المثل عمل وکیل را مى پردازد. موجود نباشد؛ اجرت

الت را جراى وکه هاى ااصیل باید هزین« من له الغنم فعلیه الغرم»ى ج( پرداخت هزینه ها: مطابق لاعده فقه

 ه وکیل براىکموکل باید تمامى مخارجى »ق.م، بر همین مبنا بیان کرده است:  657پرداخت کند. ماده

 «.انجام وکالت خود کرده است بدهد

ه کصورتى  گردد درل مىد( جبران خسارت وارده به نماینده: خسارتى که در اثر انجام وکالت متوجه وکی

 اصیل سبب شناخته شود، مسئول است و در غیر این صورت مسئول نیست. 

 گفتار دوم: آثار نمایندگى بین اصیل و طرف قرارداد

گیر اصیل دامن ترین اثر نمایندگى بین اصیل و طرف لرارداد آن است که اساسا  آثار الدامات نمایندهمهم

صیل مقابل ا مقابل ملزم به ایفاى تعهدات در آن را اجرا کند: همچنین طرفشود و اوست که باید مفاد مى

ودداری که با نماینده لراردادى را منعقد کرده است از اجراى تعهدات خود ختواند به بهانه آناست و نمى

 کند. 
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 گفتار سوم: آثار نمایندگى بین نماینده و طرف قرارداد

از  ست و پسارداد اینده واسطه انجام معامله بین اصیل و طرف لراالف( عدم تکلیف به اجراى تعهدات: نم

، 1386انی، شود؛ لذا درباره آثار عقد بیگانه است)حاجیانعقاد معامله، از رابطه بین دو طرف حذف مى

ا تضمین توان انتظار اجراى تعهدى را از وی داشت مگر اینکه اجراى تعهدات ر( و اصوال  نمى107ص

 کرده باشد. 

نجام . عدم اه استلزوم تصریح به عنوان نمایندگى: مهمترین تعهد نماینده، اعالم سمت خود در معامل ب(

من ال لى کااین تعهد باعث اختالف نظر در نظام هاى حقولى مختلف شده است؛ برخى همچون نظام حقو

رانسه مچون نظام حقولى فبه نام خود یا دیگرى را مهم ندانسته و درمقابل برخى ه و کشور ایران لید عمل

 آن را در تحقق آثار، ضرورى مى دانند.

 انحالل نمایندگى. 9

 تقسیم مى شود.  "لهرى"و  "ارادى"اسباب انحالل نمایندگى به دو گروه انحالل 

 مبحث نخست: انحالل ارادى

که  ى آن استباشد و یکى از نتایج پذیرش ماهیت اذنى براى عقد نمایندگعقد نمایندگى از عقود اذنى مى

 هر یک از طرفین هر ولت بخواهند مى توانند آن را فسخ کند. 

 گفتار نخست: اصل انحالل ارادى

یک از  ه، هرهمان طور که بیان شده یکى از نتایج پذیرش ماهیت اذنى براى عقد نمایندگى آن است ک

، در نون مدنىایندگى را لاتوانند آن را فسخ کنند. اصل انحالل ارادى عقد نمطرفین هر ولت بخواهند مى

 د. ا عزل کنپذیرفته است، به موجب این ماده موکل هر ولت بخواهد مى تواند وکیل ر 679صدر ماده 

 گفتار دوم: اسباب انحالل ارادى

اینده و استعفاى نم ق.م، انحالل ارادى عقد نمایندگى به دو طریق عزل اصیل 678ماده  2و  1به موجب بند 

 پذیر است. امکان

 بند نخست: عزل اصیل

ده، وجب این ماق.م، یکى از طرق انحالل نمایندگى را، عزل اصیل برشمرده است. به م 678ماده  1بند 

ح یا ت صریوکالت به طرق ذیل مرتفع مى شود: الف( به عزل وکال از سوی موکل: عزل وکیل ممکن اس

با  ند کهکانجام دهد یا عملى  ضمنى باشد. چنانکه هرگاه موکل عملى را که مورد وکالت است خود

ى براى انجام ( یا وکیل دیگر243، ص1388، ؛ کاشانی، 200، ص2، ج1385وکالت منافى باشد)کاتوزیان، 

 مورد وکالت تعیین کند. 

 ( Renunciation of Authorityبند دوم: استعفاى نماینده )

  ب باشد.ه غایصیل حاضر باشد خواهرگاه نماینده بخواهد مى تواند از نمایندگى استعفا دهد، خواه ا

 

 



63 
 

 بند سوم: شرط نفوذ

جب ماده ر به موونگذااصیل و نماینده هر ولت بخواهند مى توانند به نمایندگى خاتمه دهند با این حال لان

ه کم امورى ، تماق.م، شرط نفوذ عزل موکل را، آگاهى وکیل از عزل دانسته است. به موجب این ماده 680

 هی از عزل در حدود وکالت خود انجام دهد؛ نسبت به موکل نافذ است. وکیل لبل از آگا

 مبحث دوم: انحالل قهرى

ز دو هر یک ا شود؛ لذا نه تنها به خواستعقد نمایندگى بر مبناى اعتماد بر شخصیت طرف متقابل بسته مى

 که مواردىا  آنشود؛ بلکه اصوال  با فوت یا حجر یکى از آنان نیز منحل مى شود؛ مضافطرف منحل مى

 . هد شدهمچون از بین رفتن موضوع نمایندگى و انقضاء مدت آن نیز موجب انحالل نمایندگى خوا

 گفتار نخست: اسباب انحالل قهرى

نمایندگى، به شرح  ق.م، موارد انفساخ و انحالل لهرى عقد 683، 682، 678در لانون مدنى ایران در مواد 

 زیر ذکر شده است؛ 

 جنون اصیل یا نماینده. الف( موت یا 

 ب( حجر یکى از طرفین؛ در مواردى که مانع از توکیل یا الدام به نمایندگى است. 

 ج( از بین رفتن متعلق وکالت. 

 

 گفتار دوم: اسباب انحالل قهرى بر اساس قواعد عمومى قراردادها

رود، وکالت منفسخ از بین ب ق.م؛ هرگاه متعلق وکالت 683الف( از بین رفتن متعلق وکالت: به موجب ماده 

، 1، ج1376؛ امامی،  315و341، ص1، ج1383مى شود. همان طور که اساتید آورده اند)کاتوزیان، 

ورد مرگاه ، تلف شدن مورد آن است؛ چنانکه ه«از بین رفتن متعلق وکالت»( منظور از عبارت 321ص

 وکالت فروش مال التجاره اى باشد و آن دچار حریق شود. 

وع وکالت ق.م؛ هرگاه موکل عملى را که موض 683ام عمل منافى توسط اصیل: به موجب ماده ب( انج

 ت منفسخوکال است خود انجام دهد و یا به طور کلى عملى که منافى با وکالت دیگر باشد به جا آورد

 شود. مى

وضوع راى مج( غیرممکن شدن اجراى مفاد نمایندگى: زمانى که مال موضوع نمایندگى تلف شود یا اج

که ثر آناى نمایندگى منحل خواهد شد؛ زیرا انجام امر نمایندگى در نمایندگى غیرممکن گردد؛ رابطه

، 1، ج1376شود در این حالت حکم به انفساخ عقد داده اند)امامی، موضوع آن منتفى شده غیرمقدور مى

 (. 309ص

ء آن ا انقضاند؛ بلرارداد معین کرده باش د( انقضاء مدت: در صورتى که طرفین براى نمایندگى، مدتى در

 یابد. رابطه نمایندگى نیز پایان مى
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ع ا ولوبه( تحقق شرط فاسخ: ممکن است طرفین در عقد، شرط فاسخ جعل کرده باشند، به طورى که 

ه سر مى ى نیز بایندگحادثه اى، عقد خود به خود پایان یابد، در این صورت با رخ دادن این حادثه، عمر نم

 رسد. 

ود؛ به شیجاد و( دگرگون شدن اوضاع: اگر در نتیجه ولوع حوادث و رویداد هایى، وضعیت نامتعارفى ا

کم شورها حرخى کنحوى که با شرایط زمان انعقاد عقد نمایندگى کامال  مغایرت داشته باشد؛ در حقوق ب

 به انحالل نمایندگى داده اند. 

 نتیجه گیرى. 10

ین حال با ا زندگى اجتماعى، تأسیس نهاد نمایندگى را ایجاب کرده است؛ . از دیرباز، ضرورت هاى1

وزى فهوم امرمخر لرن پانزدهم میالدى، نمایندگى به ژرمنى از اوا-برخى از نظام هاى حقولى مانند رومى

 ت. اشته اسدنایى را پذیرفته اند؛ در حالیکه حقوق مبتنى بر تعالیم اسالمى از ابتدا با این نهاد آش

ى تقسیم و لضای انونىلدر یک تقسیم بندى کلى، نمایندگى به اعتبار مبنا و سبب به نمایندگى لراردادى،  .2

 شده است. 

واد لت در من وکا. لانونگذار ایرانى بر اساس فقه، احکام مربوط به نمایندگى را تحت عنوان عقد معی3

 ق.م، ذکر کرده است.  656-683

 اصل حاکمیت اراده و خواست مشترك طرفین است. . این نوع از نمایندگى، تابع 4

 شد. ق.م، داراى ماهیتی عقدى مى با 658، 657، 656. نمایندگى لراردادى به صراحت مواد 5

 شود. . نمایندگى، عقدى؛ رضایى، مجانى، اذنى و مسامحه اى تلقى مى6

 ند. باش ا سالط کرده. نمایندگى توسط هر یک از طرفین لابل فسخ است مگر اینکه حق فسخ خود ر7

رتباط یندگى اع نما. با استناد به لواعد راجع به نظم عمومى و لاعده مقدمه واجب، شکل ایجاب با موضو8

نیاز  ثبات آنیا ا نزدیک دارد؛ به نحوى که چنانچه موضوع نمایندگى، انجام عملی حقولى باشد که انعقاد

 داده شود. به تنظیم سند دارد ایجاب نیز باید به صورت رسمى 

 داند. ق.م، توانایى حقولى موکل را هنگام توکیل شرط مى 662. اطالق و ظاهر ماده 9

نماینده  ا چنانچهد؛ لذ. لابل فسخ بودن عقد نمایندگى دلیلى بر عدم الزام به انجام مورد نمایندگى ندار10

 نخواهد عمل نمایندگى را انجام دهد آن را باید فسخ کند. 

یل را شود و در انجام موضوع نمایندگى باید غبطه و مصلحت اصمین اصیل محسوب مى. نماینده، ا11

 رعایت کند. 
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 1392زات اسالمیدیه باتوجه به قانون مجااوی مسئولیت بیت المال در پرداخت واک
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 2عباسعلی سیاسر جهانتیغی

 

 چکیده

دید لوانون جمسئول پرداخت دیه؛ مرتکب، عالله، بیت المال، ضمان جریره و با رویکرد  در حقوق اسالمی

باشند. مسئول دانستن مرتکب و اشوخاص حقوولی متناسوب بوا اصوول اشخاص حقولی میمجازات اسالمی

هاست اما مسئول دانستن نهاد هایی مثل عالله بر خالف اصل شخصی بودن و هم سوی با آنحقوق کیفری 

ا بومطوابق « 164سوره انعام آیه -رُ وَازِرَ ٌ وِزْرَ أُخْرَىوَلَا تَزِ»لاعده وزر در حقوق اسالمی باشد.ها میمجازات

ت الموال، مبحثوی خوالف اصول لت دارد. مسئولیت بیوها، به این امر دالمفهوم اصل شخصی بودن مجازات

تعیین شده؛ لذا باید به هموان مووارد بسونده باشد که مصادیق آن در منابع فقهی و لانون مجازات اسالمیمی

 ی یفوهوظ"توان به دو مورد دسته بندی کرد و جهت تقسیم را کرد. مسئولیت بیت المال را در این زمینه می

 در نظر گرفت: "دیه پرداخت

               ستن بیت المال به عنوان مسئول ابتدائی یا اولیه یا اصلی  الف: مسئول دان

 ب: مسئول دانستن بیت المال به عنوان مسئول ثانویه

 

 .لیتئوبیت المال، دیه، مسئولیت اولیه، مسئولیت ثانویه، مبانی مس :کلیدی گانواژ
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 مقدمه. 1

کونش  واراده  گوریبوه عبوارت د ؛اسوت یعلول لهور یدهد که دارایرخ م یاولات در جامعه اتفالات یگاه

لهوری  ی ایون علولطبیعی و بیماری های واگیردار و در موارد آفات، ایبال مانند نداشته یدر آن نقش یانسان

گردد. در این دست موضوعات، مبنوای حقوولی سبب مرگ یا صدمات بدنی گروهی از اجتماع انسانی می

،  502،  500 اد خسارت به رفتار فردی منتفی است. باتوجه بوه مووادضمان، با فرض عدم تقصیر و عدم استن

ی عدم استناد خسارت به فردی معین و انتسواب آن بوه با دو ضابطهو مواد دیگر لانون مجازات اسالمی 505

ی منشوأ علل لهری ضمان منتفی است؛ ولی بعضا  سبب صدمات بدنی و مرگ افراد، حوادثی است کوه دارا

اتول باشد. در عواملی همچون تقصیرمسئول، عدم دسترسی به لامد لابل کنترل عمل اشخاص میانسانی یا پی

 بهای افراد از دست رفته با کیست؟یا حتی جهل به سبب حادثه، مسئولیت جبران خسارت و خون

بهوای آن، چگونوه در حکوموت تأکید اسالم به حفظ جایگواه خوون از دسوت رفتوه و لوزوم پرداخوت خون

 پوشاند؟ی عمل به خود میجامهاسالمی، 

توان نهادی به نام یی میآیا منشأ حقولی برای پرداخت دیه از سوی بیت المال وجود دارد و طبق چه مبانی 

 ، مسئول جبران دیه دانست؟ بیت المال را از دولت اسالمی

ت و سوسس مبوانی مسوئولیگردد؛ ابتدا مفهوم مسئولیت و به همین منظور مباحث به سه دسته تقسیم بندی می

 گردد. بررسی می1392مصوب در انتها موارد مسئولیت بیت المال  بر اساس لانون مجازات اسالمی

 مفهوم بیت المال. 2

با غنای الهی تشوکیل شود. حکوموت پس از پیدایش اسالم و گسترش این دین الهی، نظام حقولی اسالمی، 

هوی و ونهادهای جدیدی ساخته شده بود که برای تحقوق عودالت الها برگرفته از این نظام، از مولفهاسالمی

 اجرای این نظام حقولی الزم بود.

