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 چکیده

رات و احتیاط از طرف رعایت مقرّ با وجودگاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، 
شود. اطالق عنوان ویژه به ضرر  می مقام صالح قانونی و مأمور، به دیگری زیان وارد

ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و  ،ل است که ضرردیده، به این دلی زیان
دیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور،  زیان

ها، برای  قانونی و مأمور است و در سایر مسؤولیتولیت مدنی مقام صالح ؤمس مختصّ
ؤولیت د ندارد. در مسها وجو کاال و مانند این ؤولیت پزشک و تولیدکنندۀمس ،مثال

کاال است؛ در  ناشی از تقصیر پزشک و تولید کنندۀکاال، ضرر  پزشک و تولید کنندۀ
زیان  ها یا ولیت مقام صالح قانونی و مأمور، ضرر به سبب تقصیر آنؤحالی که در مس

اصلی در چگونگی رویکرد دولت در برابر زیان وارده به  دیده نیست. بنابراین، مسألۀ
دیده،  مقام صالح قانونی و مأمور و زیاناثر اجرای دستور مقام مافوق، که  افراد در

ؤولیت مدنی، تی مسقواعد سنّ باشد. از مطالعۀ می اند مرتکب هیچ تقصیری نگردیده
آید و برای جبران این خأل، راهکار  دست نمیه عامی در جبران زیان ناروا ب نظریۀ

دیدگان اقدامات تروریستی،  ارت زیانصندوق تضمینی مربوط به جبران خس«تأسیس 
ص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان جرائم و حوادثی که عامل آن مشّخ

 شود. می ، پیشنهاد»زننده ممکن نیست
 صندوق دیده، ضرر ناروا،  زیانمدنی، مقام صالح قانونی،  ولیتؤ: مسها واژهکلید

 رت، جبران خساتضمینی                     
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 مقدمه
. ضرری که به ١تواند رخ دهد:  در اجرای دستور مقام صالح قانونی، سه نوع ضرر می

مخاطب دستور مقام صالح قانونی یا کسی که دستور علیه او باید اجرا شود، وارد 
شود؛  اجرای دستور، به مقام صالح قانونی و مأمور وارد می ء. ضرری که در اثنا٢شود؛  می
ن اجرای دستور، به شخص ثالث و بیگانه از اجرای دستور مقام . ضرری که در حی٣

 شود.  صالح قانونی وارد می
 ,Carbonnier, 614;Viney, Jourdain, 500-502; Lawson)در حقوق فرانسه 

Anton, Neville, 220-223; Ferrari, 836-837,845; Aubert, Savaux,115; 
Malaurie, Aynés, 66; Voirin, Goubeaux, 1/ 576)  ًبعضی از کشورهای عربی (مثال

؛ ١٧٢ـ١٧١ و ١٦٢،؛ عامر٣١٥ـ١/٣٠٨؛ مرقس، ٧٩٢ـ١/٧٩٠(سنهوری، مصر و عراق) 
حقوق مدنی  ،؛ کاتوزیان١٧٢ـ١٧١(رحیمی و صفایی،  ) و ایران٢٣٨و  ٢٣٤ ،ذنون

؛ ره ٥٨ )وقایع حقوقی(ماتی حقوق مدنی مقدّ دورۀ؛ همو، ٣١٧ـ٣١٦ /١ (ضمان قهری)،
ل ناشی از ان ضرر نوع اوّ)، لزوم یا عدم لزوم جبر٩٥ـ٩٤؛ بهرامی احمدی، ٨٦ـ٨٥پیک، 

، شرایط مذکور های حقوقی اجرای دستور مقام صالح قانونی مطالعه شده است و در نظام
 کند.  ی فعل زیانبار مقام صالح قانونی و مأمور را توجیه میخاصّ

ناشی از اجرای دستور مقام  مجبران ضرر نوع دوّ در حقوق خارجی و ایران، درباره
ه داشت که در قوانین ایران، در باید توجّ نظر نشده است. تصالح قانونی، پژوهش و دقّ
قانون به  ١٤م ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی، ماده لزوم جبران ضرر نوع دوّ

موجب شود. به  یده میح در موارد ضروری، دکارگیری سالح توسط مأمورین نیروهای مسلّ
توانند در مواردی که مقتضی بدانند، عالوه بر جبران  ح مینیروهای مسلّ«مذکور:  مادۀ

ح در انجام وظیفه خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مأمورین مسلّ
  ».رات به مأمورین مذکور کمک مالی نماینداند، مطابق مقرّ ل شدهطبق قانون متحمّ

لمال، دیه مأموری است که ا سالم، یکی از موارد پرداخت دیه از بیتدر حقوق االبته 
ئب او به شود، بدین توضیح که هرگاه امام یا نا اجرای دستور امام کشته می در اثناء

وری را صادر کند و مأمور در اثناء اجرای دستور امام جامعه مسلمانان، دست منظور ادارۀ
 ؛ اصفهانی،٦٦٨ /٤١(نجفی،  ت خواهد شدالمال پرداخ او از بیت کشته شود، دیۀ

مثال، اگر مأمور، در حین اجرای  برای). ٧/٢٢٠؛ نوری، ٥/٥٣٦ی، ؛ عالمه حل١٠/٦٥٦ّ
ی چاه آب مسلمانان، کشته شود، دیۀ دستور امام، درباره چیدن خرمای صدقاتی یا الیروب

 المال است. بیت او به عهدۀ
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انونی، دو فرض وجود دارد: م صالح قم ناشی از اجرای دستور مقادر ضرر نوع سوّ
ل، مقام صالح قانونی، در صدور دستور و مأمور، در اجرای آن، مانند مقام صالح فرض اوّ

و ها به استناد قواعد  اند. در این فرض، آن قانونی و مأمور محتاط و هوشیار رفتار نکرده
  جبران کنند. ولیت، ضرر زیان دیده را بایدؤمس  اصول

مقام صالح قانونی، در صدور دستور و مأمور، در اجرای آن، احتیاط را م، فرض دوّ
ولی به شخص ثالث و بیگانه از اجرای دستور ضرر ناروا وارد شده است.  ،اند رعایت کرده

ف از گونه تخلّ تیراندازی کرده و هیچ«ح قانونی، ، مأمور در اجرای دستور مقام صالمثالً
انون مجازات اسالمی) یا مأمور اجرای احکام در اجرای ق ٣٣٢ه (ماد» ات نکرده استمقررّ

ر ناروا وارد شده ، به دیگران ضرخلیه، احتیاط را رعایت کرده است و با وجود اینحکم ت
؛ دارند 3»نقش فاعلی«م، مقام صالح قانونی و مأمور، در ورود زیان است. در فرض دوّ

 د. دار 4»نقش منفعل«ل ضرر دیده در تحمّ درحالی که زیان
دادن مقامات صالح به وسیلۀ  ا فریباشتباه ی تر، ورود ضرر در نتیجۀ به تعبیر روشن

ولیت، ؤزیرا در موارد مذکور، ممکن است که به موجب اصول و قواعد مس ؛دیده نیست زیان
حث ما ناظر به موردی است که مقامات صالح از جبران ضرر معاف شوند. بدین ترتیب، ب

 ای (مثالً اشتباه یا فریب دادن مقامات صالح) ندارد.   رر نقش سازندهل ضدیده در تحمّ زیان
در جبران ضرر ناروای دانان و فقیهان،  حقوقخسارات،  ه به اصل جبران کلیۀتوجّبا 

مبنایی و اختالفی،  مسألۀ ولی .فاق نظر دارندشخص ثالث و بیگانه از اجرای دستور، اتّ
 ناروای زیان دیده است.  بیان راهکارهای متفاوت در جبران ضرر

و ناقص است.  رویکرد قوانین ایران، در جبران ضرر ناروای زیان دیده، مبهمالبته 
ی دستور در اجرا» مأمور«کند: اگر  می اعالمقانون مجازات اسالمی،  ٣٣٢ه برای مثال، ماد

د و جز مقتول نخواهد بو ضامن دیۀ«باشد، » ات نکردهرف از مقرّگونه تخلّ هیچ«تیراندازی 
». المال خواهد بود بیت م نبوده، دیه به عهدۀیا مصدوم مهدورالدّ در مواردی که مقتول و

ولیت ؤح، راهکار مسقانون مجازات جرایم نیروهای مسلّ ٤١ ۀمذکور و نیز ماد ۀدر ماد
 المال، در جبران ضرر ناروای زیان دیده ارائه شده است.  بیت

است که در برخی دلیل این به دیده،  ناروای زیانابهام قوانین ایران، در جبران ضرر 
در حالی که در  ؛دیده وجود دارد صی در جبران ضرر زیاناز قوانین، راهکارهای مشخّ

ولیت ؤکه مس آید می به ذهن سؤالقوانین دیگر، این راهکارها وجود ندارد. پس این 
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المال  ولیت بیتؤمسای فراگیر است تا در موارد مشکوک، اصل را بر  المال، قاعده بیت
کتفاء ن باید اد تردید، به قدر متیقّ، در مواردر نتیجه استثنایی است و گذاشت یا حکمی 

 المال گذاشت.  ت بیتولیؤکرد و اصل را بر عدم مس
است که با اصل جبران کامل ضرر زیان  تعلّ اینهمچنین، نقص قوانین ایران، به 
ۀ قانون مجازات اسالمی، لزوم پرداخت دی ٣٣٢ه ماد دیده تعارض دارند. بدین توضیح که

ی سالح توسط مأمورین نیروهای قانون به کارگیر ١٣ه المال و ماد از بیت دیده زیان
را به پرداخت دیه و خسارت مالی بیان » سازمان مربوطه«ح در موارد ضروری، الزام مسلّ

مانند زیان معنوی،  ها اد، به لزوم جبران سایر زیان؛ در حالی که در این موکرده است
دیده،  راهکارهای جبران ضرر ناروای زیان در مطالعۀ گفتنی است که اشاره نشده است.

