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  درفقه؛ المال بیتتحلیلی از مسئولیت عاقله، خویشان و 
 در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه

 
 *علیرضا یزدانیان                                                     

  دانشگاه اصفهانیاراستاد
 )٢١/١٢/١٣٨٩: ایي ـ تاریخ پذیرش نه٢٠/١٠/١٣٨٩: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 عاقله یا بستگان یا نهایتاً حقوق موضوعه، مسئولیتی بر  دردر مواردی، به تبع فقه،
، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن گردد که برخیالمال بار می بیت

ین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با امسئولیت دانسته و بنابر
دهد در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها، نشان می. گرددخورد میآنها بر

که ضمان مزبور، نوعی مسئولیت مدنی است و از سوی دیگر، در حقوق برخی از 
ین، به ابنابر. کشورها، مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر، تبدیل به یک اصل شده است

تواند با استخراج برخی از آراء انونگذار میرسد با نگرشی دوباره به این نهادها، قنظر می
فقهی، آنها را با تفسیری که اخیراً در برخی از کشورها، از جمله در حقوق فرانسه از 
مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر به عمل آمده، به یکی از نهادهای مفید اجتماعی 

 .شودکه در این مقاله به آن پرداخته می تبدیل کند
 

 .  تعهدات ـ مسئولیت ـ خویشان ـعاقله هاکلید واژه
 

 لهأطرح مس
، خالف اصل شخصی بودن المال را  بیتو خویشان ، مسئولیت عاقلهای از حقوقدانان،عده

 این عقیده سوق داده که امروزه، بهي این نگرش، برخی را نتیجه. اندها دانستهمجازات
 معتقد به حذف آنها نیستند نیز نیست و کساني که ها چندانی به بعضی از این نهادنیاز
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در حالی که بررسی ماهیت  . هستندهامعتقد به تعیین قلمروی محدود برای این نهاد
 که ماهیت این ضمان، دهد، نشان میالمال بیتا یضمان بار شده بر عاقله و خویشان 

 ن خسارت بر ذمه اینکامالً یک دین است و با تحقق جنایت یک تعهدی با موضوع جبرا
ضمان  . مسئولیت مدنی استيشود که نوعی ضمان قهری و از مقولهاشخاص بار می

ناشی از جنایت که به تبع فقه در قانون مجازات مطرح شده مشابه دین و تعهد ناشی از 
 همچنین .وجود دارد ١ف.م.ق ١٣٧٠ که در ماده )Viney,1995:121et123 (جرم است

که مشابه این عقیده را در فقه منابع تعهد است  ز جرم  به عنوان یکی ا،حقوق فرانسه در
حقوق مسئولیت مدنی  ای از اندیشمندان از سوی دیگر عده )٢/٦٥٠،مراغی(ان دید تومی

افول مسئولیت فردی  که مسئولیت فردی کارایی خود را از دست داده و زمان معتقدند
نسه به کرات این امر کتب حقوق تعهدات فرار د. )Cabrillac.2008/185( فرارسیده است
گناه نیست تا لزومی به رعایت کامل   مدنی کیفره است که مسئولیتمطرح گردید

 مسئولیت مدنی پرداخت یک دین است که اصوالً . شخصی بودن مسئولیت باشديقاعده
امروزه این . )Bénabent.2005/39(  باید بپردازدکند،بهتر تحمل می کسی که آن را

یک نفر خارج است و بهتر است بر ي  جبران خسارت گاه از عهدهدارد کهتوجیه وجود 
 نهاد بیمه یکی از بهترین ابزارها برای ،در این راستا .دوش افراد متعدد سرشکن گردد

جمعی « فرانسه سخن از ین در حقوق مسئولیت مدنیابنابر. نیل به این هدف است
در . )Delebecque. Jerome pansier.2008/8( به میان آمده است »٢تیکردن مسئول

های حقوقی ترین سیستممی یکی از کاملرسد حقوق اسالچنین وضعیتی به نظر می
بلکه » اقلهع«نه تنها مسئولیت  . خانوادگی مطرح شده استياست که در آن یک بیمه

 ای تحت عنوانصندوق ذخیرهنهایتاً هم مطرح شده است و  »خویشان نسبی«مسئولیت 
ین در وضعیتی ابنابر .بینی گردیده است جبران خسارت پیشی تضمین برا» المال بیت«

 »تضاممی«یا  »تضامنی«که حقوق مسئولیت مدنی در دنیا گاه  از طریق ایجاد مسئولیت 
و در نهایت  »مسئولیت جمعی«یا گسترش  »صندوق تضمین«یا ایجاد » ه ناپذیرتجزی«یا 

سعی در جبران خسارت زیان دیده به با مسئول دانستن افرادی در کنار مسئول حادثه 
توان با نگرشی نوین به مسئولیت عاقله و   می)Légier.2008/110( نحو کامل دارد
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جالب توجه این است که ي نکته. این نهادها را کارآمد نمود از فقه دخویشان با استمدا
اشی ولیت مدنی نهمه احکام و نتایجی که در حقوق مسئولیت مدنی فرانسه از طرح مسئ

در  )Malinvaud.2005/368(یعنی تضمین حق زیان دیده ، آیداز غیر به دست می
توان با وارد اندک دخالتی از سوی قانونگذار مینیز وجود دارد و فقط با اسالم فقه 

 تفسیر را یکسان نمود و بر غنای حقوق ي فقهی در حقوق نحوهينمودن برخی از آرا
 .مسئولیت مدنی افزود

 
 در حقوق مسئولیت مدنی ئولیت ناشی از عمل غیرطرح مسـ ٢

کشد س بار مسئولیت خویش را بر دوش میک  هر،در یک سیستم حقوقی
)Lecourt.2008/202 ( سئولیت از اصول بنیادین حقوق استاصل شخصی بودن م و 
)Porchy-Simon2006/.285(.های غیر  در مورد مجازات، این امر در حقوق کیفری

 ، در حقوق مسئولیت مدنی مخصوصاً،اما در حقوق تعهدات. کلی استای نقدی قاعده
شخص را بر دوش شخص دیگری قرار  مسئولیت فعل یک ، قانونگذار،گاه بنا به دالیلی

به شمار   نوعی استثناء مسئولیت ناشی از عمل غیر که قبالً،در این موارد. دهدمی
 Lapoyade(  قاعده شده است تبدیل به یک، در حقوق فرانسهاً اخیر،رفته است می

Deschamps. 1998/185( ١٩٩١در سال » بلیک« به  مشهور،ییأهت صدور رو به ج 
اصل «از  ،در کتب حقوق تعهدات )Martini.Losfeld.2000/92( عالی فرانسه  در دیوان

اد شده است که خود این مسئولیت نیز قواعد و اقسام ی ١»مسئولیت ناشی از عمل غیر
 مسئولیت ناشی از عمل ،به طور کلی. )Jeuland. 2009/91( استرده کخاصی پیدا 

 مسئولیت ـ٢ی از عمل تابع  ناش، مسئولیت متبوعـ١: افتدتفاق میغیر در سه مورد ا
 ناشی از عمل ، مسئولیت قراردادیـ٣به جهت عمل شخص تحت سرپرستی  ،سرپرست

رست به و مسئولیت سرپ مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع ،در حقوق فرانسه .غیر
 Martini( وجود دارد ف.م.ق ١٣٨٤ ير ماده، دجهت عمل شخص تحت سرپرستی