باشد. بیوت الموال طبوق یوک تقسویم می "بیت المال"یکی از نهاد های ابداعی و اساسی حکومت اسالمی، 

 هموۀ بوه متعلّوق عموومى امووال کوه شودمى گفته مکانى به المال بیترود. بندی، برای دو مفهوم به کار می

 بیوت" عنووان وم؛ددر معنای  .گردد صرف آنان مصالح در تا شودمى نگهدارى و فراهم جاآن در مسلمانان

 بوه متعلّوق اموال نگهدارى محلّ بر شده یاد عنوان فقها کلمات در. گرددمى اطالق نیز اموال خود بر "المال

الم هعلیو اموام ویوژ  امووال نگهودارى محولّ بور نیز و زکات و خمس همچون مسلمانان؛ از خاصّى لشر  السوّ

 خموس، ات،زکو صوالت، طهارت، نظیر: بسیاری هاىباب در عنوان این از. است شده اطالق انفال همچون

 رفتوه سوخن دیوات و لصاص حدود، شهادات، لضاء، ارث، لقطه، طالق، رمایه، و سبق تفلیس، جهاد، حج،

 (.155، ص2جلد ،1382، )شاهرودیاست

المال از نظر حقولی، لبل از این که وجودش لائم به مکان باشد، اساسا  لائم به همه اموال و حقولی بود بیت 

که تمام مسلمانان در آن ها محق بوده و مالک معین نداشت و به این ترتیوب؛ بیوت الموال، دارای نووعی از 
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شوود)جعفری والوع می شخصیت حقولی بوده و مالکیت جمع بدون اشاعه در آن فرض شده و مودیون نیوز

 (.319و318، ص1346لنگرودی، 

 سوهم و عنوو ، مفتوحوۀال األرضین خراج من تستفاد التی األموال»: المال ببیت المراد و»:الثانی المحقّق لال و

 (.97ص ،7ی تا، جلدب انصاری،«)وحده الجهاد ال لربۀ کلّ به المراد بأنّ القول على الزکا ، من اهللا سبیل

 سئولیت بیت المالمبانی م. 3

لت به ع یسکونبه داخل مناطق م لیس انیطغ ت،یازدحام جمع لیاز تظاهر کنندگان به دل یاکشته شدن عده

 ه شدن موردمبا اشرار و کشت سیپل یریدرگ نان،یاز شهرنش یاو مرگ عده یدر کانال کش یاهمال شهردار

 دنیوصودمه د ها،هو در هالینترل مسدر ک یوزارت راه و شهرساز یمسئول، کم کار صیبدون تشخ یعاد

و  یفورد یبوه علوت خطوا موایسوقوط هواپ ،یادوات جنگ ینقص فن یبه واسطه شیرزما یطیافسران نظام

 یو جوان ینخسارت بود یعلت موجه چیبدون ه هایموارد لربان نیدست؛ در والع در تمام ا نیاز ا یحوادث

در حقوق  توانیم یزیاما با چه دستاو باشدیعدالت م نیو عدم جبران خسارت آن ها خالف مواز انددهید

و  یقهوشوده از لواعود پرکواربرد ف یبخش سوع نیآن در نظر گرفت؟ در ا یبرا یموضوعه، مسئول و ضامن

 سوال کمک گرفت. نیپاسخ به ا یبرا یفریو اصول حقوق ک هاهینظر

 الغرم من له الغنم فعلیه. 3-1

سوتفاده ی سود و منفعت حاصله در مقابل ضورر و خسوارات وارده، ارابطه از این لاعده فقهی برای استناد به

هاست؛ ولی با این وجوود، فقهوا و حقولودانان شود. ویژگی بارز لواعد فقهی، عمومیت و کلی بودن آنمی

ی آن را بیش تر در مسائل مربوط مسئولیت مدنی دانند و رابطهاین لاعده را در زمره ی لواعد فقه مدنی می

 اند.لراردادها ذکر کردهو 

ان علیوه خسوار  من کان له فائد  المال شرعا ک المعنى: معنى القاعد  هو التالزم بین الخسار  و الفائد ، فکلّ

عنهوا  لود یعبور وذلک المال کذلک، و علیه لد یعبّر من هذه القاعد  بقاعد  الوتالزم بوین النمواء و الودرك 

 (.284صفحه ،1، جلد1421 مصطفوی،)بقاعد  الخراج بالضمان

توان در للمورو  حقووق میی مدنی این لاعوده در فقوه و حقووق اسوالمیاما چگونه با در نظر گرفتن پیشینه

 کیفری به عنوان مبنای پرداخت دیه توسط بیت المال ازآن بهره برد؟

الحواکم »ی لاعدهتوان از کمک لواعد فقهی دیگر در کنار این لاعده بهره برد. برای پاسخ به این سوال می

ق.م.ا ( بیوان  451و 424)موضووع موواد « الحواکم ولوی مون ال ولوی لوه»ی یوا لاعوده« وارث من ال وارث له

ی این مسئله است که در صورت فقدان ورثه، ترکوه متووفی بودون وارث، بوه اموام یوا حواکم دولوت کننده

باشد دریافوت که از منابع بیت المال می ترکه را به عنوان انفالشود و حاکم دولت اسالمیمنتقل میاسالمی

امام علیه السالم دیه شخصی را که وارثی ندارد، و یا دیه مقتول مسلمانی که وارث مسلم ندارد، بوا کند. می

بار جنایات خطایی چنین شخصی بر بیت المال است. به عبارت  زیرا ؛داندمی بیت المالمتعلق به  ،این توجیه

یعنی دیه ای کوه در صوورت کشوته  ،سوب شده و در مقابل چنین غرمی، بالطبع منافعدیگر امام عالله او مح
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، 1393، زاده و مسوعودیانعلووی لزوینوی )امام و بیت المال خواهد بود جزء اموال ،شودشدن او حاصل می

 (.79ص

 منابع فقهی نیز در موارد زیر به این لاعده استناد کرده اند:

 (.8، ص1408حلی،  المال)محقق لبیت المیراث کان القاتل سوى وارث یکن لم لو و

 إلوى ینتقول الفقهاء عجمی عند و خاصّۀ، السّالم علیه لإلمام هو و المال، بیت إلى ینتقل له وارث ال من میراث

 (260، ص1404)نجفی،  للمسلمین یکون و المال، بیت

، مقوام در مووارد فقودان وارث دیگور..».ق.م.ا بیوان شوده اسوت:  451اده می فقهی دلیقا  در مفاد این لاعده 

رتی کوه وارث دیوه شوخص متولود از زنوا در صوو»ق.م.ا. :  553جدا از آن طبق مواده «. رهبری وارث است

 ...«.سوت افرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صوورت گرفتوه باشود، مقوام رهبوری 

افوت غنم و سوود حاصوله از دری»د به عنوان مبنای حقولی توانی ارث بردن ولی أمر مسلمین میهمین رابطه

داخوت دیوه را به کار رود و زمانی که لاتول یوا عاللوه تووان پر« من له الغم و...»ی، برای استناد به لاعده«دیه

 ندارد دولت را مسئول پرداخت دیه از محل بیت المال بدانیم. 

 ه خود جوانی اسوت. دربر عهد باشد؛ بلکهله نمیبر عهده عالمی، پرداخت دیه  شخص ذدر جنایات خطاییِ

بیوت  مسوئولیت دیه را بیت المال پرداخت خواهد کرد. اموام علیوه السوالم ،صورتی که او مالی نداشته باشد

توابع  ،لضومان بیوت الموا ،دانود. پوس در والوعنتیجه پرداخت جزیه از طرف ذمی به حکومت می ،المال را

                                                                                 .(79ص ،1393، زاده و مسعودیان علوی لزوینی)داده شده است برخورداری او از جزیه ذمی لرار

باشود ی فووق الوذکر میلاعده ای دیگر که از لحاظ محتوا و مضمون تقریبا همسوو و هوم جهوت بوا لاعوده

دولوت  لخوراج بالضومان اسوت. مضومون لاعوده بودین معناسوت؛ کوهی ا)تالزم بوین نمواء ودرك(؛ لاعوده

است در صورت بروز خسارت و زیوان که مخاطب دریافت خراج و مالیات از سرزمین های اسالمیاسالمی

مودنی  باشد. این لاعده بیشتر برای معامالت و مباحث مسوئولیتنیز مسئولیت پرداخت باید با دولت اسالمی

دارد، ویکردی که این لاعده به مفهووم حکوموت اسوالمی، دولوت و حقووق عموومیکاربرد دارد؛ ولی با ر

، از بیت المال به عنوان نهادی «من له الغنم»باشد. باتوجه به استدالل پیش گفته در لاعده ی مناسبی میلاعده

 جهت پرداخت دیه استقبال شود. از دولت اسالمی، 

 ال یبطل دم امری مسلم. 3-2

ی ارزش واالیوی تعلیمات دین اسالم لابل درك است؛ تمامیت جسومانی هور شوخص، دار طور که ازهمان

گیرد و دسته ای از حقوق اسالمی)حق النفس( بر آن ایی لرار میاست و همواره مورد حمایت و توجه ویژه

 گردد.  شود که موجب تکلیف فرد و دیگران برای حفظ این امانت الهی میبار می

ی شود و از لواعد مورد استفادهبا عباراتی همچون ال یذهب و ال یهدر نیز به کاربرده می ی فقهیاین لاعده

باشود و مبنوای اسوتدالل فقهوا در موورد محتورم دانسوتن دموا افوراد جامعوه فقه جزایوی، در کتوب فقهوی می
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ایون جهوت لرار گرفتوه اسوت؛ لوذا از حتی با مسئولیت جبران آن توسط بیت المال و دولت اسالمیاسالمی

 شود.جزء منابع و لواعد فقه حکومتی شمرده می

فی  (ع)نیرالمومنیلضی ام»:چنین نقل شده است( ع) بن بکیر از امام صادق هللابن سنان و عبدا هللاخبر عبدار د

یبطل  السلمین و یدری من لتله، لال ان کان عرف له اولیاء یطلبون دیته من بیت مال الممقتول الرجل وجد 

 (.109ص ،19ج ،  1416،حرعاملی«)مسلمدم امریء 

 توه. صواحبجدا از بحث اخبار، در کالم فقها این لاعده در فروع مختلف فقهوی موورد اسوتدالل لورار گرف

 لوم إن و الثبووت فوی یکفوی الذی األدلۀ إلطالق المسلم، دم یبطل ال ألن الدیۀ فأوجب» فرمایند:جواهر می

 (.410، ص43اآلیۀ) نجفی، بی تا، ج فی تذکر

لیوای اشود و اودر این زمینه اینکه عالمه حلی)ره( بیان کرده است: در صورتی که کسی دو نفور را کشوته ب 

کنوود، الوورب آن اسووت، دیگووران حووق اخووذ دیووه را داشووته یکووی از مقتوووالن مبووادرت بووه لصوواص می

 (.573، ص4، ج1416باشند)فخرالمحققین، 

لووم تول پیودا نشوود یوا اگور معالت خالصه کرد؛ هرگاه لاتوان در این جماما ماحصل گفته های فقها را می

طالبه دیوه مه امکان است؛ اما امکان اخذ دیه از او وجود ندارد)به علت متواری بودن یا فقدان عالله(؛ آن گا

مین ا ملوزم بوه توأحکومت تنهو شود.از بیت المال وجود دارد؛ زیرا در غیر این صورت خون مسلمان تباه می

هم در تمامیوت جسومانی و حیوات خوود تحوت حمایووت لمانان نیسوت، بلکوه کفوار ذموویامنیوت جوانی مسو

دهد که بر شود، نشان میتشریع لسامه در لوث که گاه منتهی به لصاص جانی می (.ق.م.ا 471ماده)باشندمی

بووت ثداننود، نواظر بوه می یبطل را مربوط به تحمیل دیه بربیت المال الکه لاعده  ،ف نظر برخی فقیهانالخ

 .باشدر نیز میلصاص یا دیه بر بزهکا

کنود کوه میکنایه از حیات و تمامیت جسمانی فرد است و در این مورد فرلوی ن ،فقهی طالحلفظ دم در اص

توان مفهوم این لاعوده می؛ لذا باتوجه به موازین حقوق اسالمیلتل باشد یا ورود جرح، لطع و آسیب بدنی

اصول  در خصووص حیثیوت افوراد،در عرض و اموال گسترش داد.  "ضررال "را با کمک لواعد دیگر نظیر 

 14مواده  ،میاللوانون مجوازات اسوکتواب پونجم  698لانون مسئولیت مدنی، ماده  1لانون اساسی، ماده 171

ون مطبوعوات لوان 23ماده  ،لانون آیین دادرسی کیفری  512 لانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن، ماده

ایی از کواربرد لانون اساسنامه صدا و سیما نمونوه هو 30ماده ،ده واحده لانون احقاق حقو ما 1379حی الاص

 .یبطل در اَعراض و حیثیات استاللاعده 

توان، مفهوم لاعده ال یبطل را در موواد مختلفوی یافوت؛ اموا در با اندك تأملی میدر لانون مجازات اسالمی

اگر شخصی به لتل برسد و لاتول شوناخته »کند: جلوه میق.م.ا به صورت آشکار تری این مفهوم  487ماده 

 «.گرددنشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می
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ه نوام بودر مورد حوادث رانندگی عالوه بر مسئولیت بیمه؛ جهت جبران خسارت و پرداخت دیوه صوندولی 

 سواراتخ اجبواری بیموه لانون 21مادهت. صندوق تأمین خسارت بدنی؛ مسئول پرداخت دیه دانسته شده اس

 دارد:بیان می 1395نقلیه مصوب  وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده

 ثالث شخاصا به وارد بدنی های خسارت نقلیه، وسایل از ناشی حوادث دیدگان زیان از حمایت منظور به»

 کسوری حادثه، سببم نقلیه وسیله نشدن شناخته یمه،ب لرارداد بطالن نامه، بیمه انقضای یا فقدان علت به که

 حکوم صودور یوا بیموه و شرکت فعالیت پروانه تعلیق، لغو دیه، ریالی مبلغ افزایش از ناشی نامه بیمه پوشش

 خسوارت لویک طور به یا نباشد، پرداخت لابل لانون، این( 22) ماده موضوع گر بیمه ورشکستگی یا تولف

 در مصورح اردمو استثنای به است لانون این مقررات مطابق گر بیمه لانونی اتتعهد از خارج که بدنی های

 «.شودمی جبران "بدنی های خسارت تأمین صندوق" نام به مستقلی صندوق توسط ،(17) ماده

خوت برعهوده ی همان لانون، پرداخت دیه در زمانی که وسیله نقلیه مسبب شناخته نشود؛ پردا 21طبق ماده 

سوو ی ال یبطل همباشد که به هر جهت با مفاد پرداخت دیه توسط بیت المال برمبنای لاعدهاین صندوق می

 است.

 قصور و تقصیر ناشی از اعمال دولت:. 4

ولت(. مسئولیت ها و وظایفی را بر عهده دارد)معنای عام ددولت به عنوان نهاد اجرایی در حکومت اسالمی

شوود کوه خسوارات جبوران ناپوذیری بور جوای حووادثی میانجام این وظایف در جامعه گاهی سوبب بوروز 

گذارد. منشا این حوادث گاهی تقصیر و گواهی لصوور مسوبب حادثوه اسوت. واژه ی تقصویر بوه معنوای می

ی لصوور بوه معنوای نواتوانی و درمانودگی و سسوت کوتاهی کردن، کم کاری کردن، سستی کردن و واژه

                                                                                                                          باشد.              شدن در انجام کاری می

لع کند. در وادرتقصیر فرد به صورت ارادی و با ذهنی فعال در فعل یا ترك فعل خود سستی و کوتاهی می

ی حاصوله توسوط مقصور وگیری از نتیجوهنیست و امکوان جلو دهد که نوعا  لابل مسامحهعملی را انجام می

بوروز  وجود داشته؛ ولی در مورد لصور فرد به صورت غیور ارادی، انفعوالی یوا بودون لودرت وعلوم سوبب

ف گردد که دست او از ایجاد مانع برای جلوگیری از حادثه کوتواه بووده اسوت. بوا ایون تعواریخسارتی می

بسویار  ن دو مفهوومیرد. تعریف مذکور از این دو واژه با تعریف فقها از ایوگلصور در مقابل تقصیر لرار می

زء تعدی نزدیک است. جهل در کالم فقها همان تقصیر از مباحث ضمان و مسئولیت مدنی است و از دو ج

علی است فق.م.(. تعدی از جنس فعلی است که نباید انجام و تفریط ترك  953و تفریط تشکیل شده است)

تناسوب شده است. با این وجود، تقصیر در حقوق جزا، بوا مفهووم آن در حقووق مودنی بینجام میکه باید ا

، غفلوت، عودم تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی اسوت. مسواحمه»ق.م.ا : 145نیست. طبق تبصره ماده 

 «.شودسوب میها، حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مباالتی محرعایت نظامات دولتی و مانند آن

کشته شدن تعداد زیادی از حاجیان در منا به علت ازدحام جمعیت؛ که ناشی از بی تدبیری و غفلت دولوت 

سعودی در تعیین محل مناسب عبور بود؛ همچنین سوقوط هواپیموای اوکراینوی ناشوی از لصوور یوا تقصویر 
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ی نیوروی دریوایی ارتوش از یا برخورد موشک به ناوچه کنارك و مرگ تعودادی از اعضوانیروهای نظامی

باشد. جان باختن شماری از هم وطنان در تشییع پیکور شوهید سوردار سولیمانی چوه از مصادیق این بحث می

 نیومضومون در ا نیوبوا ا یادیز اتیرواجهت تقصیر یا لصور دولت بیت المال مسئول پرداخت دیه است، 

؛ همچنین منابع فقهی داللت دارد هیر پرداخت دالمال د تیب تیبه مسئول ریوجود دارد که جدا از تقص نهیزم

 باختگان کافی است. و روایی برای مسئول دانستن بیت المال در پرداخت دیه جان

را برای جبوران مسئولیت دولت و حاکم اسالمی« خطاء الحاکم من بیت المال»ای دیگر در فقه، به نام لاعده

ردن گودی وجود دارد که دیه بدون لصور یا تقصیر دولت بوه کند. اما مواربها از بیت المال تشریع میخون

ن موالی آن ( یوا فقودان عاللوه یوا عودم تمکو156مواده  3بیت المال نهاده شده است؛ مهاجم مجنون )تبصره 