زیرا به  ؛دیده، شرایط ضرر قابل مطالبه، وجود دارد فرض بر این است که در ضرر زیان
تحت شرایطی قابل مطالبه است و ضرر ناروای  ،، ضررتولیؤمس استناد قواعد عمومی 

 ت نیست.ولیؤمس  و اصولجرای دستور مقام صالح قانونی نیز استثنایی بر قواعد ناشی از ا
 

 استثنایی ای فراگیر یا حکمی الف) جبران خسارت از بیت المال: قاعده
ولیت ؤاز راهکارهای جبران ضرر ناروای ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی، مس

جبران ضرر زیان  المال در از بیتجبران خسارت  ٥المال است. جبران خسارت از بیت
 حقانون مجازات جرایم نیروهای مسلّ ٤١و  قانون مجازات اسالمی  ٣٣٢ ادّ، در مودیده

ی آن به عنوان یک المال، تلقّ بیت جبران خسارت ازمبنایی در  بیان شده است. مسألۀ
المال  بیت رتجبران خسااز قوانین،  ای پارهفراگیر یا حکم استثنایی است. زیرا در  قاعدۀ

بدین شود.  دیده نمی نوع جبران خسارتدر حالی در قوانین دیگر، این  اعالم شده است؛
یک استثناء  المال شیوۀ جبران خسارت از بیتکه آیا  آید می ، این سؤال به ذهنترتیب

المال باید حکم داد یا  بیت امکان جبران خسارت از است و در موارد تردید، به عدم 
نوان قاعده، در هر زیانی که فراگیر است و به ع المال یک قاعدۀ بیت ت ازجبران خسار

                                                                                                                                                                             
قابـل  اند. ولی، این طـرز تعبیـر    ولیت بیت المال سخن گفتهؤالزم به ذکر است در ادبیات حقوقی ما، اصوالً از مس .٥

ـ ؤاشته باشد؛ بلکـه مسـ  ولیت دؤزیرا منطقی نیست که بیت المال مس ؛قبول نیست ه مقامـات یـا شـخص    ولیت متوجّ
بـه همـین مناسـبت، در مـورد     شـود.   از بیت المال پرداخـت مـی  خسارت  ،حقوقی یا دولت است؛ لیکن بنا به دالیلی

انون آئـین  قـ  ١٢٩المال، امکان رعایت شرایط شکلی دعوای کیفری، از جمله تفهیم اتهـام توسـط قاضـی (مـاده      بیت
ق. آ. د. ک)، صـدور   ١٣٢ق. آ. د. ک)، قـرار اخـذ تـأمین (مـاده      ٣٤هم (مـاده  رار بازداشـت مـتّ  )، قـ دادرسی کیفری

ها،  ) و مانند این١٣٨١اصالحی  ١٣٧٣ب های عمومی و انقالب مصوّ قانون تشکیل دادگاه ٣کیفرخواست (بند م ماده 
  وجود ندارد.
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باید بیت المال آن پرداخت دیه با مشکلی مواجه شده باشد که قابل رفع نیست،  مسألۀ
ندازی زیان ناروای ناشی از اجرای دستور تیرا به عنوان مثال، دربارۀ. را جبران ضرر کند

جز «و  ول نیستؤمس ،نون مجازات اسالمی، مأمورقا ٣٣٢ه مقام مافوق، به استناد ماد
در  ؛»المال خواهد بود بیت م نبوده، دیه به عهدۀیا مصدوم مهدورالدّ مواردی که مقتول و

المال در جبران ضرر ناروای ناشی از اجرای دستور  بیتمسؤولیت حالی که در خصوص 
  ٦شود. ای دیده نمی مادهها،  این، فروش اموال مدیون و مانند »بازداشت«و » توقیف«قانونی 

المال به جبران زیان ناروای ناشی از  مسأله اختالفی، امکان الزام بیتبدین ترتیب، 
المال است.  بیتپرداخت ضرر از  برقانونی  ، در موارد فقد نصّات صالحاجرای دستور مقام

ان یک ، به عنوالمال بیتپرداخت ضرر از ی ، در تلقّمذکور اختالفی مسألۀالبته مبنای 
المال، به عنوان  بیت پرداخت خسارت ازفراگیر یا حکم استثنایی است. بنابراین،  قاعدۀ
 .شود می استثنایی، مطالعه ای فراگیر یا حکمی قاعده
 

 ای فراگیر . قاعده١
المال وجود دارد. از  پرداخت دیه از بیت ۀدر حقوق اسالم و ایران، موارد مختلفی دربار

اند:  اند که امام فرموده نقل کردهالم) السّ (علیهه بن سنان که از امام صادقعبداللّ روایت«جمله: 
ن نبود، فرمودند: اگر هویت مقتول در مورد مقتولی که قاتل او معیّالم) السّ (علیهحضرت علی

المال پرداخت  اند، باید دیه او از بیت دم است که مطالبه دیه کردهاولیاء معلوم است و دارای 
؛ ١٤/٤٩٣؛ کلینی، ١٦٦ـ٤/١٦٥صدوق، » (کرد خون مسلمان را هدر نمی ،د و حضرتشو

 ). ٢٩/١٤٥عاملی،  ؛ حر١٦/٨٣٤ّ؛ فیض کاشانی، ١٠/٢٠٢طوسی، 
                                                                                                                                                                             

از مصـادیق   ٥٨ تباطی به بحث ما ندارد. زیرا مادۀارقانون مجازات اسالمی،  ٥٨ماده  باید دانست کهوجود این با . ٦
ناظر به تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خـاص  امات قانونی مقامات صالح نیست و اقد

، باید به این سـؤال پاسـخ داده شـود کـه اگـر      »پرداخت خسارت از بیت المال«است؛ در حالی که در زیر عنوان 
ـ حکم دادگاه ـ مث  عایـت احتیـاط در اجـرای آن بـه     ربـا وجـود   مطابق قانون صادر شده باشد و  الً حکم تخلیه 

مأمور اجرا، به دیگری ضرر ناروا وارد شود (در واقع، این حکم از مصادیق اقدامات قانونی مقامـات صـالح    وسیلۀ
صـیر یـا اشـتباه قاضـی در     تـر، تق  قیـق به بیان د اید خسارت را پرداخت کند یا خیر؟است)، باز هم بیت المال ب

موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص یک مسأله است و اجرای حکمی که در آن در موضوع یا تطبیق حکم بـر  
بـرای   ل اسـت و اوّ تنها در خصـوص مسـألۀ   ٥٨، مادۀ مورد خاص اشتباهی صورت نگرفته، مسأله دیگری است

ای حاکم در قتل و جرح، موجب پرداخت خسـارت  دهد. همچنین در فقه نیز، خط مسألۀ دوّم پاسخی ارائه نمی
). از ایـن گذشـته، عنـوان ایـن     ٢/١٨٣، تحریر االحکـام،  ی؛ حل٢/٦١٦ّاز بیت المال است (یوسفی [فاضل آبی]، 

 دربـارۀ  ٥٨است؛ در صورتی که مـادۀ  » امات صالحراهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مق«مقاله 
 صالح (قاضی) است و در نتیجه، با بحث ما بیگانه است.  اقدامات غیرقانونی مقام 
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 یۀه به این روایت و اصل لزوم جبران کلّدانان و فقیهان، با توجّ ی از حقوقبعض
ایزانلو (اعتقاد دارند اگیر، ای فر المال به عنوان قاعده بیت به پرداخت خسارت ازخسارات، 

المال،  بیت پرداخت خسارت از لۀ). اد٢٤٧ّـ١٤/٢٤٦؛ اردبیلی، ٨٠،٨٩ـ٧٩و میرشکاری، 
گرا در جبران ضرر و  در نرفتن خون مسلمان، مبنای عینیه ،ای فراگیر به عنوان قاعده
 7شود: می بیاندر ادامه، این ادلّه . خسارات است ۀیاصل جبران کلّ

 
 نرفتن خون مسلمان. هدر ١. ١

، در هر قتلی که امکان پرداخت دیه »رود خون مسلمان هدر نمی« به استناد قاعدۀ
 ٤١و  قانون مجازات اسالمی  ٣٣٢ ادّکند. در مو می جبران ضررالمال  وجود ندارد، بیت

با ه در اجرای دستور تیراندازی، ح نیز، در ضررهایی کقانون مجازات جرایم نیروهای مسلّ
و  ول نیستؤمس ،شود، مأمور میعایت رفتار متعارَف، به دیگری زیان وارد روجود 

فتن خون ، هدر نرمذکور ادّجبران کند. مبنای مو المال، ضرر زیان دیده را باید بیت
ی از موارد کلّ توان یک ضابطۀ می«وایات گوناگون، ه به رمسلمان است. پس، با توجّ

ی در هر قتلی که د، به این نحو که... به طور کلّالمال استنتاج کر پرداخت دیه توسط بیت
قصاص و پرداخت دیه با مشکلی مواجه شده باشد که قابل رفع نیست، به جهت  مسألۀ

اونت (مع »المال پرداخت گردد های مقتول از بیتب هدر نرفتن خون مسلمان باید خون
 ).٧/٨٤، آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

المال، به  بیت پرداخت ضرر ازون مسلمان، در اثبات هدر نرفتن خ ۀاستناد به قاعد
هدر نرفتن  الً، جایگاه استناد به قاعدۀزیرا اوّ ؛قابل قبول نیستای فراگیر،  عنوان قاعده