Losfeld. 2000/93 ( و در حقوق ایران نیز نسبت به مسئولیت متبوع به جهت عمل
وظیفه نگهداری و  قصور در  و نسبت به مسئولیت ناشی ازم.م.ق ١٢ ي ماده،تابع

نیز  مسئولیت قراردادی ناشی از عمل غیر.  اشاراتی دارند قانون مزبور٧ ي ماده،مراقبت
 که در حقوق ) Martini. Losfeld. 2000/98(قضایی فرانسه مطرح شده ي در رویه
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 . شود که موضوع این مقاله نیستهایی از آن یافت میایران نیز نمونه
گردد  میهای ناشی از عمل غیر مطرحمسئولیت  گاه مواردي از،اما در حقوق ایران

چه در قالب   که گرالمال بیتمانند مسئولیت عاقله یا مسئولیت خویشان یا مسئولیت 
ی فقه در جبران خسارت را قوي  اما انگیزهگنجدنمیقواعد مسئولیت ناشی از عمل غیر 

اسالمي  که در راستاي انگیزه جبران کامل خسارت، فقه گفتتوان  ميکه دهدنشان می
 به این ،های اخیره حقوق فرانسه در سالکچنان .وق فرانسه ربوده استگوي سبقت را از حق

 بهتر است مسئولیت ناشی از عمل غیر ،نتیجه رسید که در راستای جبران کامل خسارات
لیت را تحمل کنند و  مسئو،یک قاعده به حساب آید و نهادهایی در کنار فاعل فعل زیان بار

 این نتیجه ،ولی نظام فقهی) .Toulet 2005/346(  جمعی گردد، خطرات،تربه زبان ساده
 .ه دست آورده است با گسترش مسئولیت ناشی از عمل غیر ب،ها قبلرا قرن

 
 مسئولیت مدنی عاقله :گفتار اول

 تعریف عاقلهـ ١
یگر که به این صورت که قتل یا برخی جنایات د. مسئولیت عاقله نهادی است شبیه بیمه

وان مسئولیت مدنی بر دوش برخی آن به عني شود، دیهیشخصی از روی خطا مرتکب م
 ابن منظور، :نیز ؛١٧٣ /٧طوسی  :ـ نک( خویشاوندان است که به آنها عاقله گویند از

طبق  .شود که مسئولیت بین افراد تقسیم شود خانوادگی سبب میياین بیمه) ١١/٤٦٠
پدر و مادری یا پدری به عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی « ا.م.ق ٣٠٧ يماده

توانند ارث ببرند، به صورت الفوت می وریکه همه کسانی که حینترتیب طبقات ارث به ط
اقله چهار گروه بوده و عامامیه از منظر فقه » .دار پرداخت دیه خواهند بودمساوی عهده
 ؛٤/٤٣١موسوی خمینی  :ـ نک(باشند می )ع(، معتق، ضمان جریره و امام شامل عصبه

 .)٤/١٠٥٢) محقق(حلی  :نیز
مادر با   پدر یا پدر وي آن گروه از خویشاوندان ذکوری هستند که از ناحیه،عصبه

گیرند  مسئول پرداخت خسارت قرار می، ارثشخص نسبت داشته و به ترتیب طبقات
در مورد ضمان جریره نیز تبصره ماده ) ٧٣٥ شیخ مفید :نیز ؛١٠٥٢/ ٤) محقق(حلی (

ده  جنایت دیگری را بر عهيکسی که با عقد ضمان جریره دیه« :داردمقرر مي ٣٠٧
 .»شودگرفته است نیز عاقله محسوب می

  سنتفقه اهل  هم در  حکمی است که هم در فقه امامیه و،به هر حال مسئولیت عاقله
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 از ،مطرح شده ولی در این مقاله )١٤١٧/٤١٣ ،زهره حلبی ابن؛ ٤٣/٢٥نجفی  :ـ نک(
ولیت مدنی مطرح ئ از حقوق تعهدات غیر قراردادی یعنی حقوق مسقسمتی منظر
دیه را نوعی مسئولیت   با طرح دیه در قالب ضمان،،گونه که برخی از فقهاهمان. شود می

  .)٢٦٧/ ٧ ،کاشانی( اندجبران خسارت تلقی نموده مدنی و
 
 مسئولیت عاقله ناشی از عمل غیر ـ ٢

 جراحت يهمچنین دیه  قتل وي دیه،محضخطای  در« :ا.م.ق ٣٠٦ي  مادهطبق
های دیه جراحت و باشد عاقله میيی زیادتر از آن به عهدهها جنایتيدیه و )موضحه(

 بر دوش عاقله اًبنابراین نوعی مسئولیت صراحت .»خود جانی استي عهدهکمتر از آن بر 
ی که هر کس قرار گرفته و این امر سبب طرح این سوال است که در یک نظام اجتماع

 بدون اینکه تعهد قبلی نسبت به عمل ،ای از بستگان چرا عده،مسئول عمل خویش است
زیرا در این موارد بین خطاکار و  گردند؟یباشند، مسئول اعمال وی قلمداد ممجرم داشته 

ي  وظیفه،عاقله نه حالت گماشتگی و تابع و متبوعی وجود دارد و نه عاقله در مواردی
 انسان عاقل و ،مانند فرضی که خطاکار .هداری از خطاکار را بر عهده دارندمراقبت و نگ
 . نوعی مسئولیت قراردادی ناشی از عمل غیر نیست،همچنین این مسئولیت. بالغی است

 باید مسئول پرداخت ،گردد که چرا عاقله این سوال اساسی مطرح می،به همین دلیل
 اقله در خصوص عمل جانی خالف اصل بوده و، مسئولیت مدنی عرو از این خسارت باشند؟

تصریح  گونه که با همان.)٤٣/٤٢٦ نجفی ؛٧/٥٦کاشانی ( باید به مورد نص بسنده نمود
 با ،هم چنین اگر قتل. ندارد عاقله مسئولیتی ، کمتر از جراحت موضحهيدیه  در،فقها

من ال یحضره  ،صدوق(مه باشد، عاقله مسئول نیست اقرار قاتل یا نکول او از سوگند و قسا
اقله  دیگر اینکه عي نکته)ا.م.ق٣٠٩ و ٣٠٥اد وم( )٣٠١ /الهدایه، ،صدوق ؛٤/١٤١ الفقیه،

 يماده(عاقله مسئول نیست  ، نسبت به خسارات مالیاالفقط ضامن خسارات جانی است و
  برخی،و با توجه به مباني تاریخي آن  با توجه به خالف قاعده بودن آن،حال )ا.م.ق ٣١١

ای زیرا این نهاد در زندگی قبیله. تمعتقدند نهاد عاقله امروزه در حقوق ایران الزم نیس
ای وجود ندارد، قبیلهکنونی که دیگر زندگی ي اما در جامعه مد باشد،آتوانسته کارمی

 .)٣٣ابن تراب  ؛٢١٧مرعشی شوشتری ( . کاربرد خود را از دست داده است،چنین نهادی
 مواردی بر  ایران مسئولیت جبران خسارت دريحقوق موضوعه دربنابراین امروزه 

گونه   بلکه هیچاند، است که نه تنها در فعل زیانبار هیچ نقشی نداشته دیگردوش افرادی
 نوعي ، در این موارد،بنابراین اند وه اعمال فاعل فعل زیانبار نداشتهتعهدی نسبت ب
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از این .  چندان سازگار نیست،با قواعدمحقق شده است که  مسئولیت ناشی از عمل غیر
مگر  ، مسئولیت بر عاقله چندان وجاهتی نداردکردنمنظر ممکن است گفته شود که بار 