ز اساسوی تورین ق.م.ا( از ایون مووارد هسوتند توا یکوی ا435ق.م.ا( یا فرار لاتل و عدم دسترسی به آن )470)

 گردد.که هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند، بدین شکل محقق میمیارزش های عدالت اسال

و عواطوف توان از مبنای دیگری نظیر مصلحت اجتماعی، اخالق اسوالمی صرف نظر از مبانی یاد شده، می

وضویح جمعی و یا نظریه های کالسیک مسئولیت مدنی نظیر نظریوه خطور اسوتفاده کورد. در ایون بخوش، ت

 رسد.  ریه خطر مفید به نظر میمختصری در مورد نظ

و  آوردموی جودو به دیگران برای را خطرناکی محیط بسردازد، فعالیتی به که کس هر این دیدگاه، مبنای بر

 اوست زیرا کند؛ باید جبران شود،می وارد دیگران به که را هایی خسارت به واسطه ایجاد محیط خطرناك،

 وارد دیگوران هب که خسارتی جبران برای شخص مسئولیت والع در .شودمی مند بهره محیط آن منافع از که

 خطرنواك، یطمح آن ایجاد از که است سودی خاطر به بلکه است؛ مقصر او که نیست این خاطر به کندمی

 فراوانی سود خود های فعالیت از که ها کارخانه صاحبان و داران سرمایه نظریه، این مبنای بر. رسدمی او به

 بوی خواطر هبو شوده ایجواد حووادث اگور حتوی کننود جبران نیز را آن از شده حاصل خسارات ایدب برندمی

، ص 1385، )کاتوزیاننداشته باشود وجود حادثه آن ولوع بینی پیش امکان یا و دهد رخ کارگران احتیاطی

 (. 24و  23

ی نبوهرما و کوارگر بوا جی حقوق کار و لواعد مربوط به روابط کارفاین نظریه در حقوق، بیش تر در زمینه

لی تحوت یا اموا وحمایتی ازکارگران ظهور و بروز پیدا کرده است. بر مبنای این نظریه، هرگاه عمل، اشیاء 

ن فورد تسلط و مالکیت فرد، در راستای سودآوری، زیوانی بوه بوارآورد؛ مسوئول جبوران خسوارت نیوز هموا

 باشد.می

 مسئولیت ناشی از فعل غیر:. 5

مسئولیت کیفری بوه »دارد: در ماده، اشعار می باشد؛ ولی در لانون مجازات اسالمیاصل می این مبنا خالف

یوا در  علت رفتار دیگری تنها درصورتی ثابت است که شخص به طور لانونی مسئول اعمال دیگوری باشود

خص شوآنکوه  گوردد: اولرابطه با رفتار دیگری مرتکب تقصیر شود؛ بنابراین این مبنا در دو مورد ثابت می

 ود.شمسئول رفتار دیگری باشد و دوم، در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر 
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 در صورت عدم ،ق.ا 171ق.م.ا و مفهوم مخالف انتهای ماده؛ همچنین اصل  486ق.م.ا و مفاد ماده  13ماده 

 بر عهده داخت خسارت و دیهتقصیر، عدم عمد و یا اشتباه)لابل مسامحه( در صدور حکم توسط لاضی، پر

در  لیت لاضیدولت و بیت المال لرار دارد. در این مورد همان طور که از مفهوم مواد  مشخص است؛ مسئو

ی اوسوت. مسوئولیت صورت عمد، در حکم عمد و یا تقصیر، مسئولیت وی ثابت است و ضومان بور عهوده

ولوت دمووارد سوبک و خطوای اداری بوا  اعمال غیر عمدی و بدون تقصیر کارمنودان اداری نیوز در حودود

 ی گذشته به مستندات روایی در زمینه اشاره شد. باشد که در بخش هامی

 وال ، الموال تبیو فوی الدیوۀ کانوت الشوهود، أو الشاهدین فسق ذلک بعد فظهر بالقتل، الحدّ الحاکم ألام لو

 الحودّ وجوبی بموا ذکورت أو علیهوا، الحودّ إللاموۀ حامول إلوى الحواکم أنفذ ولو عاللته وال الحاکم یضمنها

، 2ج ،1392نوی، المال)اموام خمی بیت على الجنین دیۀ أنّ فاأللوى حملها، فسقط فخافت للتحقیق، فأحضرها

 (.516و515ص

 ص ،11جلود ،1416الحاکم)فاضول هنودی ،  فیوه أخطأ ممّا فإنّه المال بیت فی فالدیۀ الحاکم بإذن التصاصه

159.) 

لحاکم عده خطاءالا»ت و بیت المال در این موارد به خصوص در مورد اشتباه لاضی با بنابراین مسئولیت دول

 باشد.مستدل به منابع و لواعد فقهی می« من بیت المال

ابول لافتد و اغلب ایون خطاهوا عرفوا  در والع خطای کارمند اداری در محدوده ی حرفه و شغل او اتفاق می

باشد؛ ولی در مورد بعضوی از کارمنودان مسئولیت نیز نوعی میی  این تسامح است. مالك تشخیص گستره

ی پذیرش مسوئولیت التضای وظیفه آنان و حفظ مصالح اجتماعی جامعه توسط آنان، دامنه دولتی به واسطه

ه و گسترده تر شده است. افوزایش مسوئولیت توسوط لوانون گوذار پذیرفتوه شوده و مسوئولیت پرداخوت دیو

 مأموران را به شرط رعایت مقررات لانونی بر عهده گرفته است.صدمات بدنی ناشی از فعل 

 مسئولیت بیت المال گستره. 6

ن نفس فس و مادونپس از اثبات مبانی و ضمان بیت المال، نوبت به گستره مسئولیت بیت المال در جنایات بر 

ضویح ده و در اداموه توبیش تر ابهامات لانون مجازات لبلوی را رفوع کور 1392رسد. لانون مجازات اسالمیمی

 شود.مختصری ازآن ارائه می

ا بیت المال تغلیظ دیه، در مواردی که عالله ی»ق.م.ا بیان کرده است:  556گذار در ماده ذیل مبحث دیه، لانون

در  1370؛ این در حالی است که در لوانون مجوازات مصووب سوال «پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است

ر در میوان ورد پرداخت دیه توسط بیت الموال نداشوته و هموین امور موجوب اخوتالف نظوبیانی در م 299ماده 

 (                   65و49،ص 1389هدائی،  لراملکی؛ چترچی؛ حقولدانان بود. )بالری؛

در مورد نداشتن عالله یا عدم تمکن مالی؛ چه در جنایوات عمودی در مووارد فورار یوا مورگ جوانی و چوه در 

باشود. و در موورد جنایوات شوبه ق.م.ا ،  بیت المال مسوئول می 470و  435ض، مطابق مواد جنایات خطای مح

 در شود؛ اماعمدی و جنایات خطای محض که مسئول پرداخت دیه خود جانی باشد، به همین شکل عمل می



74 
 

برای بررسی و تحلیل مسئولیت بیت الموال در  و دارد وجود المال بیت مسئولیت نیز نفس مادون جنایات مورد

 پردازیم: مادون نفس باتوجه به تقسیم بندی زیر به بیان موضوع می

بوریم. ی میون نفس، پالف. ابتدا با توجه به اطالق عبارات لانون گذار، به مسئولیت بیت المال در جنایات ماد

باشود؛ بنوابراین در موورد ارش یوا م از نفس و مادون نفوس میق.م.ا اطالق لفظ جنایت اع 475و 474در ماده 

لمال ورد بیت اجراحات شبه عمدی و خطای محض نیز باید مسئولیت بیت المال را ثابت دانست. این امر در م

ی میوان در این مورد فرلو»ق.م.ا بدین شرح بیان شده است:  470شود که در ماده زمانی که جایگزین عالله می

ن نفوس بدانود، ق.م.ا بدون این کوه عاللوه را ضوامن جنایوات موادو 435و در ماده « غیر آن نیست.دیه نفس و 

 «.دو در غیر لتل دیه بر بیت المال خواهد بو»...مسئولیت مستقیم بیت المال مطرح شده است: 

ه میوزان کاست ارش دیه غیر مقدر » ق.م.ا :  449تواند به این شکل باشد؛ طبق ماده اما وجه دیگر استدالل می

 "ده در شورعشتعیین "؛ پس ماهیت ارش هم دیه است، در والع دیه به دو دسته «آن در شرع تعیین نشده است

شوود، ق.م.ا و...جموع می 474، 475که این موضوع با موواد شود و هنگامیتقسیم می "تعیین نشده در شرع"و 

گوردد. ماهیوت فقهوی ارش، سوتند، ثابوت میهمچنان مسئولیت بیت المال برای جنایاتی که مسوتوجب دیوه ه

 واءسو دونهوا ما أو النفس فی حرال على بالجنایۀ الواجب المال هنا بها المراد»باشد: مطابق مواضع لانونی آن می

 (.2، ص43ج  ,1404 نجفی,)« الحکومۀ و باألرش الثانی و باألول اختصت ربما کان إن و أوال مقدر له کان

فوتن ری از هدر ران نشدن ارش و جراحات با مبنای مسئولیت بیت المال برای جلوگیرفارغ از این مباحث؛ جب

در  توان این موضوع را محدود به لتل دانست زیورا خوود لاعوده ال یبطولخون مسلمان همخوانی ندارد و نمی

 زمینه دماء مسلمانان اعم از نفس و مادون نفس کاربرد دارد.

وظیفوه  متر از آن،کپرداخت دیه را تنها در مورد لتل پذیرفته و نسبت به ب. در مواردی لانون گذار مسئولیت 

 پرداخت را به متهمین محول کرده است.

 ی آنان به برائت خود سووگند یواد کننود، در خصووص لتول، دیوه از بیوت الموالاگر همه»...ق.م.ا :  333ماده 

ق.م.ا کوه  477یوا مواده « گوردد.یم میه نسوبت مسواوی میوان آنوان تقسوبوشود و در غیر لتل، دیه پرداخت می

تواند از متهمان مطالبه کند که اگر همگی سوگند یواد صاحب حق می»...دارد: مضمونی مشابه دارد، مقرر می

شوود و در غیور لتول دیوه بوه نسوبت مسواوی از متهموان کنند در خصوص لتل دیه از بیت الموال پرداخوت می

 ه شده ولی در مادون آن متهمان بوه صوورتدر مورد نفس پذیرفت پس مسئولیت بیت المال« شود.دریافت می

نایوات موادون ق.م.ا نیز مسئولیت لتول پذیرفتوه شوده و سوخنی از ج 487و 484مساوی مسئول هستند. در مواد 

ادون موه جنایوات بونفس به میان نیامده. روایاتی که مبنای تقنین این مواد بوده است؛ داللتی بور تسوری حکوم 

ی پویش رفوت. بسنده کرد و باتوجه به اصول حقوق کیفور متیقن پس باید در این موضوع به لدر نفس ندارد؛

 البته نظر مخالف در این زمینه وجود دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. 

 دیوه فاضول پرداخت برای فرض اما آخرین مبحث در مورد مسئولیت بیت المال، موضوع فاضل دیه است. دو

 به الدام مقتول، دم ولی عنوان به امر، ولی که است مواردی به مربوط نخست است: فرض متصور لالمابیت از
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 کوه اسوت موواردی بوه مربوط دیگر فرض و کندمی لصاص را لاتل و نموده المالبیت از دیه فاضل پرداخت

 دیوه فاضول پرداخت به الدام المالبیت دیه، فاضل پرداخت از هاآن اعسار دلیل به دم، اولیای وجود رغمعلی

 (.84، ص1383 بای،)کندمی

ق.م.ا با در نظر گرفتن مصلحت در اجرای لصاص و عودم تمکون ولوی دم مقتوول،  428ی گذار در مادهلانون

یه، س لووه لضوائبا درخواست دادستان وتأییود رئوی»...پرداخت دیه را توسط بیت المال پیش بینی کرده است: 

 «.  شودپرداخت میمقدار مذکور از بیت المال 

 اگور:»...ق.م.ا  424توان به صورت نسبی اسوتنباطی متناسوب بوا موضووع داشوت. مواده ق.م.ا  می 428در ماده 

صومیم ای آنوان تجوغیبت طوالنی باشد یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد، مقام رهبری به عنوان ولی غایب بوه 

ل از هبری برای آن ها پس از گذشت زمان کوتواه و لبوباشد، مقام رگیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نمی

شوویم، از اختیار تصمیم گیری در موورد لاتول متوجوه می« نماید....طوالنی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می

بینود، ای لصواص بولی دم حق لصاص یا اخذ دیه از لاتل را دارد بنابراین اگر مقام رهبری مصلحت را در اجر

ه شوود در ی مسلمانی توسط امام گرفترا از محل بیت المال بسردازد همان گونه که اگر دیه تواند فاضل دیهمی

 شود. بیت المال لرار داده می

 1392قانون مجازات اسالمی ولیت بیت المال مطابقمسئ. 7

یت ولانند مسئباشد؛ مدر بعضی موارد در نگاه اول و بدون هیچ تردیدی، بیت المال مسئول پرداخت دیه می

هاجم ممرگ  پرداخت دیه مجنون مهاجم که مدافع مشروع با رعایت شرایط دفاع مشروع، سبب آسیب یا

یطی وجود شرا باشد؛ ولی بامجنون شده است. در موارد دیگر بیت المال مستقیما  مسئول پرداخت دیه نمی

قتول زنی که ضل دیه مگیرد؛ مشابه زمانی که مصلحت در پرداخت فاوظیفه پرداخت به عهده آن لرارمی

کند وبا یمپرداخت  لاتل ولی دم او لادر به پرداخت فاضل دیه نیستند. بیت المال مازاد دیه مقتول زن را به

موارد این دسته مسئول اصلی گردد. در والع در تمامی لاتل لصاص میوجود مصلحت جامعه اسالمی، 

 از زده کهبسر  ت دیه متعذر است یا به گونه ایپرداخت دیه به هر علت)چه ارادی چه لهری( از پرداخ

خون بها را  امکان وصول دیه نیست، در این زمان بیت المال به عنوان مسئول ثانویه پرداخت دیه،

 پردازد.می

رود لبل از و در مسئولیت پرداخت دیه توسط بیت المال، سخن به میان آمده امادر لانون مجازات اسالمی

لانون اساسی مسئول  ق.م.ا تکرار شده؛ اما با این تفاوت که 13.ا نیز مفهوم ماده ق 171به آن، در اصل 

م، ضمان یا یابیم که بیت المال دولسداند نه بیت المال. با توجه به این مواد در میپرداخت دیه را دولت می

 مسئولیت را بر عهده دارد:
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 قسم اول

 به عنوان گردد؛ یعنی بیت المالجبران دیه مربوط میبه مسئولیت مستقیم و ابتدائی بیت المال برای 

می ی و اسالت شرعپرداخت کننده دیه، باید بدون هیچ شرط یا علت خاصی به عنوان اصیل، بنا بر مسئولی

 خون بها را بسردازد.

 قسم دوم

ل مسئو شود که بیت المال به عنوان جایگزین، در اثر بوجود آمدن شرایط خاص،مربوط به زمانی می

کن ا غیر ممعذر یپرداخت دیه است. در والع در   این موارد، چون پرداخت دیه از جانب مسئول اصلی مت

سئول ملت به او کند تا دیه را بسردازد، به همین عشده، بیت المال به عنوان جایگزین، مسئولیت پیدا می

دم عو ناشی از انیست بلکه ضمان شود. در این جا بیت المال دیگر به عنوان اصیل پاسخگو ثانویه گفته می

 پرداخت مسئول اصلی است.

 مسئولیت اولیه .7-1

 الف( اشتباه قاضی:

بات حاکم اث خطای مبنای مسئولیت بیت المال در این مورد، بر اساس مسئولیت ناشی از فعل غیر و لاعده

ورد بیان در این م دیگری نیزگردد، مستندات فقهی و روایی نیز در این زمینه بسیار است؛ اما فقها مبنای می

 ق.م.ا نیز به آن اشاره شده است: 510باشد که در ماده ی احسان میاند. این مبنا لاعدهکرده

 کقول للنصّ  و صالح،اإل إلّا یرد لم ألنّه المال بیت فی بل ماله فی یضمن لم فأتلف الحکم فی أخطأ فإن

 مال بیت لىع فهو لطع أو دم فی القضا ... خطأتأ ما: األصبغ خبر فی السالم علیه المؤمنین أمیر

 (.40: صفحه ،10: جلد ه ق، 1416المسلمین)فاضل هندی، 

، 1416فاضل هندی، ) سبیلٍ من المحسنین على ما و محسنون ألنّهم المال بیت فی الحکّام خطأ و فسّاقٍ

 (.379ص ،10ج

کفایی(  ت را عملی واجب)چه عینی چهوجه به این که لضاواحسان( در فقه، با ت این استدالل)لاعده

بر آید؛ در والع لاضی بنادانستند و اخذ جعل یا اجرت درباب لضاوت پذیرفته نبود موجه به نظر میمی

 ابل تسامحشود و در اثر اشتباه لمسئولیت شرعی، بدون هیچ چشم داشت مادی، به امر لضاوت مشغول می

ای یهدداخت ارد پسندیده نبود که خود لاضی مسئول پرموجب ضرر نفسانی به دیگری شود. در این مو

 باشد که بعضا  نیز علت اشتباه به او مربوط نبوده است.