قصاص و پرداخت  در هر قتلی که مسألۀ«ق نیست. اگر خون مسلمان، در این دلیل دقی
هدر نرفتن خون مسلمان  قاعدۀ ه، ب»دیه با مشکلی مواجه شده باشد که قابل رفع نیست

؛ ٣/٥٨٤(شهیدی تبریزی،شود آید که فقه جدیدی تأسیس  استناد شود، الزم می
؛ نجفی ٢/١١٢؛ سبحانی، ٥/٤٥٢؛ روحانی، ١٥/٤٦؛ حسینی شیرازی، ٤/٢٧٤، خوانساری

؛ همو، انوار الفقاهه، کتاب ٨٩/ ١؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ٢٢٢ـ٢٢١خوانساری، 
هدر  : استناد به قاعدۀباید گفت، در واقع 8.)٢٩٩؛ صدر، ٥٣٧/ ٢؛ انصاری، ٣٦٦/ البیع

                                                                                                                                                                             
شود، جبران خسارت از بیت المال تنها شامل دماء  می ه بن سنان نیز برداشتطور که از روایت عبداللّ همان. البته ٧

  گیرد. ها، در بر نمی خسارت مالی، معنوی و مانند این ،(خون) است و سائر خسارات را، برای مثال
و هذا مرجعه الی اثبات الحکم بقاعده نفی الضرر و قد عرفت «... از فقیهان، اعتقاد دارند که:  ای پارهافزود که باید . 8

 ←ا من بیت المال أو من مال غیره و هذا فقه جدیـد و بالجملـه لـیس   متضرر إمّ أن الزمه أن یتدارک ضرر کلّ



 ٧ راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح

جبران ضرر، مانند  نرفتن خون مسلمان، بعد از مراجعه به قواعد و راهکارهای خاصِّ
به و صندوق تأمین خسارت، امکان دارد. مسؤولیت تضامنی، بیمه اجباری مسؤولیت 

نرفتن خون مسلمان، در جایی است که قواعد و هدر  ۀ استنادی قاعدۀبیان دیگر، رتب
  جبران ضرر عمالً ناکارآمد است. راهکارهای خاصّ

هـدر   چرا کـه قاعـدۀ  ؛ عارض داردثانیاً، دلیل مذکور، با اصل جبران کامل خسارات، ت
گیرد و ضررهای دیگر، برای مثال زیـان   نرفتن خون مسلمان، تنها ضرر بدنی را در بر می

هـدر نـرفتن    شود. بنابراین، استناد بـه قاعـدۀ   یها را شامل نم مانند این مالی یا معنوی و
 المال، ناتمام است. خون مسلمان، در اثبات فراگیر بودن موارد پرداخت خسارت از بیت

به بیان اصولی، هرچند شارع در روایات هدر نـرفتن خـون مسـلمان، در مقـام بیـان      
 پرداخت ضـرر از ی از مقام بیان وجه خاصّالمال است، ولی در  بیتپرداخت ضرر از حکم 
المال را در فـرض   بیتپرداخت ضرر از بدین توضیح که  ؛المال است نه تمام وجه آن بیت

هـدر نـرفتن خـون مسـلمان، در      ۀکند. در ادلّ )، بیان میالسّالم لیه(ع سؤال مطرح از امام
ـ بایـد  بلکـه   ؛توان به اطـالق اسـتناد کـرد    آن وجه خاص، نمیماوراء    ه قواعـد عمـومی  ب

ـ  در نتیجهمراجعه شود. مسؤولیت  هـدر نـرفتن خـون مسـلمان،      ۀ، به استناد اطـالق ادلّ
 اثبات کرد. ای فراگیر، المال را به عنوان قاعده بیت پرداخت خسارت ازتوان  نمی

 
 گرا در جبران ضرر . مبنای عینی٢. ١

ت اجرای ا، به علّنارو در مواردی که ضرر :در جبران ضرر یعنی» گرا عینی«مبنای 
ه به زیان شود، باید ضرر بدون توجّ وارد می دستور مقام صالح قانونی، به شخص ثالث

). پس، زیان ناروای ناشی از ٧٩(ایزانلو و میرشکاری،  دیده جبران شود زننده و زیان
ه به فاعل زیان باید جبران شود. به ه یا فروش اموال مدیون، بدون توجّاجرای حکم تخلی

را احتیاط دلیل که مقام صالح قانونی، در صدور دستور و مأمور، در اجرای آن، این 
کند که  می ءگرا در جبران ضرر اقتضا ولی، مبنای عینی .ندارندمسؤولیت اند،  رعایت کرده

                                                                                                                                                                             
ـ   رمان: [اثبات والیت بنفسه من موجبات الضّ رر فی حدّالضّ → ت ضـرر و  ای حاکم شرع در طالق زوجـه بـه علّ

طور که دانسته شـد، الزمـۀ    گردد و همان وجیت] به اثبات حکم از طریق قاعدۀ نفی ضرر برمیزیان او در دوام ز
 ،ها باید جبران شود، خواه از بیت المـال  اثبات حکم [ضمان] به وسیلۀ قاعدۀ نفی ضرر، این است که: تمام زیان

بـه طـور    ،کـه: ضـرر   این نظر، تأسیس فقه جدید اسـت. خالصـه آن  و نتیجۀ  از مال دیگریضرر تدارک شود یا 
هـا]، از موجبـات ضـمان     [و فارغ از سایر موجبات ضمان، از جمله قواعد غـرور و تسـبیب و ماننـد ایـن     مستقل
  ).٢٢١(نجفی خوانساری،  »نیست
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 است. پرداخت خسارت از بیت المالدیده جبران شود، و طریق جبران آن،  ضرر زیان
 پرداخت خسارت ازبران ضرر، به منظور اثبات گرا در ج استناد به مبنای عینی

زمۀ منطقی و عقلی بین زیرا مال ؛ای فراگیر، قابل خدشه است المال، به عنوان قاعده بیت
زام المال وجود ندارد. ال بیت پرداخت خسارت ازگرا در جبران ضرر و  مبنای عینی

 ادّقانونی، در مو این نصّونی دارد و قان دیده، نیاز به نصّ المال به جبران ضرر زیان بیت
شود.  ح، دیده میقانون مجازات جرایم نیروهای مسلّ ٤١و  قانون مجازات اسالمی  ٣٣٢

گرا در جبران ضرر)،  قانونی، از طریق استحسان (مبنای عینی بنابراین، در موارد فقد نصّ
ویه باید المال حکم داد. به عبارت دیگر، جبران ضرر از دو زا بیتمسؤولیت توان به  نمی

 ۀی، جبران کلّدر نتیجه گرا در جبران ضرر و ود: زاویه اوّل، مبنای عینیمطالعه ش
گرا در جبران ضرر، بین  جبران ضرر. در ادّعای مبنای عینی م، طریقدوّ ویۀخسارات؛ زا

المال از مبنای  بیتمسؤولیت واقع، استنباط  این دو زاویه اشتباه شده است و در
قانونی دارد که در این  ضرر دشوار است و این استنباط، نیاز به نصّگرا در جبران  عینی
  دلیلی ارائه نشده است. ،باره

لّی اللّه علیـه  همچنین در فقه نیز، پاره ای از فقیهان، با توجه به روایتی از پیامبر (ص
)، مبنی بر این که خون مسلم محترم است به استثنای سه مورد: کفر بعـد ایمـان،   و آله
انـد   اخت دیـه بـه زیـان دیـده اشـاره کـرده      بعد احصان و قتل دیگری، به لزوم پرد زنای

از بیت  توان پرداخت ضرر ی، با استناد به مطلب مذکور، نمی). ول٧/٥، (طوسی، المبسوط
 ی، استنباط کرد.  کلّ المال را، به عنوان قاعدۀ

ر داشته با رع) مقرّگذار (شا به تعبیر اصولی، بین لزوم جبران کلیه خسارات که قانون
 یۀق آن، جبران کلّچنان پیوستگی و ارتباط وجود ندارد که بدون تحقّ المال آن تبیمسؤولیت 

و » مهذی المقدّ«خسارات، یۀ تواند لزوم جبران کلّ خسارات، غیرممکن باشد. بنابراین، نمی
مه و ن مقدّمنطقی و عقلی بی ی شود و از طریق مالزمۀتلقّ» مهمقدّ«المال،  بیتمسؤولیت 

 المال به پرداخت ضرر ناروا، واجب دانسته شود. مه، به حکم عقل، الزام بیتالمقدّ ذی
ضررهای  یۀشود، کلّ استنباط می» گرا در جبران ضرر مبنای عینی«طور که از عنوان  همان

ناروای ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی از جمله ضررهای بدنی، مالی و معنوی باید 
ای فراگیر،  المال، به عنوان قاعده ان شود؛ در حالی که در راهکار پرداخت ضرر از بیتجبر

ماند. بدین  شود و ضررهای مالی و معنوی، بالجبران می تنها ضررهای بدنی جبران می
گرا در جبران ضرر، در فرض  المال از مبنای عینی بیت ترتیب، استنباط پرداخت ضرر از
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 ماند. زیرا ضررهای مالی و بدنی بدون جبران باقی می ؛پذیرش نیز، ناتمام است
 

 . قاعده نفی ضرر٣. ١
هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند و اگر ضامن اصلی «در حقوق اسالم و ایران، 

). در زیان ناروای ناشی از ٥٢(بهرامی احمدی،  »کند پیدا نشد، دولت جبران ضرر می
 نصّ فقدالمرجِّح است که بین موارد وجود و اجرای دستور مقام صالح قانونی، ترجیح ب

المال، تفاوت گذارده و معدودی برای جبران ضرر انتخاب  بیت پرداخت ضرر ازقانونی در 
المال، به  بیت پرداخت ضرر از). پس، باید ٦٠٥ ،مدنیمسؤولیت فلسفه  (بادینی، شود