 .)٧٤/٩٤حسینی منش ؛ ١١/٤٦زم االندلسی  ابن ح(  پذیرفته شوداًتعبد
 
 مسئولیت مدنی  منظر توجیه ضمان عاقله ازـ ٣

منظر حقوق  توان آن را ازخصی بودن است، اما می برخالف اصل ش،رغم اینکه ضمان عاقله علی
 آیات و روایاتی است که ،سازدميآنچه پذیرش این نهاد را دشوار  .کردمسئولیت مدنی توجیه 

توان اما می). ١١/٤٥ ،ابن حزم االندلس( در خصوص اصل شخصی بودن مجازاتها آمده است
 ؛دیگری مورد نفی قرار گرفته مجازات بر تحمیل گناه و ، که طبق این آیات و احادیثکردتوجیه 

یاری   عاقله بر مبنای مواسات ومسئولیت. نوعی مسئولیت مدنی است ، مزبوريحالی که دیه در
رسانی به خطاکار است، نه بر مبنای تحمیل کیفر بر عاقله  و اگر هم در حقوق کیفری به عنوان 

و است » ١مجازات خصوصی«نوع  یک ،نوعی مجازات ذکر شده به زعم برخی از حقوقدانان
 دارد» ٢کیفريشبه « یک نوع تعهد و ضمان مالی است که فقط وصف اًین ماهیتابنابر

)viney,1988:5et6( .وانگهی کردهجرم جلوگیری   از تکرار ضمان مزبور اوالً،با این توجیه ،
 که تحمل  چنان  زیاد است،نوعی ضمان مالی و مسئولیت به جبران خسارتی است که  مبلغ آن

پرداخت آن   درحالی که عاقله وی را در؛کنداز هستی ساقط می آن فقط بر یک نفرگاه وی را
داشت، مبلغ گزاف دیه وجود نمی اگر ضمان عاقله کهیحالدر ). ٢/٢٨١ ،جصاص( کنندميیاری 

ون خسارت زیاندیدگان بد ،وجود این نهاد درحالیکه با .توانست بپردازدکسی نمی ،جز اغنیا را
از  مواردی توان مالی نداشته یا همچنین با توجه به اینکه ممکن است جانی در .ماندجبران نمی

سئول اگر عاقله م موردی که دسترسی به وی ممکن نیست، ترس فرار کند و به طور کلی در
تمال تضییع حق زیان دیده احضمان عاقله ه با کحالی در. گردد حق زیان دیده ضایع می،نباشد
های جمعی رو به گسترش است، نهاد عاقله و دنیایی که مسئولیت  در،بنابراین. رود میکمتر

 . تواند قابل توجیه باشد می،مسئولیت خویشان از منظر حقوق مسئولیت مدنی
 
 تعیین مبنای مسئولیت عاقله از منظر مسئولیت مدنيـ ٤
 عی تعاون و همیاری  نو در بایدضمان عاقله رااز منظر فقه مبنای اولیه  اینکه در

 

                                                                                                                             
1. Peine privée 
2. Quasi- pénal 
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 افراد یک ،برحسب این مبنا) ٧/٢٥٦کاشانی (، تردیدی نیست کرداجتماعی جست و جو 
 توانند باریبه همین جهت کسانی که نم .یاری یکدیگرند خانواده موظف به اعانه و

با این  )ا.م.ق ٣٠٨( )٧/٢٥٦ ،کاشانی ( مسئولیتی نیز ندارند ،به دوش کشند تکلیف را
 تعاون ،زیرا اگرمبنا .تواند مبنای مناسبی برای مسئولیت عاقله باشد مبنا نمیاین وجود،

مواردی  ه درکحالی در ؛ موارد قابل پذیرش باشديو همیاری است، باید در همه
 .تفی استمسئولیت عاقله من

بتوان ) ١/١٧٨ ،آل بحرالعلوم( »من له الغنم فعلیه الغرم «ي قاعدهممکن است بر مبنای
 جاني ارث ببرد، باید عاقله از به این صورت که اگر قرار باشد .کردت عاقله را توجیه مسئولی

 ؛این توجیه نیز چندان قوی نیست )٧/١٧٣ ،طوسی :ـ نک( نیز به دوش کشد مسئولیت وی را
 عوض ،برند و بنابراین اگر مبنای مسئولیتارث می از خویشان ذکور زیرا افراد دیگری غیر

عاقله به   جزء، افراد قبیلهیباید همه شد،جهت ارث نصیب ایشان میبود که به سودی 
االرث مسئول  ارث بود، باید عاقله به نسبت سهم وانگهی اگر دیه در مقابل .حساب آیند

 . این مسئولیت به نحو تساوی است٣٠٧ يکه طبق ماده حالی  در؛باشند
تربیت  زیرا ایشان در. است ناشی از تقصیر ایشان ،ضمان عاقله ممکن است گفته شود،

بنابراین .  نتیجه تربیت غلط دیگر بستگان است،خطای جانی اند وکردهجانی کوتاهی 
این توجیه نیز . )١/٦٧٥ ،عوده: نکـ ( است فعل شخصی خود مسئولیت عاقله ناشی از

 تربیت انسانی که از توانند درزیرا چگونه بستگان دور می .نمایدحیح نمیچندان ص
بار را که خطایی نیز  باشند؟ وانگهی یک فعل زیان  خسارتی به بارآورده موثرسرخطا

با   چنین مسئولیتی را،تربیت منسوب ساخت؟ بنابراین توان به نقص دربوده، چگونه می
به همین جهت برخی از فقها  .کردتوان توجیه  نمی،هیچ کدام از مبانی مسئولیت مدنی

  .)٧٤/٩٤ ،منش حسینی ؛١١/٤٦ ،االندلسی حزم ابن( انده پذیرفتاًمسئولیت عاقله را تعبد
 

 عاقله کنار مسئولیت جانی در ـ ٥
ممکن است سوال شود که اگر مسئولیت عاقله را بتوان در حقوق تعهدات و مسئولیت 

 را نیز مسئول جبران خسارت  خود جاني،توان در کنار عاقله آیا ميکردمدني مطرح 
 در ،به همین جهت.  نوعی جبران خسارت است،مزبوری  دیهدانست؟ ابتدا باید گفت که

برخی از روایات دال بر مسئولیت عاقله به این امر اشاره شده که ضمان مزبور جهت 
 .ی از به هدر رفتن خون مسلمان استجلوگیر

 ای نبوده یا توان پرداخت دیه را نداشته باشند یا صورتی که عاقله  در،حال با این مبنا
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از خود جاني   آیا باید دیه را،ناع ایشان از پرداخت دیه، اخذ آن از آنها ممکن نباشدبا امت
المال به عمل   از بیت، پرداخت دیه،بیت المال که به نظر برخي از فقهااز گرفت یا 

جانی  چند برخی از فقها خود  هر)ا.م.ق ٣١٢ يماده() ٤٣٧ /٤ ،موسوی خمینی( آید می
المال  پرداخت دیه را از بیت جانی هم مالی نداشته باشد اگر اند ورا مسئول دانسته

و برخی ضمان جانی ) ٤١٣ ، ابن زهره حلبی:ـ نک ؛٧٤٩ /٤،فخرالمحققین: نکـ (دانند  می
 ).٧٤٩ /٤،فخرالمحققین: نکـ ( اندضمان عاقله دانسته  برمقدم را