گذار تنها ون، لاندر رابطه با مسئولیت لاضی به واسطه التضای این منصب و مصالح اجتماعی حاکم بر آن

داخت دیه توسط او ق.م.ا به پر 486و  13او را در موارد عمد  و تقصیر ارادی ضامن دانسته و در ماده 

 دولت را ولمال اتصریح کرده است و در موارد لصور)غیر ارادی و غیر لابل پیش بینی( و اشتباه، بیت 

 داند.مسئول جبران می

 ب(دفاع در برابر مهاجم مجنون:
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 مراتب و تشود، بنابر اصل اولیه با رعایدر مورد صدمات بدنی که طی دفاع مشروع به مهاجم وارد می

 عَدَا رَجُلٍ أَیُّمَا: »لَالَ  باشد.)وَی فقهی و روایات نیز حاکی از این میشرایط دفاع، دیه سالط است. پیشینه

 فِی لَوْمٍ  عَلى اطَّلَعَ  رَجُلٍ أَیُّمَا: »لَالَ  وَ «.  عَلَیْهِ  ءَشَیْ  فَلَا ،لَتَلَهُ  أَوْ  فَجَرَحَهُ نَفْسِهِ  عَنْ  فَدَفَعَهُ ،لِیَضْرِبَهُ  رَجُلٍ عَلى

 (328ص ،14، ج1387 لَه.)کلینی، دِیَۀَ  فَلَا ، جَرَحُوهُ أَوْ  عَیْنَیْهِ  فَفََقؤُوا فَرَمَوْهُ عَوْرَاتِهِمْ  إِلى لِیَنْظُرَ دَارِهِمْ

 هدم کان ،لتله الى هل الدفع فادى نفسه، عن الیه المقصود فدفعه ماله، أو نفسه یرید غیره إنسان لصد إذا

 (513 ص ،2ج ،1407هدرا.)ابن فهد حلی، 

ی یت جسمانلیه تمام، مهاجم بر ع"الدام"ی در والع خون مهاجم در این موارد هدر است و براساس لاعده

ر دثانویه  ا اصلخود الدام کرده و خود سبب ورود ضرر شده است؛ در نتیجه کسی بر او مسئول نیست؛ ام

باشد. مبنای پرداخت دیه یمجنون مسئولیت پرداخت دیه توسط بیت المال بابت مهاجم محقوق اسالمی 

ت عدم رعایت ق.م.ا باید توجه داشت در صور 156در این مورد حمایتی است. باتوجه به تبصره ماده 

 ل و مجنونشود که در این مورد فرلی میان مهاجم عالشرایط دفاع مشروع لصاص سالط و دیه و ثابت می

وسط برخی دانند البته دیدگاه مقبول در لانون نیز تی اصلی میتابع لاعده را در فقه این موردوجود ندارد. 

 و لعمدبا شبیها أو مداع کان إن القاتل على الدیۀ تثبت و بالمجنون العالل یقتل از فقها ذکر شده است: ال

 )محقق( المال بیت یف دیته:  روایۀ فی و) هدرا کان دفعه العالل لصد لو و محضا خطأ کان إن العاللۀ على

 (.211و210، ص1408حلی، 

 ج( جنایات ناشی از وظایف قانونی مأمور:

ز ایت ناشی ای مسئولق.م.ا و تبصره آن، مسئولیت پرداخت دیه را همان طور که گفته شد، بر مبن 473ماده 

ن شرط مهم تری ه داشت کهباشد. باید توجفعل غیر و در مورد تبصره بر اساس لاعده الیبطل لابل اثبات می

مشخص  امال کدر مسئولیت بیت المال، عدم عمد و تقصیر در حادثه است که از منطوق تبصره و ماده 

 است.

 د( جنایات ناشی از اجرای مجازات تعزیری:

 یات در اثرحهرگاه محکوم به لصاص عضو یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب »ق.م.ا: 485مطابق ماده 

صاص لرد به کشته شود یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مواجرای مجازات 

 ات دیه ازشود. در غیر این صورت در مورد لصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیریا دیه محکوم می

 «.شودبیت المال پرداخت می

ط ازات منوی مجر یا عمد مجردر این مورد مانند سایر موارد، تحقق مسئولیت بیت المال، به عدم تقصی

 443، 439 ،427ق.آ.ك یا تأخیر در لصاص در مواد  501باشد. چه بسا تولف اجرای مجازات در ماده می

 ق.م.ا  برای جلوگیری از این نتیجه، مد نظر لانون گذار بوده است.

دانند و خون ی میباید توجه داشت، میان فقها، در موارد سرایت هنگام اجرای حد و لصاص، ضمان را منتف

کنند که لصاص و اجرای حد امری جایز گردد؛ فقها در این زمینه استدالل میفرد هدر محسوب می
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باشد و در صورت سرایت، متعالب امر جایز، ضمان منتفی است؛ البته به فرض عدم عمد و تقصیر و می

ی فقهاست. در این مورد، لاعده عدم استناد به محکوم علیه. این لاعده، اجماعی و متفق القول در میان

 باشد.می 485نیز اشاره شد که مستدات روایی نیز هم سو با منطوق ماده « ال دیه لمن لتله الحد»فقهی 

 ادٍحَمَّ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی اِبْنِ  عَنِ أَبِیهِ  عَنْ إِبْرَاهِیمَ  بْنُ در این زمینه اخباری بیان شده که حائز اهمیت است: عَلِیُّ

 اَلْحَسَنُ اهُرَوَ ما_ لَهُم دِیَۀَ  فَالَ صَاصُالْقِ وَ  الْحَدُّ  لَتَلَهُ رَجُلٍ أَیُّمَا: لَالَ السَّالَمُ  عَلَیْهِ  اللَّهِ  عَبْدِ  أَبِی عَنْ اَلْحَلَبِی   عَنِ

 مَنْ : یَقُولُ  السَّالَمُ  عَلَیْهِ  عَلِیٌّ کَانَ لَالَ السَّالَمُ  عَلَیْهِ  اللَّهِ  بْدِ عَ أَبِی عَنْ  الثَّوْرِی  صَالِحٍ  بْنِ  اَلْحَسَنِ  عَنِ  مَحْبُوبٍ بْنُ 

 فَإِنَّ  فَمَاتَ النَّاسِ  حُقُوقِ  مِنْ ءٍ شَیْ فِی حَدّا  ضَرَبْنَاهُ مَنْ وَ  عَلَیْنَا لَهُ  دِیَۀَ  فَالَ فَمَاتَ  اللَّهِ  حُدُودِ  مِنْ  حَدّا   ضَرَبْنَاهُ

 ( 279و278ص ،4، ج1363 )طوسی، عَلَیْنَا دِیَتَهُ 

 لتله ت: مننظر مشهور فقها  در مورد سرایت اجرای حد و لصاص و حتی تعزیز، عدم پرداخت دیه اس

 و الحالل مسائل فی ماإلسال )شرائع مروی األول و المال بیت على تجب لیل و له دیۀ فال التعزیر أو الحد

بن فهد حلی، )ا. لود ال و دیۀ فیه یکن لم حد، أو لصاص، فی إنسان مات إذا و (158ص ،4ج الحرام،

 (.514ص ،2، ج1407

د؛ اما رات ندارتعزی بنابراین؛ بنا به نظر مشهور، بیت المال مسئولیتی در مورد سرایت حد و لصاص و حتی

ولیت مکان مسئتند ابیان داشهمان طور که شهید ثانی و صاحب شرائع االسالم به عنوان دیدگاه غیر مشهور 

ذیرفته پمامیه را در مورد تعزیرات نظریه غیر مشهور فقهای ا بیت المال وجود دارد. لانون مجازات اسالمی

عزیرات تباشد؛ لذا همواره می "تعزیرات"و شاید این نظر با عنایت به این است که موضوع مجازات، 

و اجرای  شود و این اختیار لانون گذارع و تقنین میتشریمتناسب با مصالح جامعه و حفظ نظم عمومی

رسد ه نظر میجا به محکوم علیه شود؛ پس ایجاد مسئولیت در این جا موجه بمجازات نباید سبب تجاوز بی

 تا در زمان حدوث چنین اتفالاتی از محل بیت المال دیه پرداخت گردد.

 تل:ه( قتل در ازدحامات و اماکن عمومی و معلوم نبودن قا

ورت باشد؛ در غیر این صشرط اساسی در این موارد مشخص ومعلوم نبودن یا معین نبودن لاتل می

ارد درد وجود ین موامسئولیت با مسبب اصلی خواهد بود. روایات بسیار و پیشینه فقهی لوی و اجتماعی در 

ی شود. بررسمی ناختهو تفاوتی در نوع لتل در این مورد وجود ندارد و به هر حال بیت المال مسئول ش

 علیه ینالمؤمن میرأ ان السّالم علیه اللّه عبد أبی عنمستندات روایی و منابع فقهی خالی از لطف نیست:

 من فدیته لتله، من یعلمون ال جسر على أو عرفۀ یوم أو الجمعۀ یوم الناس زحام فی مات من: لال السّالم

 (187ص ،14ج )مقدس اردبیلی، المال. بیت

 المال بیت على فدیته شخص، على الدعوى یمکن ال و لوث فال بادیۀ سکان و لریۀ من ناس فیه سلی فال 

 (187ص ،14ج )مقدس اردبیلی، المسلمون. لتله فکأنه مسلم امرئ دم یبطل ال فإنه

 من ذلک أشبه ما أو جمعۀ، یوم أو عرفۀ یوم فی أو موضع، عبور على أو جسر، على زحام فی مات من و

 المال، بیت على دیته، کان دیته، یطلب ولى له کان و لاتل له یعرف ال و علیها الناس یزدحم التی المواضع
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 على دیته کانت لاتل، له یعرف لم و سوق، أو معسکر فی لتیل وجد إذا و له دیۀ فال ولى له یکن لم فان

 (514و513ص ،2، ج1407 المال)ابن فهد حلی، بیت

 . مسئولیت ثانویه7-2

 م و معین نشدن قاتل در قسامه:الف( معلو

بیت  شخص نشوداتل ملاما زمانی که لسامه با تردید الامه گردد یا درخواست لسامه از متهمین رد گردد و 

الت های ایجاد حق.م.ا  335و  334المال به عنوان آخرین راه پرداخت دیه ضامن خواهد بود. در ماده 

ارد علم اجمالی به در مو»هم به طور کلی بیان شده است:  ق.م.ا 477چنین مسئولیتی بیان شده. در ماده 

طراف ای از ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دونفر یا چند نفر معین ، در صورت وجود لوث در برخ

شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق علم اجمالی، طبق مواد لسامه در این باب عمل می

المال  گی سوگند یاد کنند در خصوص دیه از بیتکه اگر هم تواند از متهمان مطالبه سوگند کندمی

 شود.شود ودر غیر لتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت میپرداخت می

 ب( وجود مصلحت در اجرای قصاص:

جتماعی دان اگاهی شیوه ارتکاب لتل یا شرایط آن به گونه ای است که اثرات جبران ناپذیری به وج

را زیر  ی عدالت نظام حقولیا عدم لصاص باعث تجری مرتکبان در جامعه شود یا حتگذارد و چه بسمی

 یه یا دراضل دفسوال ببرد. در این موارد با وجود امکان لصاص، موانع دیگری مثل عدم تمکن پرداخت 

ر گرفتن گردد. در این صورت ولی مسلمین با در نظموارد شرکت، پرداخت سهم دیگر لاتالن ایجاد می

پردازد و یمازمحل بیت المال مسلمین، فاضل دیه یا سهم دیگر لاتالن را ح و مصلحت جامعه اسالمی صال

 کند.لصاص را اجرا می

ا را برهم زند یومیدر مواردی که جنایت، نظم و امنیت عم»ق.م.ا در این باره بیان می دارد:  428ماده 

 صاص باشد لکن خواهان لصاص تمکن ازاجرای ل را جریحه دار کند و مصلحت دراحساسات عمومی

س لوه ورئی پرداخت فاضل دیه یا  سهم دیگر صاحبان حق لصاص رانداشته باشد،با درخواست دادستان

 «.شودلضاییه ، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می

 ج( فقدان مسئولین یا عدم تمکن آنها برای پرداخت دیه:

 . جنایات عمدی:1

.عالله 3 وال او .ام2.خود مرتکب 1مرحله:  یات عمدی پرداخت دیه بعد از گذر سهدر جنا 435طبق ماده 

س عالله رسد. البته باید توجه داشت که در غیر لتل یعنی مادون نفمرتکب، نوبت به بیت المال می

 مسئولیتی ندارد و خود بیت المال مسئول است.

 فمن یکن لم فإن یته،د یرث ممّن إلیه األلرب من اُخذت: غیرها و النهایۀ فی لیل لتل، أو هرب أو مات فإن

 عن حولال أثناء فی عجزوا أو فقراء کانوا أو العاللۀ فقدت لو و. ترکۀ له یکن لم إذا المراد لعلّ و المال بیت

 ،11ج ،1416ی، )فاضل هند.ماله بیت من اإلمام فعلى مال له یکن لم فإن الجانی، مال من اخذت الدیۀ

 (518ص
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 مد:. شبه ع2

الی در گردد و اگر مدر صورت عدم پرداخت دیه به هر علتی توسط مرتکب، دیه از اموال وی اخذ می

دی در صورتی که در جنایت شبه عم»ق.م.ا:474دسترس نباشد بیت المال دیه را جبران خواهد کرد. ماده 

 «شود.دسترسی نباشد، دیه از اموال او پرداخت می ببه دلیل مرگ یا فرار به مرتک

 . خطای محض:3

 رداخت بالیت پدر صورتی که جنایتِ خطای محض با الرار، لسامه و یا نکول از سوگند ثابت شود)مسئو

و در اموال اجانی باشد( مانند جنایات شبه عمدی، در صورت متواری بودن، مرگ یا فرار مرتکب از 

وجه داشت که تق.م.ا باید  475صورت فقدان از محل بیت المال جبران خواهد شد. مطابق مفهوم ماده 

ر شده، ن مقرجنایات خطایی فرد ایرانی از اللیت های مذهبی نیز در صورت عدم پرداخت دیه در زما

رند. گردد. به عبارت دیگر اللیت های دینی عالله نداتوسط دولت از محل بیت المال پرداخت می

زندگی  ر ایرانده در لانون اساسی که هرگاه فرد ایرانی از اللیت های دینی شناخته شد»ق.م.ا: 471»

ه کند ، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصا  عهده دار پرداخت دیه است؛ لکن در صورتی کمی

ه یز لادر بنشود و اگر با مهلت مناسب توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می

 «.ودشپرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می

سامه و و ل یدر مواردی که عالله مسئول جبران دیه است)اثبات جنایت خطای محض با بینه، علم لاض

یه توسط دبتدا اهمچنین موارد جنایات مجنون و صغیر( در صورت فقدان عالله ویا عدم تمکن مالی او، 

 مرتکب و در صورت عدم تمکن او، از بیت المال پرداخت خواهد شد.