 ای فراگیر، پذیرفته شود. عنوان قاعده
  ای فراگیر یا حکمی المال، به عنوان قاعده بیت ت ضرر ازپرداخی در تلقّبنابراین، 

زیرا  ؛هدر نرفتن خون مسلمان، باید بررسی شود ۀالضرر با ادلّ استثنایی، ارتباط قاعدۀ
المال  بیت پرداخت ضرر ازهدر نرفتن خون مسلمان باشد،  ۀاگر قاعده الضرر حاکم بر ادلّ

هدر نرفتن خون مسلمان حاکم بر قاعده  ۀدرحالی که اگر ادلّ ؛ای فراگیر است قاعده
 استثنایی است. المال حکمی بیت پرداخت ضرر ازالضرر باشد، 

روایات فراوانی درباره هدر نرفتن خون مسلمان وجود دارد که بر قاعده الضرر حاکم 
شود که موارد پرداخت دیه از  این روایات، استنباط می است و از اطالق لفظی یا مقامی 

، همان مواردی است که در نصوص روایی، بیان شده است و سایر ضررها از المال بیت
) درباره مقتولی لیه السّالمای فردی از امام (ع المال، قابل مطالبه نیست. در مسأله بیت

ت مقتول دهد که اگر هویّ ص نیست و امام پاسخ میکند که قاتل او مشخّ سؤال می
المال  او از بیت کنند، دیۀ یه مید مطالبۀ است که  معلوم است و دارای اولیاء دمی

جهات مسأله را در نظر گرفته است و اگر غیر از موارد پرداخت  همۀ ؛پرداخت خواهد شد
 کرد. المال، که در متون روایی آمده است، موارد دیگری وجود داشت، بیان می دیه از بیت

 پرداخت ضرر ازاستناد به اطالق روایات هدر نرفتن خون مسلمان، برای اثبات 
توان با استناد به اطالق  ی میزیرا وقت ؛استثنایی، ناتمام است  المال به عنوان حکمی بیت
المال در پرداخت دیه، محدود به موارد مُصرَّح در  عا کرد که الزام بیتروایات، ادّ این

 ۀلدر حالی که در ادّ ؛متون روایی است که تقیید این روایات در زمان صدور ممکن باشد
مقوالتی را به عنوان موارد پرداخت دیه معرفی کرده  ،هدر نرفتن خون مسلمان، شارع

 ،است و در مورد دیگر ضررها، با توجّه به رشد و پیچیدگی روزافزون روابط اجتماعی
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 های بسیار متفاوت به خود گرفته، بیانی ندارد.  جلوه
م بیان شده است و آن، حک ت و فلسفۀالمال، علّ پرداخت خسارت از بیت ۀدر ادلّ

توان در  با یک استنتاج منطقی میالبته  .جلوگیری از هدر نرفتن خون مسلمان است
، روایی ۀفقد ادلّبا وجود دیده وجود ندارد،  ای در پرداخت دیه زیان مواردی که راه چاره

المال (هدر  بیت پرداخت خسارت ازت دانست. زیرا مالک و علّ تحت حکم این روایات
، با ترتیب یک قیاس اقترانی پسن خون مسلمان)، در این موارد نیز وجود دارد. نرفت
توان نتیجه مطلوب را استنباط کرد: در مورد زیان بدنی (الف)، راهکاری برای جبران  می

المال ضرر  راهکار جبران، از بیت زیان او وجود ندارد (صغری)؛ در هر زیان بدنی فاقد
 . کند می المال جبران ضرر ، بیت، درباره زیان بدنی (الف)راینبناب(کبری)؛  شود می جبران

عبداللّه بن سنان،  المال، مانند صحیحه بیت پرداخت خسارت از ۀبه بیان دیگر، در ادلّ
تُعَمِّمُ و  ةالعلّ«قاعده اصولی  مطابقالمال بیان شده که  ت و فلسفه پرداخت دیه از بیتعلّ

پرداخت ، پسم اختصاص حکم به یک مورد خاص است. ه، عد، ظهور این ادلّ»تُخَصِّصُ
ها،  ت هدر نرفتن خون مسلمان در آنمال، شامل تمام مواردی است که عّلال بیت ضرر از

 شود. دیده می
به طـور قـاطع معلـوم     ،در واقع ؛با وجود این، قیاس اقترانی مذکور قابل قبول نیست
در نـرفتن خـون مسـلمان باشـد؛     نیست که مبنای پرداخت خسارت از بیت المال تنها ه

نبـود امنیـت در جامعـه کـه حکومـت اسـالمی        ،تواند دالیل دیگری، برای مثال می بلکه
 ها، باشد. ل تأمین آن است و مانند اینمتکفّ

، به عنوان حکمی فراگیر، از بیت المال پرداخت ضرر از، استنباط رسد میبه نظر 
الضرر کرد،  توان از قاعدۀ می ای را که ستفاده؛ زیرا نهایت اپذیر نیست الضرر امکان قاعدۀ

قاعده  در نتیجۀالمال  بیت پرداخت ضرر از دیده است و استنباط  لزوم جبران ضرر زیان
دیده، اصل مُثبِت است و اصل  ای فراگیر یا شیوۀ جبران ضرر زیان ، به عنوان قاعدهمذکور

الضرر،  المال از قاعدۀ بیت ر ازپرداخت ضر، استنباط تر بیان دقیقمُثبِت حجت نیست. به 
ب بر بلکه از آثار عقلی یا عادیِ مترتّ ؛به عنوان حکمی فراگیر، از آثار شرعی آن نیست

بیت المال از آثار شرعیِ  پرداخت ضرر از. در صورتی معتبر نیستالضرر است که  قاعدۀ
پرداخت ضرر  قانونی (شرعی) بر که نصّاست الضرر  لزوم جبران زیان، به استناد قاعدۀ

المال برای جلوگیری از عدم تدارک زیان ناروای ناشی از اجرای دستور مقام  بیت از
المال در این خصوص از  بیت در پرداخت ضرر ازمافوق وجود داشته باشد؛ در حالی که 
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در  شود که می سان مالحظه شود. بدین می نه دلیل شرعی) ثابت طریق دلیل عقلی (و
المال، در جبران زیان ناروای ناشی از  بیت پرداخت ضرر ازتوان به  نمیالضرر،  پناه قاعدۀ

 اجرای دستور مقام صالح قانونی، حکم داد.
 

 استثنایی . حکمی ٢
ن باید به قدر متیقّ استثنایی است و در نتیجه،  المال حکمی بیت پرداخت ضرر از

المال گذاشت. به  یتب پرداخت ضرر ازکرد و در موارد تردید، اصل را بر عدم  ءاکتفا
ی ر، و تسرّای فراگی المال، به عنوان قاعده بیت پرداخت ضرر ازعبارت دیگر، قبول نظریه 

باره دلیلی ارائه نشده است.  قانونی، نیاز به دلیل دارد که در این آن به موارد فقد نصّ
وءتفاهمی ای فراگیر، س المال، به عنوان قاعده بیت پرداخت ضرر از، استناد به بنابراین

ای از فقیهان، در خصوص کیفیت توزیع دیه بر عاقله  رهپابه همین دلیل،  بیش نیست. 
؛ زیرا شود المال پرداخت نمی ، از بیتدر قتل خطایی، اعتقاد دارند که دیه مازاد بر عاقله

ها در پرداخت دیه است  المال، مشروط به نبودن عاقله یا ناتوانی آن پرداخت دیه از بیت
 مذکور برداشت طور که از نظریۀ ). همان١٥/٥١٦ ؛ شهید ثانی،٤/٢٧٣ی، حلّ (محقق

ی همچنین، تلقّ المال خالف قاعده و استثناء است. شود، موارد پرداخت ضرر از بیت می
ای فراگیر، از لحاظ تحلیل اقتصادی نیز  المال، به عنوان قاعده پرداخت خسارت از بیت

در نتیجه،  المال و موارد پرداخت ضرر از بیت زیرا موجب گسترش ؛قابل قبول نیست
شود  می ف حیات اقتصادی کشوربه افراد و توقّ عمومی  تخصیص قسمت اعظم بودجۀ

ات، استثنایی و محدود بودن موارد مقررّ )؛ در حالی که با مطالعۀ١/١٠٢ان، (یزدانی
 شود.  المال، استنباط می پرداخت خسارت از بیت

ید از یاد برد، این است که موارد پرداخت خسارت از بیت المـال  ا حقیقتی را که نباامّ
ی آن حرمت خون مسـلمان اسـت و   در فقه مبتنی بر تحلیل اقتصادی نیست؛ بلکه مبنا

این حرمت هم، کرم الهی و رحمت واسعۀ خداوند است و به هیچ وجه ربطـی بـه    فلسفۀ
دستور تیراندازی، به مقتـول یـا   تحلیل اقتصادی حقوق ندارد. بنابراین، اگر در اثر اجرای 

در عالم واقع، محترم بوده و به واسطه قصور ـ نه تقصـیر ـ مـأمور،     «مصدوم که حیات او 
خطـای قاضـی    ؛ زیرا به منزلـۀ المال ضامن است تیر به او اصابت کند در این صورت بیت

قـانون مجـازات    ٥٨ ۀقـانون اساسـی و مـاد    ١٧١) که به استناد اصل ٩٤ (گرجی،» است
قـانونی بـر    کند. دلیل مذکور، در مـوارد وجـود نـصّ    می جبران ضرر ،المال اسالمی، بیت
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 المال، منطقی است.  پرداخت ضرر از بیت
عا کرد که برای مثال، زیان ناروایی که توان ادّ قانونی، نمی با وجود این، در موارد فقد نصّ