ضعي است یا  و،که آیا مسئولیت عاقله حکميید این سئوال را مطرح نمود حال با
 پذیرش یکي از این دو نظر این است که اگر مسئولیت عاقله حکمي یثمره تکلیفي؟
بوده و دین بر  خود مرتکب خطاي محض ، باشد مسئول اصلي جبران خسارت،تکلیفي

ل بوده و در مسئو ، عاقله، باشد، حکم وضعي،اما اگر حکم مزبور .ذمه وي استوار است
 از بیت المال ، دیه،اشته باشد و یا معسر از پرداخت باشنداي ندصورتي که جاني عاقله

 ظاهر در ، مسئولیت عاقله،به نظر برخي ).١/٣٣٨ ،شامبیاتي: نکـ ( تادیه خواهد شد
جاني نباید ی ین اشتغال ذمهاو بنابر) ١٢٠ ،مرعشي شوشتري :ـ نک( حکم تکلیفي است

 .ددگرجاني مشغول ميی مه اینکه نظر مشهور این است که ذکما .باشد عیدچندان ب
 .)٢/٤٤٩ ،موسوي الخویي :ـ نک(

 به نهاد عاقله نگریسته شود، این سوال ،همچنین اگر از منظر حقوق مسئولیت مدنی
عهده دارد یا نوعی ی نفسه مسئولیت اعمال جانی را برقابل طرح است که آیا عاقله ف

 ،در پاسخ به این سوال )١٦١ ،ابن ابی جمهور :ـ نک( ضمان فرع بر ضمان جانی است
  نوعی تعاون و همیاری در جامعه است، که ضمان عاقلهاذعان داشت باید اًمقدمت

اصل بر  که آیاکرد مطرح  این سوال را ی دیگر اینکه بایدنکته )٧/٢٥٦ ،کاشانی(
  اصل را بر، برخی از فقها،پاسخ به سوال مزبور مسئولیت عاقله است یا جانی؟ در

زیرا وی مرتکب . اند اموال وی قرار داده از به عبارتی جبران ضرر انی ومسئولیت مدنی ج
 بر ،شود که قانونگذاراین مبنا توجیه می  فقط بر،شده و مسئولیت عاقله بار عمل زیان

صورت حتی  این در )٢/٥٦٦ ، طباطبایی؛٧/٢٥٦ ،کاشانی(وی تحمیل نموده است 
قبیله  یکی از افراد زیرا خود جانی نیز. است جانی  خود،عاقله افراد توان گفت یکی از می

 ،کاشانی( وی اولی بر تحمیل مسئولیت بر خویشان است تحمیل مسئولیت بر است و
 ،طوسی :ـ نک( دانندعهده عاقله می بر نیز از ابتدا مسئولیت را برخی از فقها .)٧/٢٥٦
ه صورت اختالفی ب  موضوع را،روایات اشاره به برخی از با برخی از فقها نیز )٥/٢٨٥

  .)٢٩٤/ ٩ ،)عالمه(حلی  ؛٤٣/٤٤٤ ،نجفی( اندمطرح نموده
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رسد، نظری  به ذهن اقوی می،منظرحقوق مسئولیت مدنی این اختالف آنچه از در
ه هم اگر پرداخت، دین جانی عاقل داند ومی  جانی مستقریذمه  براًاست که دیه را ابتدائ

نسبت  نقش نداشته و بار فعل زیان  زیرا عاقله در؛نه دین واقعی خویش را پردازد ورا می
 هر کس ،تر که طبق قاعده چه مبنایي از این قوي،بنابراین .به جانی نیز تعهدی ندارد

فعل زیان باري انجام دهد خود مسئول است و جاني نیز به جهت عمل زیان بار خویش 
ن حق زیان دیده است، باب تضمی از ، بیشترکندهم عاقله پرداخت می ضامن است و اگر

عام مسئولیت  قواعد منظر از سدربنابراین به نظر می . لطف و احسان به خطاکارنه صرفاً
ز چنین توجیهی ا .مدنی، ضمان عاقله منافاتی با مسئولیت مدنی شخص خطاکار ندارد

این  با. کنداهد و این ضمان را قابل پذیرش میکخالف قاعده بودن ضمان عاقله می
 يمادهمستفاد از  زیرا. است ذیرش این نظر در حقوق موضوعه کنونی دشواروجود پ

که  این بود بر قانونگذار اگر نظردر مورد عدم وجود عاقله یا عدم توان ایشان،  ا.م.ق ٣١٢
 وی ين موارد زیان دیده یا ورثهای در ضمان ابتدا بر ذمه خطاکار مستقر شود،

، که مقرر ر مزبويتوجه به ماده حالی که با ند، درتوانستند به خود جانی مراجعه کن می
 این دارد که از در این امر ظهور شود،المال پرداخت می از بیت دارد در این مواردمی

رو با توجه به نظر  از این .ت مشغول نیس،این موارد در  خطاکاريذمه ،منظرحقوق ایران
رود که ی از قانونگذار انتظار م،انندده جانی را در کنار عاقله ضامن میء کبرخی از فقها

در کنار عاقله مطرح را  مزبور مسئولیت جانی ٣١٢ ي با اصالح ماده،در اصالحات آتی
 .بهتر قابل توجیه باشد ،نماید تا از نظر روانی مسئولیت عاقله

 
 حق رجوع عاقله به جانیـ ٦

اقله ضامن است و  خود جاني نیز در کنار ع، نظر برخيبهدر قسمت قبل مطرح شد که 
بار یعني جنایتي  زیرا سبب اشتغال ذمه جاني عمل زیان ؛این نظر با قواعد سازگارتر است

 جانی را ي دین موجود بر ذمه،عاقلهگویی است که مرتکب گردیده است و در نتیجه 
ی به جهت  این است که در مواردی که شخص،شود مطرح میسوالی کهحال  .پردازند می

مالک . (دیون اصلی را خواهد داشت حق مراجعه به م،پردازددیگری را میتضمین، دین 
این مسئولیت ناشی از عمل غیر فقط برای تضمین  دیگربه عبارتی  )م. ق٣١٨ يماده

  دارای چهره حمایتی از فاعل فعل زیان بار را نیز داردیحق زیان دیده نیست بلکه گوی
)Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk. 2004/76(  طرح این پرسش است این امر سبب

 خطاکار به فرد توانند وی میيورثه ادای دیه به زیان دیده یا  پس از،که آیا عاقله
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جانی  اگر پاسخ مثبت به این پرسش داده و معتقدند برخی از فقها؟ یا نهکنند مراجعه 
همچنین  .)٧٣٧ النهایة، ،طوسی( کنندد به وی مراجعه نتوانعاقله می ،دارای مالی باشد

جانی دارای مالی باشد، اما عاقله امکان پرداخت نداشته باشد،  مطرح شده که اگر این امر
 ٣١٢ يرسد با توجه به ظاهر مادهکه به نظر می) ٧٣٧ همان،( جانی مسئول است خود
 ،از مباحث قبلی  صرف نظر،این وجود با. در حقوق ایران منتفی است  این امرالً فعا.م.ق

 حتی اگر بپذیریم هم درکنار عاقله مسئول است یا نه و خطاکار اینکه، آیا خود رمبتنی ب
 نظر  حداقل از،این سوال پرداخت خسارت به زیان دیده ندارد، که خطاکارمسئولیتی در

 ؟را دارد یا نه  حق مراجعه به خطاکار،پرداخت  پس از،تئوری قابل طرح است که آیا عاقله
ی ذمه د، زیرا دیه از ابتدا برنبه خطاکار مراجعه کن دنتواننمی ،برخی معتقدند که عاقله