 أداها فیه حیلۀ ال و الم له یکن لم فإن ماله من هو أداها الدیۀ عنه تؤدی عاللۀ له تکن لم و خطأ لتل من و

 (.743، ص1410مفید،  المال)شیخ بیت من السلطان عنه

سئولیت بیت ق.م.ا( و م467باید توجه داشت چون عالله مسئول جبران خسارات کمتر از موضحه نیست)

 .ضحه مسئول دانستد بیت المال را در مورد کمتر از موباشد؛ نبایالمال جایگزین عالله می

 گیرینتیجه. 8

ر بوه دارد. بیت المال یک نهاد عمومی و بنیادی در نظام حقوق اسالمی است که وظایف بسویاری را برعهود

بوری  ب سود و نفوع، بیت المال به سب"الضمان بالخراج"و  "من له الغنم فعلیه الغرم"اساس دو لاعده فقهی  

ی فقهی ی خسارات جسمی با لاعدهافراد جامعه اسالمی، مسئول جبران خسارات نیز می باشد و در حوزهاز 

اخوت دیوه بر لزوم جبران آن به صورت دیه تاکید دو چندان شده است؛ اموا چوون مسوئولیت پرد "الیبطل"

وان بوه عنو خالف اصل شخصی بودن مجازات هاست و همسو با اصل برائت و از جهتی  باید صالحیت آن

وص یک نهاد فقه حکومتی و حقوق عمومی مشخص باشد؛ بنوابراین در بحوث مسوئولیت آن، بایود بوه نصو

 لانونی بسنده کرد.

 دی زیر را ارائه داد:توان تقسیم بنبرای درك بهتر گستره این مسئولیت می
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بهوا رطی خونشلید و  و مستقیما مسؤل پرداخت دیه می باشد؛ در والع بدون هیچ بیت المال گاهی باالصاله

 شود.توسط بیت المال پرداخته می

علول  یگاهی با فرض عدم وجود مسئول اصلیِ جنایت و عدم امکان تعیین و تشخیص مرتکب به واسوطه  

 باشد.خاص، بیت المال بر اساس مبانی مذکور مسئول جبران دیه می

ندیشوی امصورح لوانونی بودون مصولحت با وجود مسئولیت این نهاد در پرداخت دیه، تضییق آن بوه مووارد 

جنایات  تواند آثار ناگواری را در پی داشته باشد که نمونه بارز آن سکوت لانونگذار در مورداجتماعی می

 .مادون نفس می باشد که به زعم لانونگذ؛ گویا آن چنان اهمیتی ندارد
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 فقه پویا

 شماره سوم

 84-104صص 

 

 خسارت عدم نفع از منظر فقهی
 

 1 دیجاو یمیعبداهلل رح

 

 چکیده

 که است این مقاله این رد اصلی باشد، پرسشمی «النفع عدم» ذیل موضوع پر بحث و اهمیت حاضر مقاله

برخی . است دهش صادر بانیم کدام براساس حکم این و دارند حکمی چه رویداد این با مواجهه در فقیهان

 مصداق دیگران، دسو تحصیل از ممانعت که هستند باور این بر عرف، به اتکای و عملگرا رویکردی با فقها

 لابل رتخسا برای شرایطی بیان با آنان است؛ خسارت فاعل مسئولیت موجب و غیر به خسارت ایراد

 یرویکرد با رخی فقیهانب اما است؛ کدام مطالبه للاب خسارت للمرو و دامنه اندکرده معلوم دلیقا  جبران،

 مشهور یافته، شهرت آنچه خالف بر رسدمی نظر به حال این با اند،شده روبرو مساله این با گراذهن و نظری

 ضمان بموج را دیگران بردن سود از جلوگیری و بوده یکدیگر هم عقیده با موضوع کلیت در فقها

 مورد دو در ولی گردد؛می باطاستن ایشان الوال و آراء از که است متعددی ادله ،ادعا این بر شاهد. دانندمی

 از ممانعت دیگری و حر سانان کارکردن از جلوگیری یکی اند:خودداری کرده «النفععدم» حکم از فقیهان

 ینا در فقها دیدگاه تقریب به توانمی نهایت در لذا ممانعت؛ زمان در طول آن بهای کاهش و کاال فروش

 گماشت. همت مربوطه لوانین اصالح جهت در مبنا این بر و بود امیدوار زمینه

 

 

 .ندهیملک، ضرر آ عدم النفع،خسارت، مال، کلیدی: گانواژ

 

 

 

 

                                                           
  هدانش آموخته سطح چهار حوزه علمی  1

 rahimijavid166@gmail.comرایانامه؛ 
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 مقدمه. 1

فقها  یر، در کتبتا دو یا سه دهه اخ "عدم النفع"الح توان نتیجه گرفت هرچند اصطاز مطالعه منابع فقهی می

نفعت، ، تفویت مخورد؛ مانند فوت منفعتمفهوم آن با تعابیر دیگری در آثار فقهی به چشم می دیده نشده اما

تاب ای فرعی کهدانیم بحث عدم النفع از بحث استیفای منفعت و عدم اکتساب ومنع از نفع. و همانطور که می

 باشد.غصب در فقه می

و  یان کنیمبت را باید چیستی و ماهیت خسار برای پی بردن به لول حق در مساله خسارت عدم النفع ابتدا 

سئول بودن م(بر  غرمیه المن له الغنم فعل( و دلیل عقلی ) من اتلف مال الغیر فهو له ضامنبگوییم که روایات )

برابر  التزام شخص به پاسخگویی دره معنای بکنند و این مسئولیت شخص نسبت به خسارت وارده حکم می

ه ری است کرفتا همانا تجلی خارجی اعمال و ،مردم است. معیار تشخیص مسئولیت اعمال و رفتارش در لبال

 ص به رفعهد شخلیت در مفهوم کلی به معنای تعئوبنابراین مس ؛شودموجب ورود ضرر و زیان به دیگری می

 .ضرری است که به دیگری وارد کرده است

بوت شود. ضمان به معنای ثاستفاده می« نتضمی»و « ضمان»از « لیتئومس»در حقوق اسالم به جای واژه و  

ط لراری لسو بر به حکم شارع است و هدف اصلی آن، جبران زیان های وارد شده ،اعتبار چیزی بر ذمه کسی

 باشد.و عدالت اسالمی می

 مفهوم خسارت .2

 الف:در لغت

ت؛ مانند اس ( به معنی وارد کردن نقص238، ص4، ج1414واژه خسارت در کتب لغت عربی)ابن منظور، 

غت لو همچنین در سایر کتب  «3طففین ،آیهم -اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون»لول خداوند متعال:

د معنای ض« خا» در کنار واژه خسران به ضم« خا»( واژه خسارت به فتح 95، ص1، ج1358عربی)طباطبایی، 

 ربح و ضرر ، زیان و تلف ، آسیب و هالکت آمده است. 

 ب: در اصطالح

ه مالی ک ست ازاخسارت در اصطالح فقه و حقوق به دو معنا به کار رفته است: معنای نخست عبارت  واژه

زیان وارد  دوم، باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر به دیگری شده، به متضرر داده شود، و در معنای

ا غیر یستقیم و گویند. برای صدق مفهوم خسارت، باید تجاوز به مال به صورت مشده را هم خسارت می

به  مستقیم صورت گرفته باشد؛ در این صورت تخلف از مقررات جاری یا عرف کشور شرط تکلیف

گرودی، ند)لنکجبران خسارت است؛ مثل این که کسی لراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیر 

 (.36ص  1، ج،1372

 ارکان و شرایط جبران خسارت. 3

لاعده  نیبماند. ا یبال دیجبران نشده نبا ،یضرر چیاست که ه نیخردمندان بر الانون گذاران و عقل  یبنا

لذا نه  شود؛یحقوق اشخاص شمرده م یاست که لزوم جبران ضرر از اصول و مبان تیاهم یآن لدر دارا
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و عقل به  کندینم تیحمااست  یگریاثر آن اضرار به د ایکه هدف  یتنها حقوق، بلکه عقل عقال از الدام

 نشود.  گرانیو حقوق د یکس مزاحم آزاد چینظم، ه یاست که با برلرار یرینبال تدبد

ه س( وجود باشد نداشته ایداشته باشد  یلرارداد شهیجبران خسارت در همه حال)چه ر تیتحقق مسئول یبرا

به  مهر ادادکه  آن دو انیم تیبار و رابطه سبب انیعنصر ضرورت دارد، که عبارتند از: وجود ضرر،فعل ز

 .میکنیم یعناصر را بررس نیاز ا کیاختصار هر 

 الف: ضرر

 در مفهوم خسارت در اصطالح فقه، گفتیم ضرر و زیان وارد شده را خسارت گویند.

ق ی تحقبر اساس تعریف فقه در خسارت، ضرر یکی از ارکان خسارت برشمرده شد و بدیهی است برا

مول آن م و ششد.اما در مفهوم ضرر و للمرو این مفهومسئولیت جبران خسارت باید ضرری وارد شده با

ر دخورد که عرف به عنوان شاخصی تعیین کننده نسبت به هرگونه خسارتی، تفاوت های به چشم می

 کند. بسیاری موارد این موضوع، رفع ابهام می

 ب: تقصیر

 شناخت مفهوم تقصیر. 4

مد ی پیش آتوان نی توانی فیه است و منظور ازتقصیر در لغت از ماده لصر گرفته شده است و لصر به مع

ف تقصیر، (. درباره تعری5532، ص8، ج1420یک فطرتی است در انجام عمل)ا بن سعید شمس العلوم، 

ت رد عبارا نداراختالف و گفتگو زیاد است اما بهترین و جامع ترین تعریف که ایرادات سایر تعریفات 

ارج از زامات خن ،الرف در همان شرایط ولوع حادثه دارد )کاتوزیااست از تجاوز از رفتاری که انسان متعا

اید کاری را که ب( و برای تمییز تقصیر 107و95،ص1374لرار داد، ، چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران، 

وعی و با صورت ن تا بهانجام شده با رفتار انسان عادی یعنی انسان متعارف و سالم و محتاط مقایسه کرد منه

 به شرایطی که حادثه در آن رخ داده است.توجه 

میان  ست ازدر مسئولیت مدنی هدف این است که زیان های نامشروع جبران شود و آثار کارهای ناشای

عیار مرفی که متعا برود؛ لذا باید توجه کرد کاری که از فاعل خسارت سرزده با رفتار انسان معمول و یا

 فق است.تمییز خطاست تعارض دارد یا با آن موا

 ج: رابطه سببیت

ی آید، مار مرابطه سببیت بین عامل ضرر و فعل زیان بار، عنصر سوم مسئولیت جبران خسارت ها به ش

ناشی  یان بارفعل ز)عالوه بر اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب ولوع فعلی از طرف خوانده 

زیان  ر و فعلمل ضر، باید احراز شود که بین دو عااز تقصیر(یا کسانی که مسئولیت اعمال آن ها با اوست

 بار رابطه سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.

شد، مفهوم سبب: در متون فقهی برای تمییز سبب بدین نحو بیان شده است: فعلی است که اگر انجام نمی

، 1418؛ طباطبایی،  226، ص  6ج  ،1323؛ عاملی،  46، ص37،  ج1421نجفی، )آمدخسارت به بار نمی



87 
 

این نشانه گمراه کننده و موجب اختالط شرط و سبب والعی و متعارف است؛ زیرا درست ، (333، ص 8ج

داد خسارت نیز به بار است که شرط مانند سبب، الزمه ولوع خسارت است، به گونه ای که اگر رخ نمی

شود، به این خورد و تفاوت ها ظاهر میهم میآمد؛ ولی در جهت عکس آن همگونی شرط و سبب بر نمی

که وجود شرط مالزمه با ورود ضرر ندارد، در حالی که این مالزمه )هر چند عرفی( میان سبب و ضرر به 

شود در خورد؛ به بیان دیگر میان سبب و ضرر رابطه عرفی بر مبنای حساب احتمال ها احساس میچشم می

شود شرط امری است بطه ای نیست و به همین دلیل در فلسفه گفته میحالی که میان شرط و ضرر چنین را

 که از عدمش عدم الزم می آید.

ور تواند به طمینتیجه تحقیقات پیرامون مسئولیت جبران خسارت این است که هیچ نظریه علمی و فلسفی ن

ر ئول لراسی مسکه کلاطع، حاکم بر مسائل گوناگون در رابطه سببیت باشد و آنچه اهمیت دارد این است 

زمه ن دو مالآبین  گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی موجود باشد، چنان که بتوان گفت

 . عرفی وجود دارد و همین که چنین رابطه ای احراز شد، عامل آن باید مسئول لرار گیرد

 . منابع ومستندات جبران خسارت5

کلیه  شامل واز: لواعد فقهی که از عمومیت برخوردار هستند  منابع مسئولیت جبران خسارت عبارتند

ن تئوری باشند. این منابع و مستندات به صورت عملی هستند و صرفا به عنوامصادیق جبران خسارت می

حترام، ا، لاعده شوند. از جمله این مستندات الضرر، لاعده اتالف، لاعده تسبیب، لاعده علی الیدمطرح نمی

 باشد. تفریط، لاعده غرور و لاعده بناء عقال می لاعده تعدی و

 هبه این لاعد فقه، از مشهورترین لواعد فقهی است و در بیشتر ابواب عبادی و معاملی :قاعده الضرر الف.

یرامون پفصیل استناد شده است؛ لذا مستقال مورد بحث و گفتگوی بسیاری از علما لرار گرفته و به ت

 اند.دهواژه های لاعده و للمرو و نتایج لاعده تحقیق به عمل آور مدارك، مستندات، مفهوم و

، 1415اری، ؛ انص 25و24، ص1409؛ شریعت اصفهانی،  75، ص2، ج1414برخی از فقها)یزدی طباطبایی، 

اند. از رار دادهلاند و آن را مالك بسیاری از فروع فقهی ( لول دومِ این لاعده را به خوبی پذیرفته373ص

وردی که مباشد که از لاعده ال ضرر، لزوم جبران خسارت را در ن فروع لزوم جبران خسارت میجمله ای

ر از تقصی اند: اعم از این که ضرر وارد شده ناشیهیچ مدرك دیگری بر آن وجود ندارد، استنباط کرده

 باشد یا خطای محض.

روه گت دو ن نظریات به صوردر مفهوم لاعده الضرر بین فقهای اسالمی اختالف نظر وجود دارد. ای

اس ه بر اسلاعد معرفی شده اند واین معرفی بر اساس نتایج نظریات بوده است؛ اما پیرامون مفهوم این

ه کین است یات ااختالف در مفاهیم واژه های آن، شش نظریه وجود دارد که نکته لابل توجه در این نظر

ر از ی دیگخسارت محسوب می شوند و طبق برخ برخی ازآن ها در لاعده ال ضرر مدرك و مستند جبران

 رساند.آن ها لاعده الضرر صرفا بازدارنده از ضرر است ولی لزوم جبران آن را نمی
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 اعده نزدلباشد. ثبوت این یکی از لواعد فقهی مشهور در باب ضمان، لاعده اتالف میب. قاعده اتالف: 

بینند و چه مینبه تفحص و بحث پیرامون مدرك آن همه فقهای اسالمی به اندازه ای مسلم است که نیاز 

 (.193، ص2، ج1368بسا عقالنیت لاعده را لبل از شرعیت آن پذیرفته اند)مکارم شیرازی، 

نتها مندارد؛  باشد هیچ گونه تردیدی وجوددر این که این لاعده منبعی برای اثبات لزوم جبران خسارت می

د از اند که مقصوشود؛ اما با این وجود همه پذیرفتههای دیده میدر للمرو اجرای این لاعده اختالف نظر

ل یا وط به ماشود، خواه آن منفعت مربمال در این جا، صرف اعیان خارجی نیست؛ بلکه شامل منافع نیز می

شود، د میموار انسان یا حیوان باشد. مدارك و مستندات لاعده از گستردگی برخوردار است و شامل همه

س شما را هرک« 114قره آیهب -من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»آیه شریفه:از جمله 

 مورد تعدی و تجاوز لرار داد مثل آنچه با شما کرد را با ایشان انجام دهید.