به «آید،  جرای احکام، به وجود میت قصور و نه تقصیر مأمور ادر اثر اجرای حکم تخلیه، به علّ
 ١٧١المال الزام به جبران ضرر زیان دیده دارد. زیرا اصل  که بیت» خطای قاضی است ۀمنزل

را ندارند و به  یعسّوقانون مجازات اسالمی، تاب چنین تفسیر م ٥٨قانون اساسی و ماده 
دیگر، قبول این  ها، در موضع نص باید تفسیر شوند. به بیان دلیل وضعیت استثنایی آن
المال و گسترش ضررهای قابل  قانونی در پرداخت ضرر از بیت استدالل و رها کردن نصّ

ست (بادینی، جزوه جبران به موارد دیگر، نیاز به دلیل دارد که در این باره دلیلی بیان نشده ا
 ).١١٨ـ١١٧، )٤حقوق مدنی (
 یۀی فراگیر، بین لزوم جبران کلّا ، به عنوان قاعدهالمال یتپرداخت ضرر از بدر نظریه 

توان با استناد به لزوم جبران  زیرا نمی ؛خسارات و طریق جبران ضرر، اشتباه شده است
المال را به عنوان طریق جبران زیان ناروای ناشی از  بیت پرداخت ضرر ازضررها،  یۀکلّ

المال، به  بیت جبران ضرر از شیوۀ . ارائۀاجرای دستور مقام صالح قانونی، استنباط کرد
ی عادر حالی که در ادّ ؛قانونی دارد عنوان راهکار جبران ضرر زیان دیده نیاز به نصّ

 ۀیالمال، از اصل جبران کلّ بیت پرداخت ضرر از، دلیلی برای نحوه استنباط مذکور
 شود. خسارات، دیده نمی

جیح انونی، ترعا که در جبران زیان ناروای ناشی از اجرای دستور مقام صالح قاین ادّ
المال، تفاوت  بیتمسؤولیت قانونی در  مرجِّح است که بین موارد وجود و فقد نصّبال

زیرا ترجیح  ؛قابل قبول نیستگذارده و معدودی برای جبران ضرر انتخاب شود، 
لمال را، ا بیت پرداخت ضرر ازقانونی در  بالمرجِّح بودن تفاوت بین موارد وجود و فقد نصّ

عا، نه با این ادّ کارهایی، مانند تأسیس صندوق تضمینی، باید از بین برد وراه با ارائۀ
(بادینی،  .دیده کرد المال را قربانی منافع مقام صالح قانونی، مأمور و زیان منافع بیت

 ).٦٠٦ـ٦٠٥ مدنی،مسؤولیت فلسفه 
ای  المال به عنوان قاعده بیت پرداخت ضرر ازنیز در اثبات » عقالء سیرۀ«استناد به 

المال به جبران زیان ناروای  عقالء در الزام بیت ؛ زیرا در صورتی سیرۀفراگیر، ناتمام است
 المال را در موارد فقد نصّ بیت پرداخت ضرر ازناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی، 

شارع وجود نداشته باشد. به بیان دیگر،  کند که ردع و طردی از ناحیۀ ات میقانونی اثب
یره در صورتی که به طور قطع احراز شود که شارع به حکم آنکه از عقالء و بلکه در این س
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عملی او نیز خارج از سیره نیست، حجیت فقهی دارد؛ در حالی که با  ها است، رویۀ رأس آن
ی عقالء است. حتّ ، خارج از سیرۀعملی شارع ۀهدر نرفتن خون مسلمان، روی ۀه به ادلّتوجّ

 ی بودن دلیل سیرۀت لبّهدر نرفتن خون مسلمان، قطعی نباشد، به علّ ۀاگر رادع بودن ادلّ
رخالف دلیل ی، بتوان به اطالق آن استناد کرد. زیرا از دلیل لبّ عقالء، در موارد تردید، نمی

ن اکتفاء شود و به قدر متیقّباید عقالء  گیری کرد. بنابراین، در سیرۀ توان اطالق لفظی، نمی
 المال حکم داد. قانونی به پرداخت ضرر از  بیت در موارد وجود نصّ

ای  به عنوان قاعده المال را بیت پرداخت ضرر ازهدر نرفتن خون مسلمان،  ۀادلّ
هدر نرفتن خون مسلمان، لزوم جبران ضرر ناروا  ۀزیرا از ادلّ ؛کند فراگیر، اثبات نمی

اثر شرعی، با واسطۀ المال، به عنوان یک  بیت پرداخت ضرر ازولی،  .شود استنباط می
المال است و  بیت پرداخت ضرر ازاین تحلیل، مثبت بودن  آید و نتیجۀ عقلی بدست می

المال یک اثر شرعی  بیت پرداخت ضرر ازاصل مثبت، حجّت نیست. به عبارت دیگر، 
؛ بلکه با هدر نرفتن خون مسلمان مترتّب نشده است ۀاست، منتها، مستقیماً بر ادلّ

، با بدین ترتیبآن، لزوم جبران ضرر است.  ب شده است و واسطۀترتّبر آن مۀ واسط
پرداخت ضرر از توان نتیجه گرفت که  هدر نرفتن خون مسلمان، می ،متون رواییۀ مطالع

 استثنایی است. ، حکمیبیت المال
 

 مختار . نظریۀ٣
بل قا استثنایی،المال، به عنوان حکمی  بیت پرداخت ضرر از ۀنظری رسد، نظر میبه 

الً، اگر در جبران زیان ناروای ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی، زیرا اوّ ؛قبول است
 شود می موجبالمال حکم داده شود،  بیت پرداخت ضرر ازقانونی، به  در موارد فقد نصّ

کردن نصوص  . بنابراین، رهاگسترش یابد موارد پرداخت ضرر از بیت المال دامنۀکه 
قانون مجازات  ٤١و   قانون مجازات اسالمی ٣٣٢ ادّالمال، مانند مو بیت مسؤولیتقانونی 

ح و گسترش ضررهای قابل جبران به موارد دیگر، مثل زیان ناروای جرایم نیروهای مسلّ
ناشی از اجرای حکم تخلیه یا فروش اموال مدیون، نیاز به دلیل دارد که در این باره 

 .دلیلی ارائه نشده است
ای فراگیر، به فرض پذیرش، با اصـل   المال، به عنوان قاعده خت ضرر از بیتثانیاً، پردا

المال تنها به جبران ضررهای بدنی  چرا که الزام بیت ؛جبران کامل خسارات تعارض دارد
طور که عبارات بیشـتر فقیهـان    گیرد؛ همان است و ضررهای مالی و معنوی را در بر نمی
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ه اصوالً، به پرداخت خسارت از بیـت المـال، بـا وجـود     کند. چ می نیز این نتیجه را تأیید
ـ  ـکـ نانـد (  حث خسارت بدنی (دیه)، اشاره کـرده شرایط خاص، در زیر ب ، مختلـف  ی: حلّ

 ).٥٠١؛ کیدری، ٣٩٩ـ٣/٣٩٨هایه، ، نکت النّ؛ حلّی٧٥٣هایه، ؛ طوسی، الن٦/٣٤٤ّالشیعه، 
د نتیجۀ مذکور است. قانون مجازات اسالمی مؤیّ ٣٣٢ همچنین در حقوق ایران، مادۀ

جـز  «در جبران زیـان نـاروای ناشـی از اجـرای دسـتور تیرانـدازی        ،٣٣٢به موجب ماده 
در ». المال خواهد بـود  م نبوده، دیه به عهدۀ بیتمواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدّ

ی های مال های بدنی و نه زیان المال تنها در جبران زیان مذکور، پرداخت ضرر از بیت مادۀ
 شود.  و معنوی دیده می

ح قانون به کارگیری سالح توسط نیروهـای مسـلّ   ١٣ ادّمو م شود کهممکن است توهّ
ح، با جبـران کامـل خسـارات    قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّ ٤١در موارد ضروری و 

 ١٣ ۀی از اجرای دستور تیراندازی، ماددر جبران زیان ناروای ناش در واقع،تعارض ندارند. 
گناهی مقتول یا مجروح یا خسارات مالی  شخص یا اشخاص بی: «کند می ن قانون اعالمای

سـازمان مربوطـه    پرداخت دیـه و جبـران خسـارت برعهـدۀ     بر آنان وارده گردیده باشد،
پرداخـت دیـه و   «مـأمور از   ،قانون مـذکور  ٤١ مادۀ ١تبصرۀ  به موجب و نیز» خواهد بود

گنـاه باشـد، دیـه از     ر نبوده و بـی ل یا مجروح مقصبود و اگر مقتو خسارت معاف خواهد
، ١٣ ۀا باید از ذهن زدود. زیرا در مـاد م راین توهّ ولیکن ».المال پرداخت خواهد شد بیت

، به کار رفته »بود سازمان مربوطه خواهد پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهدۀ«عبارت 
ه، جبـران  موجـود در مـاد  » خسارات مـالی « رینۀ، به ق»جبران خسارت«است و منظور از 

بلکه تأسیس نهـادی   ؛المال بیتمسؤولیت ، نه مذکور ۀها، در مادمنت ؛خسارت مالی است
در نتیجه، این مـاده  بینی شده است.  ن، پیشبا منبع مالی معیّ» صندوق تضمینی«مشابه 

م المال در جبران زیان ناروای ناشی از اجرای دستور مقـا  بیت از مصادیق پرداخت ضرر از
ان مصـداقی از  بـه عنـو   ١٣ ۀاز این گذشته، به فـرض پـذیرش مـاد   صالح قانونی نیست. 