موسوی (مراجعه کند، خالف عدالت است  عاقله به خطاکار اگر  نه خطاکار و؛عاقله است
قبل ندارد،  ای نیز که هیچ تعهدی ازالیکه نباید از یاد برد که عاقلهدرح). ١٣٠ ،اردبیلی

تواند برای تعدیل بنابراین قانون گذار می. است فقط تضمین حق بزه دیده ،مسئولیت وي
 .)٧٣٧ ،النهایة ،طوسی (مراجعه به خطاکار را بدهدی ایشان اجازه حداقل به ،حکم عاقله

 

 حقوق کنونی  جایگاه مسئولیت عاقله درـ ٧
 منظر نهادی که اگر از. غالب مسئولیت مدنی مطرح شد  عاقله درمسئولیتجا  این تا

. را مطرح نموده است عمل غیر آن نگریسته شود، مسئولیت ناشی ازجبران خسارت به 
   اما،شدصل شخصی بودن مسئولیت، قلمداد میحقوق سنتی خالف ا  در،اگر این نهاد

از این جهت که افراد قبیله تعهد به یاری همدیگر داشتند یا حداقل تعهد داشتند تا 
 نهادی قابل ،دکننز تکرار جرم جلوگیری  و اکردهافراد قبیله را از اضرار به دیگران منع 

های  مسئولیت، مانند فرانسه،در حقوق تعهدات برخي از کشورها امروزه نیز. توجیه بود
توجه به هدف مسئولیت مدنی که جبران خسارت  با حال گسترش بوده و جمعی در

ز منظر زیان دیده است، نهاد عاقله قابل توجیه است که از این رو باید این نهاد را ا
زیرا . کنداشکالی ایجاد نمی این امر.  قانون مجازات مطرح نمود نه صرفاًحقوق تعهدات

ارع روش عقالیی را در زمان به این ترتیب ش مسئولیت عاقله حکمی امضایی است و
 . وسیله جبران ضرر بوده است هم طرف دیگر از ید نموده است وأیت ،تشریع

 آمده ویکی از مکارم اخالق به حساب می ته واین نهاد قبل از اسالم وجود داش
 ای طرفدار عده،حال در حقوق کنونی )٢/٢٨٢ ،جصاص( فرمودیید أ آنرا ت)ص(پیامبر

  باید،به نحوی که طبق نظر برخی. مطلق این نهاد حقوقی هستند ای منتقدمطلق و عده
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. می تعبدی پذیرفت باید مانند حک،برخی قوانین زدود و طبق نظری این نهاد را از چهره
  بهتر،رسد برای سازگار نمودن این نهاد با حقوق تعهدات و مسئولیت مدنیبه نظر می

 ،به این نحو که مانند برخي از فقها. اد را به صورت تعدیل شده، پذیرفتاست، این نه
 ،است، عاقله محافظت از جانی آشکار مواردی که تقصیر عاقله در توان گفت درمي

 باب سببیت اقوی از این موارد مسئولیت عاقله از  زیرا در؛ت دیه باشدمسئول پرداخ
نگهداری و مواظبت جانی  در اًمواردی که عاقله ظاهر اما در.  قابل توجیه است،مباشر

 این نهاد ، ضمن تلطیف حکم مزبور،بدین ترتیب. جانی مسئول باشد ، خودنقش ندارد
جنایت  منع جانی از در ،عاقله .آورددست خواهد ه ب را نیز کارایی اجتماعی خود

برعهده  ، مسئولیت عمل جانی راکنندای این امر مسامحه صورتی که در کوشند و در می
 موافق ادله و  حکم به مطلق مسئولیت عاقله را،همان گونه که برخی .خواهند داشت

  ).٣٣٥ ،٣٣٤ ،صانعی( دانندلسان اخبار وارده نمی
 از الًا توجه به سنگینی مبلغ دیه و اینکه پرداخت آن اصورسد ببنابراین به نظر می

توان نهاد عاقله را از حقوق مسئولیت است، نمی ممکن یا دشوار جانب خود جانی گاه غیر
های جمعی   از مسئولیت فردی به سوی مسئولیتروزگاری که حرکت .مدنی حذف نمود

خالف لیت بین جمع است، بروحذف این نهاد که به نوعی توزیع مسئ ،حال جریان است در
 .رایج در علم مسئولیت مدنی استی اندیشه

 

 مسئولیت مدنی خویشاوندان ناشی از عمل غیر  :گفتار سوم
 در فقه :اول
 مفهومـ ١

تر گردیده و ات اصل شخصی بودن مسئولیت گستردهگردد که دامنه استثنائمواردی یافت می
ار گرفته است بدیهی است چنین مسئولیتی جبران خسارت بر دوش خویشاوندان دیگری قر

 .)٤/٣٢٥ ،موسوی خمینی :ـ نک( ید به مورد نص مزبور بسنده نمودخالف قاعده بوده و با
 

 خویشاوندان نسبی ی جبران خسارت به وسیلهـ ٢
بصیر نقل و است روایتی از ابکرده در باب حکم قتل عمدی که قاتل فرار ،در کتب حدیث
تل شده و سپس گریخته است امام از قاتلی که عمداً مرتکب قآن از  گردیده که در

شود ته از وی گرفته می مالی داش،گردد که اگر قاتلجواب مطرح می ، درشودسوال می
شود و اگر خویشاوندی ندارد از وی دیه اخذ میاال طبق قاعده االقرب فاالقرب از بستگان و
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 )٢٩/٣٩٥ ،حر عاملی( گردد زیرا خون مسلمان هدر نمی؛امام مسلمین گرفته خواهد شد
 ، طوسی،٤٣/٤١٤ نجفی،( ؛بدیهی است در این موارد عاقله ضامن نیست. )ا.م.ق ٢٦٠ماده (

 مسئول جبران خسارت قتل یا جراحت ،عاقله ،ا.م.ق ٣٠٦ماده زیرا طبق ) ٧٣٦ النهایه
 با این که قتل عمد ، مواردهر چند برخی در این. باشد است که به نحو خطئی میموضحه

 یولی به دلیل اصل برائت ذمه) ٣٩٥ ،ابوالصالح الحلبی( اند عاقله را ضامن دانسته،است
 . مسئول  نیست، که عاقلهکردنظر را تقویت این باید ) ٤١٣، لحلبیابن زهره ا :ـ نک( عاقله

 ، این مواردطبق نظر برخی مبنای این مسئولیت را نیز باید در این امر یافت که در
در مورد ) ٤٥٧/ج ،ابن البراج :ـ نک( تر سزاوار است تا دیه را بپردازد بیش،برد آنکه ارث می

 از اموال وی برداشته کند فوت کند یا فرار ، تاکید شده که اگر قاتل،عمد نیز در فقه
 از ،شود و اگر خویشانی نباشد از خویشان وی اخذ می،شده و در صورتی که مالی نباشد

 ٣١٣ماده () ٥٧٤ للشرایع، الجامع ، و حلی٤/١٠٥٥ ،حلی( المال گرفته خواهد شد یتب
 .گیرندي خویشان ضامن عمل دیگري قرار ميبه این ترتیب در موارد. )ا.م.ق

 
 مسئولیت مدنی منظر توجیه ضمان خویشاوندان از ـ٣

ن خسارت  در راستای جبرا،رغم مخالفت با اصل شخصی بودنمسئولیت خویشان نیز علی
 اما جبران ،توان تقصیری به ایشان نسبت داد نمی و با این که اصوالًاستزیان دیده 