اتالف  مالش آیه فوق مقابله به مثل کردن را مشروعیت نمی بخشد و گرنه به موجب آن باید شخصی که

؛ در رار دهدلجاوز تمثل آن مال را از اموال متلف، تلف کند و اموال متلف را مورد تعدی و  گردیده باید

دن یادی بوباشد و اصطحالی که چنین نتیجه ای معقول نیست؛ لذا منظور جبران مثل آنچه که تلف شده می

د میت داره عموکند و از طرفی اجرای این لاعدمتن لاعده، خدشه ای به این عمومیت و گسترش وارد نمی

 مسئول جبران و نیازی به لصد و تقصیر ندارد؛ زیرا حتی اگر شخصی در خواب مال دیگری را تلف کند،

موالعی  ارد و دردباشد. ولی این این لاعده منحصرا  در ارتباط با مباشر تلف لابلیت اجرا خسارت وارده می

ه نام گری بارد کند، از راه لاعده دیکه شخص، غیر مستقیم مالی را تلف کند و به دیگری خسارت و

شود که در چه مورد، تلف کننده را شود؛ لذا این پرسش مطرح میملزم به جبران خسارت می "تسبیب"

 طه علیتر رابباید مباشر تلف دانست؟ در پاسخ گفته شده است باید در نظر عرف بین تلف و کار مباش

، 1316 ات مورد، تلف از لوازم کار است)رشتی،مستقیم باشد،چنان که بتوان گفت بر حسب خصوصی

 (.30ص

ب ردن سبکدر صورتی که شخص مالی را به طور مستقیم تلف نکند، ولی برای تلف  ج. قاعده تسبیب:

ر ه به باین راسازی و مقدمه چینی کند، کار او را اتالف به سبب گویند و ضامن خسارتی است که از ا

 اتالف و به عنوان یکی از السام آن مطرح است.آمده. لاعده تسبیب در ذیل لاعده 

ساس شده و بر ا یا ضمان ید شناخته« علی الید»این لاعده به عنوان لاعده  د. ضمان ید و قاعده غصب:

 وغصب  روایت نبوی، هرکس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقص است؛ البته میان لاعده

خواهیم  ( که در بحث ضمان توضیح145، ص3، ج1409سی، ضمان ید تفاوت هایی وجود دارد)نوری طبر

 داد.

در للمرو مفاد این لاعده اختالف شده است که آیا مقصود صرفا بیان حکم تکلیفی وجوب رد عین مال 

باشد؟ برخی از فقها در مغصوب است و یا در بر دارنده حکم وضعی؛ یعنی همان ضمان جبران خسارت می

ده صرف حفظ مال و رد آن به مالک را تا زمانی که عین مال موجود است، را اند: این لاعجواب فرموده
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باشد؛ در این صورت این لاعده به عنوان کند؛ ولی بیانگر وضعیت بعد از تلف یا اتالف آن نمیبیان می

باشد؛ ولی آنچه شهرت یافته غیر از این است و سیاق عبارت حدیث به منبع برای جبران خسارت نمی

دهد که مسئولیت جبران خسارت تا زمانی که به مالک برگردانده نشده است، به عهده شان میخوبی ن

« ید»در این جمله مفید معنای الزام متعهد بوده است و مقصود از « علی»گیرد؛ بنابراین غاصب لرار می

یالی کامل بر استیالی بر مال غیر با عدوان یا بدون اذن است، پس به صرف ممانعت یا مزاحمت بدون است

 مال عنوان غصب صادق نیست.

ا ریگری در تحقق این مسئولیت جبران خسارت علم و جهل متصرف تاثیری ندارد پس اگر کسی ملک د

ل ست و جهامن امال خود بسندارد و در آن تصرف کند و یا بر اثر عقد فاسد بر مال دیگری مسلط شود ض

سبت به نین ضمان ابرد؛ بنابراین در تحقق ارت را از بین نمیاو به منشا ملکیت یا فساد، مسئولیت جبران خس

 ز ضروریلف نیجبران تلف مال نه تنها تقصیر سهمی ندارد بلکه رابطه علیت مادی بین فعل متصرف و ت

 کاهد.ص نمییت شخنیست، به همین جهت اثبات این امر که تلف مال در اثر لوه لاهره بوده از بار مسئول

؛ نت استدر صورت تعدی وتفریط، امین مسئول تلف یا نقص مال مورد اماتفریط: ه. قاعده تعدی و

تکار خیان زیرا عدم تعدی و تفریط در حقیقتِ امانت نهفته است و در صورت تعدی و تفریط آن شخص

 شود.محسوب می

عده علی ه لادانند، با این بیان ک( این لاعده را ادامه لاعده علی الید می7، ص2، ج1419فقها)بجنوردی، 

ت در صور واست  الید با لاعده استیمان تخصیص می خورد و ید امانی از تحت لاعده علی الید خارج شده

باشد. منتها در صورت خیانت به موجب لاعده ای، شخص متصرف)مستاجر( ضامن نمیتلف مال عاریه

دم تعدی و اشد مشروط بر عبباشد بر خالف امین که در مورد نقص یا تلف ضامن نمیعلی الید ضامن می

 برد.یز بین مرا ا تفریط،چون تعدی و تفریط نه تنها صفت امانت بلکه تمام موانع اجرای لاعده علی الید

که  ند اینتعدی عبارت است از انجام کاری که باید از آن پرهیز کرد، مانمفهوم تعدی و تفریط: 

 ر حیوانبضافی ، سوار بر حیوان شود یا بار امستاجر حیوان، بیش از مسافت مقرر بین مستاجر و مالک

ه ه باید بوری کند و تفریط ترك فعلی است کبگذارد و یا بیش از مقدار متعارف از نیروی حیوان بهره

ر دند، یا کداری موجب لرارداد به صورت متعارف انجام شود مثال از علف دادن و آب دادن به حیوان خود

خالف  ین برند و مال ضایع گردد. طبیعی است که در این موارد امحفظ و نگه داری حیوان کوتاهی ک

 تعهد عمل کرده و به همین خاطر در صورت تلف شدن حیوان شخص امین ضامن است.

 پیشینه بحث و منابع فقهی عدم النفع. 6

بدوی اند یا خیلی در نظام حقولی اسالم، در بدو ظهور هنگامی که سایر نظام های حقولی یا وجود نداشته

کردند، به لزوم جبران هرگونه خسارتی اهتمام داشت؛ حتی نسبت به مسائلی که نظام های حقولی فکر می

اند، توجه داشت. تاریخچه لاعده)ال ضرر( و اطالق این لاعده مبنی بر دیگر در سده های اخیر توجه نموده

ت با متن بسیار گویا مطرح گردیده این که هیچ گونه ضرر و زیانی نباید وجود داشته باشد و پذیرفته نیس
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است. هرچند گاهی برداشت های از این لاعده موجب کاهش ارزش والعی و واالی آن شده است.در 

متون فقهی از دیر باز با بیان مثال های به مساله عدم النفع در غصب، لاعده الضرر، مقبوض به عقد فاسد، 

پرداخته شده است و فقها تحت عناوین دیگری که عدم اجاره، لاعده اتالف و تسبیب و همچنین در دیات 

اند به طور مثال در مبحث غصب در ادوار فقهی یا کتب النفع زیر مجموعه آن لرار گرفته به آن پرداخته

لواعد فقهیه درباره این موضوع که آیا غصب بر حبس انسان حر اعم از صنعتگر و کسوب یا غیر کسوب، 

 اند.کند یا خیر بحث کردهفع شخص محبوس صدق میاجیر یا غیر اجیر و بر منا

صل دوم فم و در ته ایدر این بخش در فصل اول به پیشینه عدم النفع و منابع عدم نفع در حقوق اسالم پرداخ

 ایم.به نظریات فقها پیرامون عدم النفع پرداخته

 در بازارالف: ممانعت از قعود بر بساط یا ممانعت از فروش کاال و کاهش قیمت کاال 

ز اانعت در صورتی که شخصی مانع از کسب دیگری شود، در کتب فقهی)مثال متناسب با آن زمان مم

مانعت ثال منشستن شخص بر بساط کسب و ممانعت از فروختن متاعش بوده است و امروزه به جای این م

عت و ممان وزانهرکسب از باز کردن مغازه و کسب روزانه یا ممانعت از خارج شدن کامیون از گاراژ برای 

لنفع اعدم  دیگران از انجام کسب که بدنبالش لیمت متاع در بازار کاهش پیدا می کند(مصداق بارز

باشد مثال باشد؛ زیرا با جلوگیری از تحصیل منفعت، محروم کردن شخص از منفعت مورد انتظار میمی

ی ختالفارد غاصب نبودن مانع فوق تقریبا در تمام کتب فقهی و در مبحث غصب مطرح است و در مو

 نیست منتها در مورد ضامن بودن یا ضامن نبودن مانع، اختالف نظر وجود دارد.

، 12، ج1413 ،ی؛ جبل 190، ص5، ج1405 ،ی؛ خوانسار 208، ص6، ج1323 ،یفقها)عامل یاز نظر برخ .1

مله جان از جبات ضممو ریبه استناد سا توانیبا عدم ضمان ندارد و م یا(، عدم غصب مالزمه149ص

توجه  دیلبته بات؛ ادانس دهید انیو الضرر مانع را ضامن و مسئول جبران خسارت وارده به ز بیاتالف و تسب

 یژگیو و بار انیو فعل ز تیاز جمله ورود ضرر، رابطه سبب تیارکان مسئول هیداشت در صورت احراز کل

 یما کسانا شود؛یبودن، مانع مسئول شناخته م میارکان خصوصا مسلم بودن ضرر و مستق نیاز ا کیهر یها

( در 15و14، ص37، ج1421 ،ی؛ نجف 174و173، ص2، ج1398ره،  یمنی)امام خاندرفتهیکه ضمان را نسذ

جود و ایفته آنچه از دست ر تیمال ایوجود ضرر مسلم و محقق و  یعنیدر وجود ارکان خسارت،  قتیحق

 داشته اند. دیترد م،یمستق تیرابطه سبب

آن ارکان،  یها یژگیاز و کیدر هر دیترد ایو  تیاز ارکان مسئول کیدر هر دیاست با ترد یهیبد .2

 یصغرو یدوگروه را نزاع نینزاع ب توانیجاست؛ لذا م یمورد و ب یمسئول شناختن ممانعت کننده ب

 تیسبب رابطه ضرر و مسلم بودن عدم النفع و وجود رفتنی( با پذ373، ص1411 ،ی)انصاریبرخ یدانست.حت

 یلاعده الضرر صرفا نف شانیاند؛ چون به نظر امثال، آن را مشمول لاعده الضرر ندانسته نیدر ا میمستق

 ،یرازی؛ مکارم ش 167، ص1373اند)محقق داماد، احتمال هم داده نیکه ا یدر حال کندیحکم موجود را م

نمود.  یو با الضرر آن را نف نستاحکم موجود را برائت شخص مانع د توانی( که م87، ص1، ج1368
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اثبات لزوم جبران  یبرا یعرف تیوجود ضرر مسلم توسط عرف و احراز رابطه سبب قیآنچه مهم است تصد

 .باشدیم یخسارت، ضرور

 ب: نشستن بر بساط غیر و ممانعت از فروش کاال

ون د؛ لذا در متکندر این مصداق، برخالف مصداق لبلی، غصب به مفهوم اثبات ید جارحه صدق می

صب ( این نمونه مشمول لاعده غ235، ص3، ج1389؛ محقق حلی،  17، ص37، ج1421فقهی)نجفی، 

شود و غاصب ضامن شمرده شده است و شخصی که بر روی بساط دیگری بنشیند غاصب محسوب می

ل ت به تنزباشد، هرچند در همین مورد با ضامن بودن غاصب نسبکلیه منافع مستوفا  و غیر مستوفا  می

منتها در  (180، ص2، ج1398لیمت سولیه مال مغصوب به طور کلی مخالفت شده است)امام خیمنی ره، 

جارت و اال تاین مورد با سایر اموال مغصوب که مالک شغلش فروشندگی نبوده و لصدش از داشتن آن ک

 کند.فروش و سود آوری نبوده است فرق می

لکه بیست؛ ، استفاده شخصی و استیفای آن و اجرت المثل آن نمنفعت این مال در بساط یک فروشنده

رض شده است. وجود کاال بر بساط چنین شخصی حاکی از به معسودی است که از فروش آن عایدش می

مت فروخته و حدالل لیفروش گذشتن آن است و در صورت عدم ممانعت و غصب بساط، آن کاال را می

ید دلی باید ه فروش نرود؛ ومال هم دارد که خریداری نباشد و کاال بشده و احتبازار آن روز، آیدش می

یط لیه شرااید ککدامیک لوی تر است و به طرف لوی اعتماد کرد نه به احتماالت ضعیف. در این موارد ب

و  عاملهمسنجیده شود و هر موردی بر حسب شرایط خودش لحاظ شود و در صورت لطعی و یقینی بودن 

ته شناخ روز و حصول سود بازار آن روز ،غاصب مسئول جبران خسارت تنزل لیمت فروش متاع در آن

د و در ده شوشود؛ البته مالك در اینجا لطع و یقین عرفی است و باید شرایط با میزان عرف سنجیمی

 صورت محرومیت از منفعت محقق و مسلم عرفی، غاصب ضامن شناخته شود.

نفعت ماین  تنزل لیمت سولیه، به دلیل احتمالی بودن حصول چه بسا نظریه عدم ضمان غاصب نسبت به

وشنده لک فربرای مالک بوده باشد. در این صورت مسئول شناختن غاصب بی جاست؛ زیرا موالعی که ما

از  روم کردنتوان او را در انتظار چنین سودی شمرد و محنبوده و لصد فروش مال را هم نداشته است نمی

 ب، محرومیت از منفعت مورد انتظارش نخواهد بود.لیمت بازار در روز غص

ع موضوع شود و بحث از ضرر و جبران در این مورد، سالبه به انتفاچنین منفعتی احتمالی محسوب نمی

یر غلنفع و اعدم  است؛ بنابراین نظریه عدم ضمان در این مساله خاص دلیل بر رد مسئولیت مدنی نسبت به

 وع مسلم ه عدم النف؛ زیرا در نظریه خسارت تصریح شده که صرفا نسبت بباشدلابل جبران بودن آن نمی

ظار و ورد انتمنافع لطعی مسئولیت مدنی وجود دارد و وارد کننده زیان ملزم به جبران خسارت؛ یعنی تلف م

 باشد.لطعی و مسلم در آینده می
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 ج:حبس انسان حر  

 قهی موردشود و در اکثر لریب به اتفاق متون فمیمثال معروف دیگر که مصداق بارز عدم النفع محسوب 

د ی که فالباشد که البته شقوق مختلفی دارد : الف(حبس انسان حربحث لرار گرفته است، حبس انسان می

اص و باشد ب(حبس انسان حری که دارای مهارت خمهارت و حرفه و پیشه و شغل ثابت و غیر ثابت می

باشد و به ن حری که در استخدام دولت یا شخص دیگری میحرفه و پیشه خاصی است ج(حبس انسا

نافع بت به مبس نسموجب لرار داد مشغول به کار است، در این سه نمونه نظر فقها در مورد ضامن بودن حا

 حر در طول مدت حبس مختلف است.