چرا کـه   ؛ه با اصل جبران کامل خسارات تعارض داردپرداخت ضرر از بیت المال، این ماد
نیز، هرچند  ٤١ه ماد ١ . در تبصرۀبیان نشده است در آن، جبران ضرر معنویِ زیان دیده

ـ    ،، استفاده شده است»پرداخت دیه و خسارت«عبارت  دیـه از  « ه بـه قرینـۀ  ولـی بـا توجّ
منصـرَف بـه   » خسـارت «عنوان  شود که ، معلوم میآندر » المال پرداخت خواهد شد بیت

 نه مالی و معنوی است. های بدنی و  خسارت
المـال را   یـه از بیـت  برخی از فقها هم گسترش مـوارد پرداخـت د  «عا که ثالثاً، این ادّ
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ر موردی که خود فرد اختیاری در ایراد ضرر به دیگری نداشـته اسـت   ی دپذیرفته و حتّ
پرداخت خسـارت  )، ٨٠( ایزانلو و میرشکاری، »اند المال داده حکم به پرداخت دیه از بیت

ـ مذکور فقهی ۀکند. زیرا نظری اثبات نمی ای فراگیر، المال را به عنوان قاعده بیت از ی ، حتّ
ـ برسد، با» شهرت فتوائی«به عنوان  المـال بـه عنـوان     بیـت پرداخـت ضـرر از   د ز هم مؤیّ

، ولـی  زیرا هر چند شهرت فتـوائی موجـب ظـن و گمـان اسـت      ؛ای فراگیر نیست قاعده
به عبارت دیگر، شـهرت فتـوائی    گونه ظن وجود ندارد.  ت و اعتبار اینموجبی برای حجی

، پسقرار گیرد. تواند در فقه مستند استنباط احکام شرعی  از امارات معتبر نیست و نمی
المال را به عنوان  بیت پرداخت ضرر ازتوان  ه، نمیفقیهان امامیبه استناد فتوای برخی از 

 .ای فراگیر اثبات کرد قاعده
المال در جبران زیان نـاروای ناشـی از اجـرای     بیت رابعاً، ارائه راهکار پرداخت ضرر از
منافع مقام صـالح قـانونی، مـأمور و    المال را قربانی  دستور مقام صالح قانونی، منافع بیت

المال، مقام  ای انتخاب شود که منافع بیت عادالنه حلّ در حالی باید راه ؛کند دیده می زیان
 دیده را قربانی یکدیگر نکند. صالح قانونی، مأمور و زیان

رایط شـکلی اقامـۀ دعـوای تقاضـای وصـول دیـه از       وانگهی، قوانین در خصـوص شـ  
دیه در نظام حقوقی ایـران اصـوالً از طریـق دادرسـی کیفـری و       المال ساکت است. بیت

المال، امکان رعایت شرایط شکلی  در مورد بیت، این وجودبا  شود. می شکوائیه درخواست
انون آیـین دادرسـی   قـ  ١٢٩دعوای کیفری، از جمله تفهیم اتهـام توسـط قاضـی (مـادّه     

)، کق.آ.د. ١٣٢ه اخذ تأمین (ماد )، قرارق.آ.د.ک ٣٤ه هم (ماد)، قرار بازداشت متّکیفری
ب هـای عمـومی و انقـالب مصـوّ     یل دادگاهقانون تشک ٣ه صدور کیفرخواست (بند م ماد

) و ماننـد  ٦١و  ١٢٥ــ ١٢٤، ١٤٦ــ ١٣٥، ٩٥ــ ٢/٩٤(آخوندی،  )١٣٨١اصالحی  ١٣٧٣
دیـه از   شـود کـه مطالبـۀ    مـی  لی معلـوم ترتیب، با انـدک تـأمّ   ها، وجود ندارد. بدین این
 .استتر  ل از طریق دادرسی حقوقی مناسبالما بیت

ای در  ت مـالی، اعتبـاری و سـاختاریِ ویـژه    مناسبت نیست که تمهیدا ر این نکته بیتذکّ
ورد نیاز برای پرداخت آن در خاذ نشده است و منبع مالی مالمال اتّ زمینۀ پرداخت دیه از بیت

د، پـس از صـدور حکـم و    موجـو  مطـابق رویـۀ  «شود. در واقع،  می بینی بودجۀ سالیانه پیش
بینـی شـده،    اعتبـار پـیش   المال به پرداخت دیه، دیۀ موضوع حکم از محـلّ  محکومیت بیت

 ).١٨٩، ٤(بادینی، جزوه حقوق مدنی(» شود می توسط حسابداری وزارت دادگستری پرداخت
ص شرایط شکلی اقامۀ دعوای تقاضای های موجود در خصو رسد که ابهام می به نظر
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المال صاحب شخصیت حقوقی و  بیت است که دلیلالمال، به این  بیتوصول دیه از 
المال از مزایای اعطای شخصیت حقوقی، یعنی  ت مستقل نیست. بنابراین، بیتهویّ

گذاری  قی سازمانی از جمله امکان سرمایهصاحب دارایی مستقل بودن، انجام اعمال حقو
 باشد.  می ها، محروم دارایی خود و امثال این

 المال بیت جبران خسارت از برای مثالمدنی، مسؤولیت ی قواعد سنتّ یان، ارائۀدر پا
قواعد  ،بدین ترتیبای در جبران ضرر زیان دیده نیستند.  عادالنه حلّ ، راهها و مانند این

و صندوق تضمینی، به عنوان راهکار جبران مسؤولیت مدنی، مثل بیمه مسؤولیت جدید 
 دستور مقام صالح قانونی، باید مطالعه شوند:زیان ناروای ناشی از اجرای 

 
 و صندوق تضمینیمسؤولیت ب) بیمه 

ای فراگیر، در جبران زیان ناشی  المال، به عنوان قاعده بیتمسؤولیت راهکار  ۀپس از ارائ
مدنی مسؤولیت از اجرای دستور مقام صالح قانونی و ایرادهای آن، الزم است که قواعد جدید 

مقام صالح قانونی و » تضامنیمسؤولیت «ر زیان دیده، بیان شود. راهکار نیز، در جبران ضر
الً، مقام صالح قانونی، در صدور دستور و زیرا اوّ ؛ر نیستمأمور، در جبران زیان ناروا، قابل تصوّ

، مسؤولیتت منتفی بودن اند. پس، به علّ مأمور، در اجرای آن، احتیاط را رعایت کرده
مقام صالح مسؤولیت قابل طرح نیست؛ ثانیاً، به فرض پذیرش  ها تضامنی آنمسؤولیت 

 ؛تضامنی ندارندمسؤولیت ها در جبران زیان ناروا،  قانونی، آن ت فقد نصّقانونی و مأمور، به علّ
قانونی دارد؛  تضامنی، نیاز به نصّمسؤولیت چرا که اصل در جبران ضرر، عدم تضامن است و 

 .تضامنی مقام صالح قانونی و مأمور، وجود نداردمسؤولیت  قانونی، دربارۀ در حالی که نصّ
المال و  تضامنی، منافع مقام صالح قانونی و مأمور را قربانی منافع بیتمسؤولیت ثالثاً، راهکار 

تضامنی مقام صالح قانونی و مأمور، در صورتی مسؤولیت کند. از این گذشته،  دیده می زیان
زیرا در  ؛ها مجتمعاً در ورود زیان دخالت داشته باشند آنر است که از نظر عرفی قابل تصوّ

د عوامل و اسباب ورود زیان ضروری است؛ در حالی که عرف، در تضامنی، تعدّمسؤولیت 
دهد. لذا  مقام صالح قانونی و مأمور، ضرر را به مقام صالح قانونی یا مأمور نسبت میمسؤولیت 
د اسباب ورود زیان نیست تا مطالعه ادیق تعدّمقام صالح قانونی و مأمور، از مصمسؤولیت 
مدنی، مسؤولیت پذیر باشد. بنابراین، از قواعد جدید  ها، امکان تضامنی آنمسؤولیت 

و صندوق تضمینی، در جبران زیان ناشی از اجرای دستور مقام مسؤولیت راهکارهای بیمه 
 شود: می صالح قانونی، مطالعه
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 ولیتؤمس . بیمۀ١
مدنی مسؤولیت ای است که  ام صالح قانونی و مأمور، بیمهمقمسؤولیت بیمه 

دهد. به بیان  گذار (مقام صالح قانونی و مأمور) را در برابر ضرر زیان دیده پوشش می بیمه
دیده را  دیگر، این بیمه، بدهی ناشی از رابطه دینی بین مقام صالح قانونی یا مأمور و زیان

ر (مقام صالح قانونی و مأمور) گذاشته شده، تأمین گذا که در پی ایراد زیان بر دوش بیمه
مقام صالح قانونی و مأمور، در جبران ضرر مسؤولیت  بیمۀ حلّ نماید. در قوانین ما، راه می

 بینی نشده است. زیان دیده، پیش
ت خطاکارانـه مقـام   ت، جبران خطرهای مستقل از فعالیولیت بیمۀ مسؤهرچند ماهی

قابل قبول حل در جبران ضرر ناروای زیان دیده،  ولی، این راه .صالح قانونی و مأمور است
هـا در   آنمسـؤولیت  مقام صالح قـانونی و مـأمور،   مسؤولیت  . زیرا مقوّم ذاتی بیمۀنیست

در حالی که مقام صـالح قـانونی، در صـدور دسـتور و مـأمور، در       ؛جبران زیان ناروا است
کـردن   ندارنـد تـا مسـأله بیمـه    لیت مسـؤو ، پـس انـد.   را رعایت کرده احتیاطاجرای آن، 
ها، به موجب قواعـد و اصـول    تر، فعل زیانبار آن به بیان دقیق قابل طرح باشد.مسؤولیت 

 ).٨ها را در پی داشته باشد (سالموند،  آنمسؤولیت ولیت، قابل سرزنش نیست تا ؤمس
کـردن   ، مبنـای بیمـه  مسـؤولیت ت بیمـه  با توجه به ماهیـ  عا شود کهممکن است ادّ

نـه   ت خطاکارانه وور، جبران خطرهای مستقل از فعالیمقام صالح قانونی و مأمسؤولیت م
 ت حدوث خطرهای مستقل از، به علّ، وجود دارد. بنابرایناحتیاطی و بی رفتار غیرمتعارَف

 را، باید بیمه کنند.مسؤولیت دارند و این مسؤولیت ها  ت خطاکارانه، آنفعالی
مدنی مقام مسؤولیت الً، مبنای زیرا اوّ ؛ایی وارد استولی به ادعای مذکور، ایراده
 نه خطرهای مستقل از فعالیّت خطاکارانه است. به نظر صالح قانونی و مأمور، تقصیر و

یِّن مطلب در حقوق ایران، مُب» اضرار به غیر اباحۀ«و » اضرار مباح«عناوین  رسد که می
اجرای  ؛ چون الزمۀجب زیان دیگران استای از افعال، با اینکه مو زیرا پاره«مذکور است. 