 گاه این ،چند در اینجا هر. کند که خویشان مسئول باشند اقتضا می،خسارت زیان دیده
 زیرا عاقله به نحو تساوی مسئولیت ؛ سبب فشار زیادی بر خویشان است،جبران خسارت

از  .باشند مسئول می، نزدیکی به فاعل فعل زیان باريبر حسب درجه ولی خویشان ؛دارد
 ضامن ، خود،آید که فاعل فعل بر میا.م.ق ٢٦٠ يی مادهاسوی دیگر در این موارد از فحو

شود و این  از خویشان گرفته می، اگر مالی از وی به دست نیاید،است و به همین جهت
 خویشان ،مالی از فاعل به دست آمد ،ط خویشانه اگر بعد از پرداخت توسدهد کنشان می

 . کنند استیفاء ،اند از اموال فاعلکردهحق دارند آنچه را به زیان دیده پرداخت 
 

 م.م.ق ٧ يمسئولیت خویشان در ماده :دوم
 مفهومـ ١

 ضامن ،عهده اوست که نگهداري از مجنون یا صغیر برشخصی هرم .م.ق٧ يطبق ماده
گونه که در حقوق  همان . وارد آیددیگر به اشخاص ،ناحیه ایشانخساراتي است که از 

 ، پدر و مادر١٩٧٠ ژانویه ٤ مورخ ٧٠ـ٤٥٩ قانون شماره اصالحي ١٣٨٤ ي طبق ماده،فرانسه
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 مسئول جبران خسارات وارده  متضامناًکنندداري بر کودك را اعمال ميتا وقتي که حق نگه
لبته ا. )(Mazeaud. 1978. T2/498 ١»کننددگي ميدکاني هستند که با آنها زناز ناحیه کو

توانند مسئول جبران خسارات کساني باشند که برای سسات نیز ميؤ م،در حقوق فرانسه
که مبناي  (viney. Jourdain. 1998/833).  اندسسات سپرده شدهؤ به این م،نگهداری

حال در . (viney. Jourdain.1998/831) انددانسته »خطر اجتماعي«چنین مسئولیتي را 
توانند سرپرست به حساب آیند که این   خویشاوندان میم.م.ق ٧ يمواردی در ماده

 ، یکی از اقسام مسئولیت ناشی از عمل غیر به حساب آمده و گاه با مسئولیت عاقله،مسئولیت
  .گرددهای بعد مطرح می که در قسمتکندتداخل پیدا می

 

 م.م.ق٧ يده شرایط مسئولیت سرپرست در ماـ٢
 منوط به احراز شرایطی م.م.ق ٧ يمسئولیت مندرج در ماده ،خالف مسئولیت عاقلهبر

 تا حدودی از خلط مسئولیت عاقله و مسئولیت سرپرست در ،است که خود این شرایط
یت ناشی از  شرایطي را در خصوص مسئول،حقوقدانان فرانسه .کند می جلوگیری٧ماده 

نیز م .م.ق ٧ يکه در ماده )(Mazeaud. 1978. T2/500 نداعمل کودک احصاء نموده
شرط دوم  ) (Mazeaud. 1978. T2/500اولین شرط صغیر بودن است. زم استال

شرط سوم این است که  )(Mazeaud. 1978.T2/501 همزیستي با والدین است
 .Mazeaud خود طبق قواعد عمومي مسئولیت مدني مسئول باشد، باید بتواند،کودك

                                                                                                                             
1. Art. 1384 . 
    Modifié par la Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002  

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais 
encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses 
que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de 
l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera 
responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé 
qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. 
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui 
demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil Le père et la mère, en tant qu'ils 
exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs 
enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par 
leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; 
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le 
temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les 
père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à 
cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou 
négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être 
prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. 
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1978. T2/502)(  شرط چهارم این است که سرپرست باید در نگهداري از کودك
 تقصیر والدین مفروض است ف.م.ق ١٣٨٤مرتکب تقصیر شده باشد که طبق ماده 

Starck.1972/139)( . در حقوق ایران نیز براي تحقق مسئولیت سرپرست ناشي از
یر باشد بقیه شرایط  گذشته از این که شخص باید مجنون یا صغ،عمل مجنون یا صغیر

البته با فقدان تقصیر مفروض، زیان دیده باید تقصیر سرپرست را در  .نیز الزم است
 .نگهداري به اثبات برساند

 
 هاتعارض مسئولیت :چهارم گفتار

 طرح تعارضـ ١
چنین تعارضي را  .آیددني سرپرست و عاقله تعارض پیش ميدر مواردي بین مسئولیت م

به  ،کندبا مادر خویش زندگي ميصغیري که  که طفل کردشاهده توان در فرضي ممي
در  این موارد اگر مادر در . سبب خسارت جاني یا بدني دیگري شود،نحو خطئي

 م.م.ق ٧ ي طبق ماده، باشدشده مرتکب تقصیر و کوتاهي ،نگهداري و مراقبت از طفل
چنین وضعیتي  رد. باشد عاقله نیز ضامن پرداخت خسارت مي، در ضمن.ضامن است

 یا قادر است به خود کندمعلوم نیست آیا زیان دیده الزاما باید به عاقله مراجعه 
 ؟کندیا مادر وي نیز مراجعه ) طفل(جاني
 

   رفع تعارضـ٢
 ٧ ي ادعا شود که ماده،ممکن است با توجه به تاخر زمان تصویب قانون مجازات اسالمي

رسد که در هنگام وضع مواد ا به نظر بعید ميام . در این مورد نسخ گردیده استم.م.ق
وانگهي . صدد حذف مسئولیت محجورین و سرپرست آنها بوده باشد مقنن در،قانون مجازات

 تا زماني که یقین بر نسخ حاصل نباشد سزاوارتر از ،ابقاء قانون طبق قاعده استصحاب،
ضحه به باال مسئولیت  فقط نسبت به خسارات جاني از مو،همچنین عاقله .ادعاي نسخ است

 خود شخص ضامن ،دارد و نسبت به خسارات پایین تر از موضحه و نسبت به خسارات مالي
در صورتي که فاعل فعل زیان بار صغیر یا مجنون باشد و سرپرست آنها در  است و

در حالي که با اعتقاد به نسخ این مواد  . سرپرست ضامن است،نگاهداري تقصیر کرده باشد
به عالوه اگر به مباني نهاد عاقله و . ست که این خسارات چگونه باید جبران گرددمعلوم نی

 .گونه تعارضي نیست هیچ بین موارد فوق ،مباني و اهداف مسئولیت مدني نگریسته شود
  بیشتر،زیرا با توجه به هدف کلي نهاد عاقله که جلوگیري از تضییع خون بوده و به عبارتي
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 مواد ،توان با توجه به آراي برخي از فقها مي،ن دیده بوده استنظر به جبران خسارت زیا
عل زیان باري که شخص  به جهت ف اوالً،مزبور را به این ترتیب جمع نمود که در این موارد

 طبق ،در نتیجه اگر شخص بالغ و عاقل باشد . خود ضامن است،طبق قاعدهانجام داده 
 خود م.ق ١٢١٦ طبق ماده ، و مجنون باشداگر صغیر و باشدمسئول ميم .م.ق١ي ماده