ن حر و نه ت به عیبه نسندر تعریف غصب گویند اثبات ید بر مال غیر و یا استیال بر مال غیر؛ اما با حبس حر 

ه مال چا آن نسبت به منافعش غصب صدق نمی کند، هرچند حابس گناه کرده و ظلم روا داشته است؛ زیر

، 37، ج1421ی، نیست اثبات ید بر آن غصب نیست؛ لذا حابس مسئولیتی ندارد، چون حر مالیت ندارد)نجف

کند یبات ید بر آن صدق نم(. چیزی صفت مملوکیت نداشت اث197، ص57، ج1405؛ خوانساری،  9ص

 باشد.و جبران خسارت از راه غصب امکان پذیر نمی

شخص  نخست نمونه دوم از نمونه های که حبس انسان حر با نمونه اول این تفاوت را دارد که مورد

 نعتگر وصحبوس محبوس هیچ گونه حرفه و پیشه ای نداشت و هیچ مهارتی نیز بلد نبود؛ اما در اینجا م

س ت و برای خود حرفه و پیشه ای دارد هرچند اجیر کسی نیست و در استخدام هیچککسوب اس

مان هباشد، منتها مشغول کسب درآمد است و توسط حابس حبس می گردد. در این مورد فقها ذیل نمی

باشد، منتها یماند این نمونه هرچند به شرایط عدم النفع لابل جبران نزدیکتر عنوان بحث و گفتگو نموده

ت یا انده اسمحروم باید بررسی کرد آیا حر محبوس از منافع محقق و مسلم مورد انتظار و متولع الحصول م

 خیر؟

آورد.  ی دستپاسخ این سوال را باید در هر مورد خاص جستجو کرد و از اوضاع و احوال و روند زندگ

از  واست  به عمل آمدهبیش تر در این موارد از نظر عرف از تحصیل منافع محقق و مسلمی جلوگیری 

، 4ج ،1419، اند)بجنوردیمنافع مورد انتظارش محروم شده؛ لذا برخی از فقها حبس کننده را ضامن دانسته

ئل؛ (. صاحب کتاب ریاض المسا146، ص1410؛ خویی،  589، ص17، ج1392؛ طباطبای،  177و176ص

مایند نکه عرفا اجرت دارد حبس  ا به مدتیفرماید: اگر شخصی رسید علی طباطبایی در این خصوص می

ی، شد آن اجرت را به دست می آورد، حبس سبب تفویت اجرت)طباطبایبه گونه ای که اگر حبس نمی

 (.17، ص14، ج1418

ص حری باشد، حبس شخسومین نمونه که در متون فقهی مطرح شده و بیانگر پیشینه فقهی عدم النفع می

ولی باشد و لرار داد کار با شخص حقیقی و حقیا شرکت میاست که اجیر است یا در استخدام دولت 

وم ویش محرآمد خدارد. چنین فردی اگر حبس شود و نتواند تعهدی را که بر عهده دارد انجام دهد از در

 خواهد ماند.
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 الع شدهوجاره اهرچند در این نمونه نیز غصب صدق می نماید اما از این جهت که منافع حر موضوع عقد 

 دارد.نبل را پیدا کرده، جریان لاعده اتالف و تسبیب بدون اشکال خواهد بود و ایرادات لو مالیت 

؛ زاد استحر آ در آن نمونه ها اشکال می شد که منافع حر مالیت ندارد و منافع حر مثل شخص و شخصیت

بیب و سگیرد، چون مالیت ندارد و مشمول لاعده اتالف و تلذا با غصب در استیالی دیگری لرار نمی

رای بشود. لیکن در اینجا چنین استداللی راه ندارد و حابس سبب تفویت منافع محبوس تفویت نمی

رداخت جیر پصاحب کار گشته؛ پس اجرت المثل را باید به مستاجر بدهد یا اگر درآمد مقرر را به ا

 ید.از عهده آن برآ کند، حابس به دلیل سببیت بایدکند و او را از منافع مورد انتظارش محروم مینمی

باشد. تلف میای مخهاین نمونه ها به خوبی بیانگر پیشینه فقهی عدم النفع در نظام حقولی اسالم در سده 

مباحث  فع ازطرح این گونه مسائل در روایات و متون فقهی لدما نشانگر این است که خسارت عدم الن

ه واجد حقولی اسالم است. عدم النفعی ک خی و لدیمی در نظامباشد و داری ریشه های تاریجدید نمی

 رانش مسلم است.شود و هم لزوم جبشرایط الزم باشد هم ضررمحسوب می

ت جبران ی لابلیم برامواردی که نظر به جبران ناپذیر بودن عدم النفع داده شده ناشی از فقدان شرایط الز

ان جبران، منعی در لزوم جبرمع کلیه ویژگی ها به منظور لابلیت جباشد لذا در صورت خسارت می

 خسارت عدم النفع وجود ندارد.

 نظریات فقها پیرامون عدم النفع .7

لنفع هی عدم اباشد؛ زیرا در لدیمی ترین متون فقبا توجه به پیشینه فقهی، عدم النفع یک موضوع نو نمی

ما انیست؛  برانبل جمطرح و مورد بحث و گفتگو بوده است و لدر مسلم این است که عدم النفع محتمل، لا

ینده آمنافع  ، حتیدر مورد عدم النفع مسلم چنین یقینی وجود ندارد؛ بلکه برعکس با پذیرش مالیت منافع

ن جبرا یک مال عالوه بر پذیرش موجودیت آن و به حساب آمدن آن ها در زندگی التصادی یک شخص

 فی مطرحمختل ودن عدم النفع نظراتپذیر هستند. با این وجود، نسبت به خسارت بودن و لابل جبران ب

 باشد.یمگشا  گردیده است و دالیلی برای آن ارائه شده که مطالعه آن ها در نتیجه گیری نهایی راه

طبق نظریه خسارت، عدم النفع خصوصا  محرومیت شخص از منافع محقق و مسلم، خسارت است و زیان 

ات و روایات این مسئولیت ردع و منع نشده؛ بلکه باشد؛ زیرا نه تنها در آیزننده مسئول جبران آن می

عمومات و اطاللات برخی آیات و روایات دلیلی بر لزوم جبران خسارت عدم النفع هستند. با توجه به 

متعدد بودن موجبات عدم النفع یعنی عدم النفع ناشی از نقص یا تاخیر انجام لرار داد و عدم النفع ناشی از 

یا عدم النفع ناشی از تجاوزات مالی و جرائم علیه اموال؛ مانند اتالف، غصب، تاخیر تادیه وجه نقد و 

تفویت، عدم النفع ناشی از جرائم علیه اشخاص و صدمات بدنی؛ استدالل لابل جبران بودن عدم النفع در 

باشد؛ البته در پیشینه همه موارد یکسان است، هرچند دالیل نظریه عدم خسارت در هر یک متفاوت می

قهی عدم النفع مصادیقی مطرح شده که بعضا  شرایط الزم، برای جبران شدن را نداشته و نظریه فقها در آن ف

باشد؛ مصادیق مبنی برعدم لزوم جبران و عدم ضمان، دلیل بر جبران ناپذیر بودن عدم النفع بطور مطلق نمی
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دن چنین نظری ابراز شده است. مثال  زیرا چه بسا در آن موارد به دلیل فقدان یکی از شرایط برای جبران ش

در مورد منافع انسان حر صنعتگر محبوس که از کسب و کارش ممانعت به عمل آمده است، چون منافع 

گیرد یا به دلیل مالیت نداشتن شخص حر مانند شخصیتش لابل غصب نیست و تحت ید دیگری لرار نمی

ته نشده است؛ نه به دلیل عدم النفع بودنشان! بنابراین منافع حر بدون عقد اجاره و استیفا، جبرانشان پذیرف

توانند دلیل بر نظریه اند نمینظرهای که در مورد مثال ها مطرح شده در پیشینه فقهی عدم النفع ابراز شده

عدم خسارت و غیر لابل جبران بودن عدم النفع به طورمطلق باشند، ولی چون اظهارنظر به صورت مستقل 

عدم النفع نشده است، ناگزیر از استخراج نظریات فقها در ذیل مصادیق مذکور در در خصوص موضوع 

کنیم. باشیم و این نظریات را پس از استخراج و جمع بندی طی سه مبحث بیان میمبحث پیشینه فقهی می

مبحث اول: نظریه عدم خسارت و مبانی آن، مبحث دوم: نقد و بررسی نظریه عدم خسارت و نقد دالیل 

 دد آن، مبحث سوم: نظریه خسارت و مبانی و دالیل آن و سسس نتیجه گیری خواهیم کرد.متع

: نظریه مشروعیت عدم مطالبه خسارت عدم النفع و مبانی آن )مخالفین قابل گفتار اول

 مطالبه بودن عدم النفع(

 تون فقهیدر مشود خصوصا  نظریه خسارت همان طور که اشاره شد به طور مستقل در متون فقهی دیده نمی

توان دالیل یملدما؛ پس از مطالعه همه مصادیق پراکنده عدم النفع در موضوعات و ابواب مختلف فقه 

 نظریه عدم خسارت را در پنج گروه تقسیم بندی کرد.

نظر هر ود از می مفقگروه اول: فقدان یکی از ویژگی های ضررِ لابل جبران در عدم النفع است؛ البته ویژگ

دان گاهی فق باشد، گاه ضرر نبودن، مال نبودن، موجودیت نداشتن، لطعی و مسلم نبودن ویر میفقیهی متغ

 رابطه سببیت دلیل بر جبران ناپذیر بودن عدم النفع دانسته شده.

ه تنها نباشد؛ زیرا یگروه دوم: فقدان دلیل شرعی، اعم از نصوص و ظواهر در مورد لزوم جبران عدم النفع م

 ی لاعده، یعنزوم جبران عدم النفع نداریم؛ بلکه عمومات و اطاللات لزوم جبران ضرردلیل خاص بر ل

 الضرر و اتالف و تسبیب و غصب دلیل بر جبران خسارت عدم النفع نخواهد بود.

آید، ر میه شمابگروه سوم: عبارت است از جبران لبلی عدم النفع که در حقیقت از موانع جبران خسارت 

 ئم علیهز جران خسارت؛ البته این استدالل صرفا در مصداق های عدم النفع ناشی انه شرط لزوم جبرا

طرح من ها اشخاص و صدمات جسمانی از جمله لتل نفس و نقص عضو و از کار افتادگی های ناشی از آ

سارت ت و خاست؛ زیرا در این مصادیق دیه مقرر در شرع به عنوان جبران خسارت کامل تلقی شده اس

اطل( بمال به  باشد، پس با جبران عدم النفع از طریق دیه ،اخذ مجدد خسارت)اکلدیه نا مشروع میزاید بر 

 و غیر مشروع خواهد بود.

راج الخ»اعدهسازند از جمله لگروه چهارم: عبارتند از ادله ای که جبران خسارت در منافع را ممنوع می

 «.االجر و الضمان الیجتمعان»و لاعده « بالضمان
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 دم ضمانصحاب عپنجم: با تمسک به اصول عملیه یعنی اصالت البرائه و اصالت عدم الضمان یا استگروه 

 باشند.لائل به عدم لزوم جبران خسارت در عدم النفع می

  فقدان ویژگی های ضرر قابل جبران در عدم النفع
 سمت استلارنده چند شود، در این دلیل که در برددر این گفتار دلیل اولِ نظریه عدم خسارت مطرح می

 رخی ضرربد ها در احراز اکثر ویژگی های ضرر لابل جبران در عدم النفع تردید شده است که این تردی

 بودن عدم النفع را و برخی جبران پذیر بودنش را با مشکل مواجه ساخته است. 

اغه از فقها)مرباشد، برخی نخستین تردید در ضرر بودن عدم النفع میضرر نبودن عدم النفع:  الف.

د؛ دانند؛ زیرا معتقداند ضرر و نفع ضد یکدیگرن( ضرر را امر وجودی می96ه ق. ص 1417ای،عناوین لم،

ن گویند: اگر خریداری کاالیی را بیشتر از ثمشود. به عنوان مثال میلذا عدم النفع ضرر محسوب نمی

ه فروشد نیمت باست واگر به همان ل خریداری شده بفروشد نفع برده است و اگر کمتر بفروشد ضرر کرده

 ر نیست وشود و نه متضرر شده است. بنابر نظر ایشان عدم النفع امری عدمی است و ضرنفعی عایدش می

 ه هر دوکالتی حبحث از جبران آن منتفی خواهد بود. در صورتی که ضرر و نفع ضد یکدیگر باشند امکان 

یض رخالف نقبباشد که نه ضرر کرده نه نفع برده است، د میمنتفی باشند هست و عدم النفع از همان موار

سومی  و حالت باشد بودن نفع و ضرر که ارتفاعشان ممکن نیست؛ زیرا یا باید ضرر کرده باشد یا نفع برده

ن دو، ابطه اییکه ربه عنوان عدم النفع وجود ندارد و باید آن را نیز ضرر للمداد کرد، همچنین در صورت

بود و  ر خواهدنی ضراشد؛ یعنی هر جا شانیت نفع بردن باشد، اما نفعی نبردیم، عدم ملکه یععدم و ملکه ب

د نگشته فعی عایه و نباید دید در مورد عدم النفع شانیت وجود نفع را داشته است یا خیر؟ اگر شانیت داشت

 خود به خود ضرر خواهد بود.

، 1410، ؛ خویی 332و331و325، ص8، ج1418گروهی از فقها)طباطبایی، مال نبودن عدم النفع:  ب.

النفع را،  ( علت ضرر نبودن عدم277، 27، ج1421؛ نجفی،  196، ص5، ج1405؛ خوانساری،  168، ص2ج

ز اممانعت  واند و نمونه هایی مثل جلوگیری از فروش مال از طریق لعود بر بساط مال نبودن آن دانسته

ال حصیل میا جلوگیری از صید صیاد را، جلوگیری از تفروش یا صرفا ممانعت از لعود بر بساط و 

 ال آن کهحاند. در حقیقت در این جا فرصت تحصیل درآمد از دست رفته نه درآمد و مال موجود، دانسته

مکن هرچند م تحصیل درآمد و فرصت تحصیل اکتساب مال، مال نیست تا فوتش ضرر به حساب آید،

ر وضوعی دیگاشدلیکن مالیت داشتن و نداشتن فرصتها بحث و مهای مالی داشته ب است این فرصت ارزش

 است غیر از عدم النفع.

ی منافع نفعی که در عدم النفع مطرح است، نفع موجود فعلی نیست؛ بلکه عدم موجودیت فعلی:ج. 

لوال »گویند:است که در صورت فقدان مانع در آینده موجودیت خواهد یافت؛ لذا در عبارت فقهی می

قق ینده محآکه در  مال موجود فعلی از بین نرفته تا ضرر به حساب آید و صرفا مالی« لحصل النفعالمانع 

 ت.گردیده جلوی تحقق یافتنش گرفته شده اسمی
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تحقق  ویژگی دیگر که در عدم النفع احراز نشده لطعی بودنفقدان قطعیت)احتمالی بودن(:  د.

ر درار است موضوع بحث منافعی هستند که ل جود ندارد وباشد، در حال حاضر نفعی ومنافع، در آینده می

د که بول دارنباشد و همه به اتفاق آرا لآینده محقق شوند. تحقق این منافع در آینده لطعی و مسلم نمی

البه به انتفاء طقیون سیر منمنافع محتمل لابل جبران نیستند؛ زیرا چه بسا منفعتی نباشد تا جبرانش کنیم به تعب

عنی گوییم در صورت نبودن مانع )یباشد و امری بدیهی و غیر لابل بحث است. در عدم النفع مییموضوع م

 ودن تحققبگشت؛ منتها وجود منافع و لطعی نبودن فعل زیان زننده( منافع در آینده موجود و محقق می

فراهم  ق همهمنافع،حتی در صورت نبودن مانع محرز نیست؛ زیرا باید اسباب و مقتضیات و شرایط تحق

حقق جود و مظر مونباشد و سایر موانع طبیعی نیز جلوی تحقق منافع را نگیرند تا در آینده منافع مورد 

مانع  ان داردر امکشوند، در حالی که چنین امری در حال حاضر نامعلوم است و هزاران والعه نامعلوم دیگ

 تحقق منافع شوند.

از  ار مانعبل زیان زیان وارده و محرومیت از منافع آتی و فع رابطه سببیت میانفقدان رابطه سببیت:  ه.

 ین ایرادباشد که در صورت فقدان آن، لزوم جبران خسارت نامعقول است. اعناصر مهم جبران خسارت می

تی آمنافع  حصول مهم در عدم النفع وجود دارد؛ زیرا مانع مورد نظر یعنی فعل زیان بارسبب نهایی عدم

 ی از آنب، یکنیست. احتماالت زیادی در کنار این مانع وجود دارد که ممکن است سب شده باشد، لطعی

ا از ای آن روفه هها باشد برای مثال شخصی که جلوی آبیاری درختان میوه شکوفه داده را می گیرد یا شک

س ده پم کربرد، این که صاحب درختان را از منافع آتی درختان، یعنی میوه های رسیده آن محروبین می

 ی به ثمرباشد؛ زیرا احتماالت دیگری برامسئول جبران و پرداخت غرامت میوه هاست، لابل پذیرش نمی

تان را سیدن درخشان وجود داد که رابطه سببیت میان این مانع و به ثمر نرنرسیدن میوه ها در موعد طبیعی

ا بردد، پس نافع در موعد طبیعی گمل دیگری از جمله حوادث طبیعی مانع تحقق مکند، چه بسا عوالطع می

صر عدم توان این فعل خاص یعنی ممانعت از آبیاری درختان را سبب منحوجود احتماالت گوناگون نمی

د مانن النفع دانست؛ همچنین در مثال حبس یک صنعتگر چه بسا در طول مدت حبس به دلیل دیگری

 دد.عدم تحصیل درآمد محسوب نگربیماری به هیچ کاری مشغول نشود و حبس دلیل منحصر برای 

  فقدان دلیل شرعی بر جبران عدم النفعو. 
دلیل دیگر برای غیر لابل جبران بودن عدم النفع نداشتن دلیل شرعی از آیات و روایات بر لزوم جبران عدم 

باشد. ادله مسئولیت جبران خسارت یعنی لواعد اتالف، تسبیب، غصب، النفع و عدم تشریع جبران آن می

، 1405؛ حسینی شیرازی،  190، ص5، ج1405شود)خوانساری، الضرر و غیره شامل عدم النفع نمی

(؛ زیرا این لواعد تصریح دارد هرکس مال دیگری را تلف کند ضامن است در حالی که در عدم 66ص

غصب  النفع مالی موجود نبوده تا اتالف متصور باشد. لاعده تسبیب نیز فرع بر لاعده اتالف است، ادله

شود؛ بلکه فقط تصریح به برگرداندن عین دارد و بر فرض شمولش بر منافع در جبران منافع را شامل نمی

عدم النفع، هنوز منفعتی موجودیت ندارد تا یدی بر آن استیال پیدا کند و لاعده الضرر نیز شامل عدم النفع 
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لنفع، این لاعده مسئولیتی را ثابت باشد؛ زیرا اوال ضرر وجود ندارد و در صورت ضرر بودن عدم انمی

 باشد.کند و لادر به جعل حکم ضمان نمیکند و صرفا نفی حکم ضرری مینمی

دم عم جبران که هیچ گونه دلیل لفظی در شرع اعم از آیات و روایات مبنی بر لزوم یا عدم لزودر صورتی

 یه بایدول عملتکلیف عملی به اصالنفع وجود نداشته باشد و بر فرض مشکوك ماندن مساله برای تعیین 

 رجوع کرد و اصول عملیه ای که مورد استناد لرار گرفته اند عبارتند از:

 استصحاب عدم ضمان)اصالت عدم ضمان(الف.  