 آن را مباح آورد و همۀ مسؤولیتی به بار نمیی است که قانون به شخص داده است حقّ
 ). ٣١٢ /١حقوق مدنی، (کاتوزیان،  »شمرند می

گفته شده است: فعل  9قانون المجله، ٩٢٧ ۀهمچنین در حقوق اسالم، در تبیین ماد
 های عمومی به دستور حاکم از طرف مأمور انجام در راه خرید و فروش یا احداث بالکن که

                                                                                                                                                                             
د در راه [های] عمومی بدون اذن حاکم خریـد و  توان هیچ کس نمی«قانون المجله:  ٩٢٧ه . در واقع، به موجب ماد٩

فی فی کند، و اگر در راه [های] عمومی بدون اذن حـاکم تصـرّ  فروش کند یا چیزی در آن [ها] قرار دهد یا تصرّ
 ».ف است...ول ضرر و زیان ناشی از این تصرّؤکند، مس
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/ ٢؛ حیدر، ٣/٤٧٨شود (أتاسی،   او نمیمسؤولیت شود، به دیگری زیان وارد کند، موجب  می
اجازه مقام «عنوان  ذیل). در حقوق انگلیس نیز، ١٩٢ـ ١٨٩/ ٣؛ کاشف الغطاء، ٦٢٣

در حالی که اگر این اجازه نبود، فعل بار بحث شده است؛  از امکان انجام فعل زیان 10»قانونی
  . (Deakin, Johnston, Markesinis, 927; Owen, 162)شد می بار خطا محسوب زیان

این است که زیان وارده  م قانونی در عدم تدارک ضرر دیگریمقاۀ شرط اجازالبته 
 (Barker, 186).    مالزمۀ عرفی و قانونی با اجرای آن داشته باشد

ز مقام قانونی، در اجرای فعل زیانبار باید به طور متعارَف مجوّ ۀر، دارندبه عبارت دیگ
 آید.  می ول به حسابؤو با احتیاط رفتار کند، در غیر این صورت، خطاکار و مس

 ز مقاممجوّ 12،»ههموجّ علل«و  11»کننده اسباب توجیه«عناوین در حقوق فرانسه،  البته
ان یکی از عوامل امکان انجام فعل زیانبار، مطالعه به عنو 13ز اداری،مافوق قانونی یا مجوّ

 ,Malaurie, Aynès/ 65-66; Aubert, Savaux/ 114-115; Voirin).شده است
Goubeaux, 1/576)   ز مقام قانونی را مبنی بر استقرار کسی که مجوّ ،برای مثال

که  ن مجوّز رازیان ناشی از اجرای ایوسیلۀ آالینده در ملک خود دارد، الزامی به جبران 
طاقت فرسا و غیرمتعارَف  ،که ضرر شود، ندارد، مشروط بر این می ها وارد سایهبه هم
  (Malaurie, Aynès, 66).  نباشد

آید که اگر مقام صالح قانونی و  می های حقوقی مذکور، به خوبی بر های نظام از تحلیل
رفتار متعارَف و احتیاط را های عرفی و قانونی یا  رای وظایف خود، محدودیتمأمور در اج

ای از  ندارند و پارهمسؤولیت رعایت کنند، ولی به حقوق دیگران زیان ناروا وارد شود، 
تواند به  میاحتیاطی شود، ن مباالتی و بی این نکته که اگر مأمور مرتکب بینویسندگان به 

 14.(Viney, Jourdain, 502)اند  کرده دفاعیه اجرای دستور مقام قانونی استناد کند، اشاره
  .، تقصیر باشدمسؤولیتها، باید به موازات مبنای  آنمسؤولیت کردن  بدین ترتیب، مبنای بیمه
هـای   محـض تنهـا در خصـوص فعّالیّـت    مسـؤولیت  اند؛  که گفته از این گذشته، چنان

؛ در حـالی در بحـث مـا، گرچـه     )(Gerhart, 158خطرناک نامتعـارَف بایـد اجـرا شـود     
ی مقامات صالح خطرناک هستند، ولی نامتعـارَف نیسـتند. بنـابراین، بـرای     اقدامات قانون

 ها، عالوه بر رابطه سببیت، تقصیر نیز شرط است.   آنمسؤولیت 
                                                                                                                                                                             
10. Authorisation of  Lawful Authority 
11.Causes dirresponsabilité 
12. Le Faits  Justificatifs  
13. Le Administration Autorise. 
14. "… ainisi que de la négligence, de l?imprudence, de la maladress ou de l?incompétence 

dont il peut éventuellement faire preuve dans l?exécution de cet ordre" (Ibid). 
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جمله  های الزم برای اجرای آن از ، زمینهمسؤولیت بیمۀ حلّ ثانیاً، به فرض قبول راه
، مسؤولیتبیمه  حلّ ثالثاً، راه .اردبیمه وجود ند ساختار بیمه و توانایی مأمور در پرداخت حقّ

 کند. دیده می المال و زیان منافع مقام صالح قانونی و مأمور را قربانی منافع بیت
ای کـه   ت خطاکارانه مقام صالح قانونی و مـأمور، بیمـه  الیّالزم به ذکر است که در فعّ

ر واقـع، در  دیده پوشش دهد، قابـل طـرح اسـت. د    ها را در برابر زیان مدنی آنمسؤولیت 
افراد، ریسک یا خطر وقوع یک مسؤولیت  ۀتوان گفت: موضوع بیم یک تحلیل بنیادی می

توانـد بـه    مقام صالح قانونی و مأمور، میمسؤولیت حادثه است و این ریسک یا خطر، در 
تخلیه، وجود آید. به عنوان مثال، مأمور اجرای احکام، با رفتار غیرمتعارَف در اجرای حکم 

ه زیانبار وجود دارد و موضـوع  کند. در مثال مذکور، احتمال وقوع حادث می زیان وارد به دیگری
مشخصات ریسک به  مأمور اجرای احکام نیز، همین احتمال وقوع حادثه است.مسؤولیت  بیمۀ

فـاقی، واقعـی و   اتّ صالح قانونی و مأمور، بایـد حادثـۀ   مدنی مقاممسؤولیت  عنوان موضوع بیمۀ
و اخـالق حسـنه تعـارض نداشـته       گر با نظم عمـومی  مین خطر از طرف بیمهمشروع باشد و تأ

فـاقی  ای اتّ حادثـه  ؛الًاجرای حکم تخلیـه، اوّ  مثال، ورود ضرر به دیگری به واسطۀباشد. در این 
 ؛ای واقعـی اسـت   حادثـه  ؛دیده را ندارد؛ ثانیاً إضرار به زیانزیرا مأمور اجرای احکام، قصد  ؛است

گر، با  گذار توسط بیمه بیمهمسؤولیت تأمین  ؛زیان به دیگری وجود دارد؛ ثالثاًچون امکان ورود 
 حـلّ  و اخالق حسنه تعارض ندارد. وانگهی، هیچ دلیلی برای عدم بهره گیری از راه نظم عمومی 

ت خطاکارانه مقام صـالح قـانونی و مـأمور، وجـود     الیّدر جبران زیان ناشی از فعّمسؤولیت  بیمۀ
ـ مسؤولیت  بیمۀ حلّ گیری از راه تقدیر، بهره رندارد. به ه ت عـدم  در جبران این نوع ضرر، به علّ

تمام ایـن مالحظـات توجیـه کننـده آن      بینی آن در قوانین، اختیاری و نه اجباری است. پیش
کنـد کـه    مـی  جبران خسارت ناشی از اقدامات مقامات صالح ایجاب است که مقتضیات خاصّ

شـود تـا جبـران    بینی  اقل در مورد اقدامات غیرقانونی آنها، پیشحدّ ،مسؤولیت استفاده از بیمۀ
طور که در حقوق انگلیس نیز، بسـیاری از مقامـات    دیده با مشکل مواجه نشود. همان ضرر زیان

 . (Harpwood, 5)کنند  میمسؤولیت  ومی اقدام به انعقاد قرارداد بیمۀعم
یان نـاروای ناشـی از اجـرای دسـتور     در جبران زمسؤولیت  بیمۀ حلّ به عقیده ما، راه
در خطرهای مسـتقل   ؛الًزیرا اوّ ؛قابل قبول نیست در حقوق کنونی ما، مقام صالح قانونی

ت خطاکارانه مقام صالح قانونی و مأمور، مانند خطر ناشی از عدم اجـرای احکـام   الیّاز فعّ
هـای نظـامی،    تالیّفعّها و  مأمور)، انجام آزمایشمقام صالح قانونی و مسؤولیت قضایی (با 