 و ،صغیر یا مجنون باشد ،بار است و در صورتي که فاعل فعل زیانصغیر یا مجنون ضامن 
سسات ؤ مادر یا قیم یا ولي یا یکي از م به تقصیر سرپرست مانند پدر یا،این خسارت

خسارت  مسئول جبران م.م.ق ٧ ي طبق ماده،مسئول نگهداري منسوب باشد، سرپرست
 مسئولیت سرپرست بر مبناي تقصیر سرپرست بوده و چنین ،در این وضعیت .است

 .باشدقابل توجیه مي )صغیر یا مجنون( اقوي از مباشر )سرپرست(  از باب سبب،مسئولیتي
بتوان مانند   اگر،در این صورت . طبق قانون مجازات، عاقله نیز ضامن است،در عین حال
مانند  و )١٢٠،مرعشي شوشتري(ن ضمان عاقله داشت  تکلیفي بود اعتقاد به،برخي از فقها

در ) ٢/٤٤٩ ،موسوي الخویي: نکـ (مشغول دانست بتوان ذمه جاني را به دیه  فقهاء مشهور
 :ـ نک( تواند به خود جاني مراجعه نماید بر مبناي این عقیده مي، زیان دیده،این صورت

رد فاعل فعل که در این موام .ق ١٢١٦ يادهو به این ترتیب بین م) ٤/٧٤٩ فخرالمحققین
ان را بر دوش خود جاني استوار  با این عقیده فقهي که ابتدا ضم،داندزیان بار را ضامن مي

 ضمان عاقله را نوعي ،همچنین اگر مانند برخي از فقها. هیچ تعارضي نیست نماید،مي
 ، در کنار مسئولیت جاني، در این صورت،اون بین جاني و بستگان وي بدانیمهمیاري و تع

 ٧ ي از نظر هدف با مادهکه )٢/٥٦٦ ،طباطبایی؛ ٧/٢٥٦ ،کاشانی( عاقله نیز ضامن است
جز این که اگر  .ماند و عاقله نمي٧ يباشد و هیچ تعارضي بین ماده قابل جمع ميم.م.ق

 . باید تقصیر سرپرست را ثابت نمایدکند استناد ف.م.ق ٧ يزیان دیده به ماده
 

  ناشی از عمل غیرالمال بیتمسئولیت مدنی  :گفتار پنجم
 مفهومـ ١

 یا المال بیت يعهده در مواردی مسئولیت بر،شخصی بودن مسئولیتي  قاعدهعلیرغم
 جبران خسارت بر ،این نکته الزم به ذکر است که هرگاه در فقه .باشدامام مسلمانان می

؛  مسلمین منظور استالمال بیترسد می نظر  به،امام مسلمین نهاده شده باشدي عهده
المال خسارت را  وال بیت امام از اموباشد  در اختیار امام می، چنین شخصیت حقوقیزیرا

 .)٧/٣٥٥مکبی، (  نه از اموال خویش؛کندجبران می
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 المال موارد مسئولیت بیتـ ٢
المال  یتصوص مسئولیت بدر قانون مجازات اسالمی در موارد متعددی آراء فقهی در خ

اگر کسی به قتل عمدی « :ا.م.ق ٢٣٦ يمادهطبق به عنوان مثال  .خوردبه چشم می
 دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در ،شخصی اقرار کند و پس از آن

ست و دیه از دو ساقط ا  قصاص یا دیه از هر، از اقرارش برگردد،صورتی که اولی
ئی ندهد که  احتمال عقال،ر حالی است که قاضیشود و این دالمال پرداخت می بیت

هرگاه شخصی در اثر ازدحام « :دارد مقرر می٢٥٥همچنین ماده  ».آمیز است قضیه توطئه
کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائنی ظنی برای قاضی بر نسبت 

 »... بدهد المال یتب حاکم شرع باید دیه او را از ،قتل او به شخص یا جماعتی نباشد
 فرار ،هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است« :داردمقرر می نیز ٢٦٠ يماده

شود  قصاص تبدیل به دیه می، پس از مرگ،کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد
ال نزدیکترین  از امو،که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد

 ،شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشدپرداخت می» االقرب فاالقرب« نحو ویشان او بهخ
مورد جانی بدون در  .»گردد پرداخت میالمال بیت دیه از ،یا آنها تمکن نداشته باشند

 دارای ،هرگاه جانی«: دارد مقرر می٣١٢ يیا عدم توانایی عاقله نیز مادهعاقله در جنایت 
المال پرداخت  دازد دیه از بیتواند دیه را در مدت سه سال بپرعاقله نباشد یا عاقله او نت

 ،دیه عمد  و شبه عمد«: دارد مقرر می٣١٣ يدر مورد فرار نمودن جانی ماده» .شودمی
 از ، اگر مال نداشته باشد؛شود از مال او گرفته می، لکن اگر فرار کند؛بر جانی است

 اگر بستگانی نداشت یا ؛شودالقرب گرفته میت قاعده االقرب فابستگان نزدیک او با رعای
« :دارد مقرر می٣٣٢ ي مادههمچنین .»شودالمال داده می  دیه از بیت،تمکن نداشتند

آمر قانونی تیراندازی  در اجرای دستور ،هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی
واهد بود و جز  ضامن دیه مقتول نخ،گونه تخلف از مقررات نکرده است کرده و هیچ

. »المال خواهد بود  بیتي به عهده، دیه، مهدورالدم نبوده،مواردی که مقتول و یا مصدوم
 ،طوسی :ـ نک(المال است   با بیت، مسئولیت جبران اشتباهات قاضی،همچنین در فقه

هرگاه در اثرتقصیر یا اشتباه قاضی «:  چنین آمده استا.م.ق ٥٨ يکه در ماده )٦/٣١٥
 ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، یا در تطبیق حکم بر مورد خاصدر موضوع

 مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر ،در مورد ضرر مادی در صورت تعدی
 چنانچه ،شود و در موارد ضرر معنویدولت جبران میي  خسارت به وسیله،این صورت

 يدد باید نسبت به اعاده از کسی گر موجب هتک حیثیت،تقصیر یا اشتباه قاضی
 ».حیثیت او اقدام شود
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 ،المال  به نام بیت، یک شخص حقوقی، در مواردی، در نظام فقهی،به این ترتیب
بینی شده است که جبران خسارت را بر دوش گرفته و از تضییع حق زیان دیده  پیش

 تضمین چنین نهادی نیز در حقوق فرانسه تحت عنوان صندوق .آورد به عمل میممانعت
 تضمینی برای زیان دیده ایجاد شده و ،ایجاد گردیده که با جبران خسارت توسط صندوق

 قلمرو این نهاد تا  دایره و،منتها در حقوق فرانسه .گردد دیده با عدم جبران رو به رو نمیزیان
های اخیر صندوقی به وجود آمده که در به عنوان مثال در سال .تر استحدودی گسترده

دار جبران  نیست این نهاد عهدهی که شخصی مبتال به ایدز شده و منشاء بیماری معلوم موارد
نامعلوم  این اشکال وجود دارد که محل این شخصیت حقوقی الًدر حقوق ایران فع .گرددمی

دار پرداخت  المال عهده کدام دستگاه دولتی تحت عنوان بیته معلوم نیست کچنان .است
 .کندذار انتظار است که جایگاه این نهاد را مشخص از قانونگ خسارت است و

 
 المال   مبنای مسئولیت بیتـ٣

من « یکی از مبانی قاعده.  نظر واحدی وجود ندارد،المال در مورد مبنای مسئولیت بیت
 در مواردی که برای شخص وارثی ،المال بیت مبنا ،بر این.  است»له الغنم فعلیه الغرم