جه دون وصاحب جواهر در خصوص مساله عدم النفع، در مورد منع از عمل حر بدون حبس، ضمان را ب

فع دهد که منامی به عدم ضمان داده اند دلیل خویش را این لراردانسته و همانطور که اصحاب نظر لطعی 

ب آید و همان طور که آزادی و حریت جزئی از شخصیت او محسوشخص حر مانند خودش در سلطه نمی

م ضمان شود، منافعش و حتی لباسش که بر تن دارد نیز در لبضه خود اوست و تحت عنوان اصالت عدمی

 باشد.ایشان استصحاب عدم ضمان میبالی است و ظاهرا  منظور 

 اصل برائتب. 

فتاح تاب ماصل دیگری که در نظریه عدم خسارت مورد استناد لرار گرفته، اصل برائت است. صاحب ک

 ه پایانبمدت  الکرامه، در مورد اجرت اجیری که توسط مستاجر منافعش معطل گردید و استفاده نشد تا

اد، لیق ارشد، تعر اجرت از کتاب های شرایع، تحریر، جامع المقاصرسیده بعد از نقل نظریه عدم استقرا

ت ضمان تفوی مسالک، روضه، ریاض و مجمع البیان مبنی بر این که منافع حر فقط در صورت استعمال و

صالت شان اآور است و در صورت فوات به دلیل مال نبودنش مشمول ید و ضمان نخواهد بود، دلیل ای

 (.14ص ،37، ج1421کنند)نجفی،ن معرفی میبرائت از استقرار ضما

  وجود ادله شرعی مبنی بر منع جبران منافعج. 
ه مانع کارند دلیل سومِ نظریه عدم خسارت عبارت است از این که روایات و لواعدی در شریعت وجود د

ست زم نیال باشد؛ زیرا به موجب این روایات هیچ یک از منافع جبرانشاناز جبران خسارت عدم النفع می

دنش ت آورچه رسد به عدم النفع یعنی منفعتی که هنوز موجودیتش محقق نگشته و صرفا شخص از بدس

 محروم شده است.

«. یه الغرملغنم علامن له » و« االجر و الضمان الیجتمعان»و « الخراج بالضمان»این روایات و لواعد عبارتند از:

 اج یعنیی است که ضمان عین بر عهده اوست. خرمنافع مال کس« الخراج بالضمان»به موجب لاعده 

ارد؛ دشود و کنایه از منافع آن است که در مقابل ضمان عین لرار محصولی که از زمین پرداخت می

 بنابراین در این لاعده بین ضمان عین و مالکیت منافع مالزمه برلرار شده است. 

ت؛ زیرا ضمانتش بر عهده اوست و به نظر مدرك فتوای ابوحنفیه بر این است که منافع، مال غاصب اس

شود، یعنی هر کس به هر دلیلی ضامن ایشان مراد از ضمان اسم مصدر است و شامل هرگونه ضمان می
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شود، اعم از منفعت و نماء متعلق به اوست)نائینی، چیزی باشد خراجش، یعنی آنچه از آن استفاده می

 (.231، ص1، ج1373

ر از ما بیشتاکند؛  اگر کسی حیوانی را تا مکان معین اجاره« لضمان الیجتمعاناالجره و ا»به موجب لاعده

بران اید جبمسافت تعیین شده برود و حیوان در مسافت تلف شود، ضامن است؛ یعنی خسارت وارده را 

م یوان سالشوند، ولی اگر حکند؛ اما الزم نیست اجرت پرداخت شود؛ زیرا اجرت و ضمان با هم جمع نمی

وجود  سئولیتیمشده  د مستاجر فقط باید اجرت تعیین شده را بسردازد نه بیشتر؛ زیرا برای لسمت تخلفبمان

ه ست که باعقد  نیست و از لبیل اعراض است، تنها "مال بالذات"ندارد. البته چون در فقه حنفی منفعت

ست چون عقدی نیدهد مثل عقد اجاره و نتیجه آن اجرت است نه ضمان؛ لذا در غصب منفعت لوام می

ور ن و تبلیافت ضمان ومسئولیتی هم نسبت به منافع نخواهد بود؛ زیرا عقدی وجود ندارد که باعث لوام

غصب،  آورد، نه ضمان ولی درمنفعت شود. اگر عقد باشد فقط استحقاق اجرت در برابر منفعت را می

ن با ضما اجرت «مان ال یجتمعاناالجر و الض»چون ضمان وجود دارد دیگر اجرتی نیست، زیرا طبق لاعده

این  شود، پس غاصب مسئول پرداخت اجرت المثل منافع مستوفا  نیست. اما چون برای غاصبجمع نمی

تواند پس مییگر نمنافع گوارا نیست باید صدله بدهد یا اگر خواست به مالک بدهد و اگر به مالک داد د

 (.169، ص6، ج1998بگیرد)سنهوری، 

ه مشروعیت مطالبه خسارت عدم النفع)موافقین قابل مطالبه بودن عدم نظریگفتار دوم: 

 النفع(

ن به موجب نظریه خسارت در صورت وجود ویژگی های ضررِ لابل جبران در کنار ارکان جبرا

ن بل جبراتی لاآخسارت)وجود ضرر و فعل زیانبار و رابطه سببیت بین این دو( محرومیت از منافع مسلم 

ه دلت بو نیاز  عت انجام پذیر نیستحراز این شرایط در مصادیق عدم النفع به سهولت و سرباشد؛ البته امی

است هر  بر این ا اصلبسیار و کارشناسی دارد منتها این امر نباید مانع جبران خسارت عدم النفع بشود زیر

 خود لرارداده شود. "وضعیت اولیه"ضرری باید جبران شود و متضرر در 

شرایط  هایی که داند؛ بلکه فقط عدم النفعطلق نیست و هر عدم النفعی را لابل جبران نمیاما این نظریه م

ش گروه شا در الزم و ارکان ضرر لابل جبران را واجد باشند مورد نظر هستند. مبانی نظریه خسارت ر

ی زم براشوند نه استدالل و امکان وجود ارکان و شرایط التوان لرار داد: اول که مقدمه محسوب میمی

ر بودن ضر باشد. دوم عمومات و اطاللات مبنی بر مسئولیت و ضامنلزوم جبران خسارت در عدم النفع می

یلوله ی بدل حش بینزننده و لزوم جبران ضررهای وارده، سوم پیش بینی دیه برای خسارت منافع اعضاء و پی

ط ل احتیاشم اصشبران عدم النفع و در غصب، چهارم بنای عقال و دسته پنجم نبودن منع شرعی نسبت به ج

 کنیم.هریک را مطالعه می؛
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 امکان وجود ارکان و شرایط الزم در عدم النفع

ا رسارت در فصل نخست با عنوان کلیات و شناخت موضوع ارکان و شرایط الزم برای لزوم جبران خ

 چند ممکناشته باشد، هرتواند تمام آن ویژگی ها را دبررسی کردیم. طبق نظریه خسارت عدم النفع می

نفعی عدم ال توان گفت هیچاست عدم النفعی باشد که فالد ویژگی های الزم باشد، منتها به طور مطلق نمی

 افع لطعیتواند آن ویژگی ها را واجد باشد چون مصادیق یک وجه اشتراك دارند که محرومیت از مننمی

یچ هه بدون آیند جب ایراد نسیت؛ چون همین منافعآتی است، البته آینده بودن زمان تحقق این منافع مو

 ر آیندهعین دگونه ایرادی و بدون دغدغه خاطر نسبت به درجه اطمینان وجود آن ها برای مدت زمان م

ور تند چه طشود. اگرچه چنین منافعی معدوم هستند یا مالیت ندارند و یا لطعی نیسموضوع عقد والع می

وجب مکه عقد  نیز مبلغی پرداخت شود، مگر این د والع شوند و به ازای آنتوانند موضوع عقد و لراردامی

 مام اینتارای انقالب ماهیت شود و چیزی که مالیت ندارد و موجودیت و لطعیت ندارد با انشاء عقد د

د! در نشاء عقاقد و ویژگی ها بشود، هرچند باید لبل از عقد این ویژگی ها را داشته باشد نه به وسیله ع

د و یل سورد ممانعت از کسب و کار و حبس کردن شخص حر و ممانعت از خرید و فروش کاال و تحصمو

نفع عدم ال دودیتدرآمد به طور مطلق، عدم النفع لابل جبران نیست و لزوم شرایط اطمینان بخش باعث مح

د و باش باشد و از جمله این شرایط این است که شغل شخص، فروشندگیلابل جبران در این خصوص می

ده شتثبیت  ریبا طبق رویه کسب و کار او طی چندین سال مقدار معامالت روزانه و درآمد کسب کار او تق

 بدون باشد و توسط کارشناس لابل تخمین باشد و اال جلوگیری از فروش یک کاال توسط یک شخص

 ز منافع لطعی آینده به شمار آورد.اتوان محرومیت پیشینه کسب را نمی

خسارت  باشد، طبق نظریهگستره ادله ضمان آور در فقه مورد اختالف نظر فقها میو اطالقات: عمومات 

ده در لاع شویم، مثالللمرو این ادله گسترده است. با این نظریه در خصوص هریک از این ادله آشنا می

نعت ورد مماما در ذلدر روایت به معنی استیال است نه اثبات ید؛  "اخذ"علی الید طبق نظریه خسارت واژه 

ار و ه محل کرود باز کسب بدون لعود بر بساط غیر یا با لعود بر بساط غیر و یا مزاحمت و ممانعت از و

و  کند. حتی در مورد شخص حر، حابس استیال بر او دارد هرچند شخصانجام کار، استیال صدق می

 ارد .شخصیت حر و اعمال او دست خودش است اما تحت استیالی حابس لرار د

، 1406( و پیش بینی بدل حیلوله)گلسایگانی، 212، ص19، ج1401پیش بینی دیه منافع اعضا)حرعاملی، 

( در شرع و ضمان منافع غیر مستوفا  و ضمان منفعت اعلی در منافع متضاد، عالوه بر عمومات 179، ص2ج

از بین رفتن و محرومیت  توان به دلیل های خاص که به موجب آن ها برایو اطاللات آیات و روایات می

از منافع اعضای بدن انسان دیه مقرر گردیده استناد کرد. آنچه مسلم است شخصی که منافع اعضای بدنش 

شود نه از منافع گذشته آن. با را در اثر ارتکاب جرم از دست بدهد در حقیقت از منافع آینده آن محروم می

.. ، از این به بعد شخص از بینای و شنوایی و بویایی محروم از دست دادن حس بویایی یا شنوایی یا بینای و.

شود. این منافع وجودشان در آینده لطعی بوده و با وجود هزاران احتمال دیگر ممکن است منجر به از می
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دست رفتن آن ها شود؛ آنچه در حال حاظر مانع بهره مندی شده، جرم این جانی است که به آن ها صدمه 

ینده بودن زمان تحقق منافع جلوی ضرر بودن و مالیت داشتن و لطعیت یافتن منافع را وارد کرده، پس آ

 گیرد.نمی

ده نیز شحروم مپیش بینی بدل حیلوله برای مالکی که به موجب غصب برای مدتی از بهره مندی مال خود 

 رش ضمانپذی ندلیل دیگریست بر ضرر بودن محرومیت از منافع مسلم آتی مال و لزوم جبران آن، همچنی

تواند قها میفشهور ممنافع غیر مستوفا  در غصب و اجاره و ضمان منفعت اعلی در منافع متضاده طبق نظریه 

 دلیلی بر جبران پذیر بودن عدم النفع به شمار آید.

باشد، بنای یکی از دالیلی که در عرض دلیل های لفظی)آیات و روایات( مورد پذیرش میبنای عقال: 

در  ختالفای عقال عبارت است از این که همه خردمندان در یک موضوع واحد با وجود اعقالست. بن

 عصبات وا و تهزبان و دین و ملیت و نژاد و زمان و مکان یکسان بیندیشند؛ یعنی بدون دخالت سلیقه 

 حدنشا وامکنند، این وحدت رای از یک تفکرات مذهبی و غیر مذهبی و اعتقاداتشان متحد الشکل فکر می

 فطره اهللا»گیرد که همانا خرد و فطرت آدمی است که به موجب آیه شریفه: در همه انسان ها سرچشمه می

اء رمنشا آن خداوند متعال و اراده اوست، و الزم به ذکر است که بنس« 30روم،آیه -التی فطر الناس علیها

 عقال باید مورد امضاء شارع باشد ولو بعدم الردع.

بران دلیل دیگر نظریه خسارت در چهارچوب شرایط و ارکان لزوم جر شرع: نبودن منع و ردع د

النفع  ت عدمخسارت نبودن مانع شرعی از آیات و روایات است و هیچ گونه ردعی نسبت به جبران خسار

شود باید می وارد وجود ندارد؛ بنابراین عدم النفع مانند سایر ضررها و زیان ها و خساراتی که بر شخص

 ر جبرانیلی بود، پس حتی اگر عدم النفع مشمول لواعد عمومی مسئولیت جبران خسارت نشود دلجبران ش

؛ لذا بر ود نیستران شنشدن نداریم، منعی از طرف لانونگذار مبنی بر این که فوت این گونه منافع نباید جب

بر  یز لائلنوهی گر اساس اصل عمومی و عقالیی جبران ضرر و زیان ها، عدم النفع باید جبران شود)البته

ز که احراند بلکاین هستند که که برای اثبات وجوب جبران خسارت عدم النفع،عدم منع شارع کفایت نمی 

 امر شارع الزم است(.

ارت تواند به عنوان یکی از مستندات لزوم جبران خساصل احتیاط میاصول عملیه)اصالت احتیاط(: 

حرومیت ودن مموجودیت و لطعیت منافع مسلم آتی و ضرر ب عدم النفع باشد. در صورتی پذیرش مالیت و

ست و طبق محرز ا یهی واز این منافع و احراز رابطه سببیت، اشتغال ذمه مانعِ تحققِ منافعِ مسلمِ آتی، بد

ه بران همسئول جشخص محروم کننده و زیان زننده م« الشتغال الیقینی یستدعی البرائه الیقینیه»لاعده

 باشد.عدم النفع میخسارات از جمله 
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 نتیجه گیری. 8

ن شود، نا مطمئمی آنچه مانع جبران خسارت عدم النفع ؛شوداز این مختصر نوشته چنین نتیجه گیری می

فعلی،  جودیتبودن این منافع است و منشا این عدم اطمینان عوامل مختلف و متعددی از جمله عدم مو

م ظر و عدورد نمکه رابطه سببیت میان مانع  احتمالتی است ق آن ها در آینده و وجودلطعی نبودنِ تحق

 .کندنافع آتی مال را لطع میتحقق م

لی که شود شخص، متحمل ضرر نشده بلکه صرفا از منافع آتی محروم گشته در حابراین اساس گفته می

ین وع به اجمر مولتی اصطالح تحمل ضرر را به کار می برند که منافع گذشته و حال از بین برود. پس د

خیر در بلکه تا رسیم که با وجود شرایط اطمینان بخش در جبران عدم النفع نه تنها تردیدی نیست؛نتیجه می

سوب گویند مشهور فقها خسارت عدم النفع را ضرر محآن نیز روا نخواهد بود و لول کسانی که می

ساله شقوق حظه شد ماوال  همانطور که مال بران ندارد را باید مردود اعالم کنیم؛ زیراکنند و نیاز به جنمی

ول فقهای لکه از  واردیبسیار زیادی دارد و باید آن ها را به دلت واکاوی کرد و ثانیا  به استشهاد تمام م

 باشد.معاصر و غیر معاصر ذکر کردیم این نسبت دادن به مشهور فقها صحیح نمی
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