ی که خود را جزء ورثه به حساب این شخص حقوق. برد ترکه را به ارث می،نیست
به . ای را تحمل کند باید چنین وظیفه، بدیهی است در مورد جبران خسارات،آورد می

توان دیه را از قاتل  می،همین دلیل است که حتی در مورد مقتولي که ولی دم ندارد
 ،شدمرتکب جنایتی می در مواردی اگر ،زیرا همین مقتول . دادالمال بیتگرفته و به 

  و وارث وی بوده،المال بیتبود و حال نیز المال مسئول پرداخت دیه وی می یتب
 به همین .)١٠/١٧٨،تهذیب ،طوسی(  از قاتل بگیرد،تواند دیه را به جای مقتول می

 به نظر ، حق مطالبه داردالمال بیت جبران خسارتی باشد که ، اگر دیه مزبور،جهت
 ولی امر مسلمین ،آیدحق جامعه به حساب می ،به اینکه جبران ضرررسد با توجه  می

 ،١٠/١٧٨ ،تهذیب ،طوسی (رخی از روایات نیز اشاره شده استحق عفو ندارد که در ب
ه عبارتی به مصلحت کند و با عفو خسارات وارده را جبران نمی زیر.)٢٩/١٢٤ حر عاملی،

نیز از همین عقیده ا .م.ق ٢٦٦ ي ماده و ظاهر.)١٤/٤٧٢) محقق. (اردبیلی( جامعه نیست
 . مشهور پیروی نموده است

همانگونه که در .  جبران خسارت مجنی علیه است،المال بیتمسئولیت  مبنای دیگر
 المال بیتئولیت  به عنوان  فلسفه مس،جلوگیری از تضییع حق زیان دیده ،برخی از روایات

  :ـ نک( ون مسلمان محترم است زیرا خ.)٧/٣٥٦ ،کلینی :ـ نک( شناخته شده است
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 .)١٢٦ ،مصطفوی( و در هر حال باید خسارت ریختن خون مسلمان جبران گردد) ٢/٤٠٣ ،مغربی
بر این . است تقصیر ،توان در نظر گرفت میالمال بیتری که برای مسئولیت مبنای دیگ

باید میزان هر دولتی . است ایجاد نظم و امنیت ،از تکالیف هر دولتیکه  باید گفت ،مبنا
قتل و تجاوز به تمامیت جسمی شهروندان را به حداقل ممکن برساند و در صورت ارتکاب 

 هرگاه در این امر نتوانست به ،به همین جهت. قتل نیز آثار این خسارت را جبران سازد
تند چنین مبنایی مس.  باید خسارات زیان دیدگان را جبران نماید،تکالیف خود عمل کند

بدیهی است که هرگاه بتوان تقصیری را منسوب به . عقال جستجو نمودي سیرهرا باید در 
 مبنای ،که طبق برخی از روایاتچنان.  قابل توجیه استالمال بیتسئولیت  م،دولت ساخت

 ،کلینی :ـ نک( ست، تقصیر دولت اآرامی و تشنجات سیاسی در ناالمال بیتمسئولیت 
ا واقعاً گاه زیر؛  ممکن نیست،ین مبنایی پیروی محض از چن، با این وجود.)٧/٣٥٥

 . مسئولیت داردالمال بیت ولی با این وجود ؛توان نسبت دادتقصیری به دولت نمی
 در مبانی ،به عنوان مثال.  مصالح اجتماعی است،المال بیتمسئولیت  مبنای دیگر

ران  قضاوت از مسائل مربوط به مصالح اجتماعی است و اگر جبا.م.ق ٥٨ يفقهی ماده
ین که گاه در  با توجه به ا،قاضی قرار گیردي  نباشد و بر عهدهالمال بیترت از خسا

یل  هیچ کس تصدی این شغل را نخواهد پذیرفت و تعط،دهدقضاوت اشتباه رخ می
  .)١٢/٤٠ ،اردبیلی( شدن قضاوت به نفع اجتماع نیست

ن است که مبنای رسد ای آنچه اقوی به ذهن می، از بین مبانی فوق،با این وجود
در .  را باید در جبران زیان وارده به یکی از اشخاص جامعه دانستالمال بیتمسئولیت 
 جبران خسارت توسط فاعل فعل ، خسارت دیده و بنا به دالیلی، شهروندی،این موارد

ای جز این نیست که این جبران هزیان بار ممکن نیست یا به مصلحت نیست و چار
 .ن صورت پذیرد شهروندايتوسط همه

 

 نتیجه
 مسئولیت مدنی جمعی شده و نهادهایی برای جبران خسارت ،در حقوق فرانسه اًاخیر

 تبدیل به یکی از ،ایجاد  شده و مسئولیت ناشی از عمل غیر چنان گسترده شده که خود
های  قرن، با توجه به جامعیت آن،در فقه امامیه .قواعد مسئولیت مدنی شده است

ه نهادهایی چون مسئولیت عاقله و مسئولیت خویشاوندان و مسئولیت متمادی است ک
ها را به عنوان استثناء تلقی  این نهاد، ولی حقوقدانان است؛بینی شده  پیشالمال بیت
در حالی که اگر  . سبب شده که با بی میلی با آنها برخورد شود،نمایند و همین امرمی
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ها عل زیان بار را در کنار این نهادسئولیت فاعل ف م،قانونگذار به تبع برخی از آراء فقهی
 به آنها حق دهد تا به مدیون ،هاپس از جبران خسارت توسط این نهادپیش بینی کرده و 

 مسئولیت این نهادها ، در این صورتکنند، یعنی فاعل فعل زیان بار مراجعه ،اصلی
 .  زیان بار خواهد بود بلکه در راستای تضمین پرداخت توسط فاعل فعل؛استثنایی نبوده
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 ؛١٣٧٣ ،جلد چهارم ، دفتر انتشارات اسالمی،تحریرالوسیله سید روح هللا، ، موسوی خمینی. ٣٠
 ؛١٣٩٦ ،جلد دوم ،مباني تکمله المنهاج ،سید ابو القاسم ، موسوي الخویي. ٣١
  ؛ق . ه ١٤١٦ ،ینمنشورات مکتبه امیر المومن ، فقه الدیات، سیدعبدالکریم، موسوی اردبیلی. ٣٢
 ؛١٣٧٦  ،نشرمیزان ،تهران ،های نو در حقوق کیفری اسالمدیدگاه ، محمدحسن،مرعشی شوشتری. ٣٣
 ؛١٣٦٧جلدهفتم،  الفروع من الکافی، مکبی، محمدبن یعقوب بن اسحاق،. ٣٤
. دعائم االسالم ،د بن حیون القمیمی المغربیمنعمان بن محمد بن منصور بن اح ،مغربی. ٣٥

 ،١٩٦٣ـ١٣٨٣  ،جلد دوم ،لمعارفدار ا
 موسسه النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین ،مئة قائده فقهیه ، سید کاظم، مصطفوی. ٣٦

 ؛ق. ه١٤١٧  ،بقم المشرفه
 ؛ق.  ه١٤١٧ ،شارات جامعه مدرسینت ان،العناوین الفقهیه ،سید میر فتاح بن علی حسینی ،مراغی. ٣٧
 ؛ق. ه١٤٠٤، جلد چهل و سوم ،هرالکالمجوا ،شیخ محمد حسن ، نجفی. ٣٨
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