یـا    دلیل که وظایف مقام صالح قانونی و مأمور، به منظـور تـأمین منـافع عمـومی    این به 
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نه فردی مثل صندوق  و 15جمعیمسؤولیت شوند، باید به نوعی از  میاستقرار نظم، انجام 
 16.تضمینی، گرایش پیدا کرد

 دیده را لمال و زیانا مور، بیتحل، رژیم حمایتی از مقام صالح قانونی، مأ این راه ؛ثانیاً
کند. چون منافع مقام صالح قانونی و مأمور را قربانی منافع  به نحو مطلوب، ترسیم نمی

منافع  ،امکان رژیم حمایتی، تا حدّ ۀکند، در حالی که در ارائ دیده می المال و زیان بیت
 .دیده باید حفظ شود المال و زیان مقام صالح قانونی، مأمور، بیت

، مانند ساختار، توانایی مأمور مسؤولیت بیمۀ حلّ های الزم برای اجرای راه زمینه ؛لثاًثا
توان از سرباز، مأمور اجرای  بیمه، وجود ندارد. به عنوان مثال، چگونه می در پرداخت حقّ

کنند، انتظار  احکام و رفتگر، که در اجرای دستور مقام مافوق به دیگری ضرر وارد می
 را داشته باشند. مسؤولیت  مۀبی پرداخت حقّداشت توانایی 

 
 . صندوق تضمینی٢

اجرای دستور مقام  به نظر ما، راهکار مفید و منطقی در جبران زیان ناروای ناشی از
دیدگان اقدامات  صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیان«تأسیس صالح قانونی، 

یا به هر دلیلی امکان گرفتن ص نیست تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخّ
است. در هر حال، از لحاظ هدف جبران خسارت و اصل » دیه از زیان زننده ممکن نیست

ها، بین لزوم جبران ضررهای ناشی از اجرای  تساوی افراد در پرداخت زیان وارده به آن
 قانون مجازات اسالمی) و اجرای دستور حکم ٣٣٢ه دستور تیراندازی مقام مافوق (ماد
 تخلیه، نباید قائل به تفکیک شد. 

هایی که عامل  داگانه برای جبران هر یک از زیانتأسیس صندوق تضمینی خاص و ج
ها ممکن نیست، مانند ضرر ناروای ناشی از  ص نیست یا به هر دلیلی جبران آنآن مشخّ

شود که صندوق  می اجرای دستور مقام صالح قانونی، منطقی نیست. بنابراین پیشنهاد
دیدگان  صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیان«تضمینی واحدی عنوان 

اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخص نیست یا به هر دلیلی که 
تأسیس شود. به عبارت دیگر، پرداخت » امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست

نونی از صندوق تضمینی مذکور، زیان ناروای ناشی از اجرای دستور مقام صالح قا
                                                                                                                                                                             
15.  Collectivization. 

در خصوص مفهـوم تغییـر جهـت دادن مسـیر مسـؤولیت از قواعـد سـنّتی آن بـه بیمـۀ          برای مطالعه تفصیلی . ١٦
 ..Klosse, Hartlief, Tort and Insurance Law, Vol. 20مسؤولیت، به ویژه در حوادث مرتبط با کار: نکـ : 



 ٢١ راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح

مصداقی از حوادثی است که امکان گرفتن دیه و ضرر مالی و معنوی از زیان زننده (مقام 
صالح قانونی از جمله عوامل زیرا اجرای دستور مقام  ؛صالح قانونی و مأمور) ممکن نیست

، در جبران فعل زیانبار است و مقام صالح قانونی و مأمور، به شرط رعایت قانون موجّهۀ
 ی ندارند.مسؤولیتزیان ناروای ناشی از صدور و اجرای دستور، 

ب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوّ )١(به استناد ماده 
در جهت ایجاد «قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  ٢٩، طبق اصل ٢١/٢/١٣٨٣

 ت اجتماعی و حمایت از همۀلعدا های رفاهی که به منظور توسعۀ انسجام کالن سیاست
افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظام تأمین 

 ۀحوز ،شود. از جمله اهداف و وظایف نظام تأمین اجتماعی (به ویژه می تشکیل» اجتماعی
اجتماعی و حمایتی و توانبخشی آن)، حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، 

 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی). ٤ها است (ماده آنپیامدهای سوء 
ه و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تهیّ )١٦(ماده (ه) طبق بند 
های نظام جامع  ق اهداف و اصول سیاستنویس لوایح مورد نیاز برای تحقّ تدوین پیش

وزارت رفاه و «ید و تصویب، ربط برای تأی به مراجع ذیهاد آن تأمین اجتماعی و پیشن
گذاری  سیاست رت رفاه و تأمین اجتماعی که وظیفۀاست. بنابراین، به وزا» اجتماعی تأمین

امل آن مشخص نیست یا امکان مطالبۀ پرداخت هایی که ع جبران زیان در زمینۀ
اروای ناشی از اجرای دستور زننده ممکن نیست، مانند جبران زیان ن خسارت از زیان

صندوق تضمینی «ای برای تأسیس  شود که الیحه می مقام صالح قانونی دارد، پیشنهاد
دیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن  مربوط به جبران خسارت زیان

ه تهیّ ،»ص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیستمشخّ
(اصل  د تا پس از تصویب آن در هیأت وزیران، به مجلس شورای اسالمی تقدیم شودنمای

صندوق تأمین  صندوق تضمینی پیشنهاد شده، با 17هفتاد و چهارم قانون اساسی).
 ۀدارندگان وسایل نقلیمسؤولیت ری اجبا قانون اصالح بیمۀ ١٠ه های بدنیِ ماد خسارت

، مسؤولیت یث دامنۀاز ح 18،)١٣٨٧ مصوّب(موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 
                                                                                                                                                                             

داخلـی   آیـین نامـۀ   ١٣٠مـادّه  انون اساسـی و  م اصل هفتاد و چهارم قـ ه ذکر است به استناد قسمت دو. الزم ب١٧
دیـدگان اقـدامات تروریسـتی،     صندوق تضمینی مربوط به جبران زیـان «مجلس، همچنین طرح قانونی تأسیس 

، بـه  »ص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیستجرائم و حوادثی که عامل آن مشخّ
 لس شورای اسالمی قابل طرح است.اقل پانزده نفر از نمایندگان در مجپیشنهاد حدّ

در  موتوری زمینـی  مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀقانون اصالح قانون بیمه اجباری  ١٠ه به موجب ماد. ١٨
 ←هـای   به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت: «١٦/٤/١٣٨٧ب مقابل شخص ثالث مصوّ
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 ؛، فقط شامل جبران ضررهای بدنی است١٠ه ادزیرا صندوق تضمینی م ؛متفاوت است
در حالی که صندوق تضمینی پیشنهاد شده، جبران ضررهای بدنی، مالی و معنوی و 

دهد. زیرا امکان  ش میهای وارده به مقام صالح قانونی و مأمور را نیز پوش ی زیانحتّ
های وارده به مقام صالح قانونی و مأمور، از جمله مأمور اجرای احکام  ن زیانجبرا

 ها، ممکن نیست. دادگاه
پیشنهادی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص تأسیس ۀ نتیجه تصویب الیح

دیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و  صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیان«
ص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده حوادثی که عامل آن مشخّ

، برخوداری این صندوق از تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاریِ مُصرَّح در »ممکن نیست
 الً،اوّقانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است. لذا صندوق پیشنهادی، 

قانون  ٦مادّه » ل«(بند  شته باشددا» شخصیت حقوقی و استقالل مالی و اداری«تواند  می
 ۀساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)؛ ثانیاً، از چارچوبِ پایداریِ منابع مالی یا نحو

قانون ساختار نظام  ٧ه ماد» الف«بند اعی برخودار باشد (مشارکت مالی نظام تأمین اجتم
 جامع رفاه و تأمین اجتماعی).

هایی که در خصوص شرایط شکلی  ی، ابهامیس صندوق تضمینی پیشنهادبا تأس
ود دارد، های ناشی از آن وج سامانی هول دیه از بیت المال و نابدعوای تقاضای وص ۀاقام

زیرا صندوق تضمینی پیشنهادی، صاحب هویت مستقل  ؛شود در این صندوق، دیده نمی
بنابراین،  داشته باشد.مسؤولیت تواند اراده، حق، تکلیف و  می و شخصیت حقوقی است و

دیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن  جبران خسارت زیان ۀمطالب
مشخص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست از صندوق 

 نه دادرسی کیفری) صورت گیرد. تضمینی مذکور، باید از طریق دادرسی حقوقی (و
دیدگان اقدامات  ضمینی مربوط به جبران خسارت زیانصندوق ت«در پایان، موقعیت 

ص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخّ
دیده،  و تأثیر آن در جبران ضررهای بدنی، مالی و معنوی زیان» زیان زننده ممکن نیست

رات صندوق شود مقرّ پیشنهاد میراین بنابمقام صالح قانونی و مأمور، غیرقابل انکار است. 

                                                                                                                                                                             
فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطالن قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، ت بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علّ→

ـ       ؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمهفرار کردن و یا شناخته نشدن مس ی گر قابل پرداخـت نباشـد یـا بـه طـور کلّ
ـ  ٧های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده ( خسارت ه )) توسط صندوق مسـتقلی ب

 ».های بدنی پرداخت خواهد شد نام صندوق تأمین خسارت



 ٢٣ راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح

 المال و بیمۀ بیتمسؤولیت مذکور به نحوی وضع شود که بتواند به جای راهکارهای 
 دیده، مقام صالح قانونی و مأمور، برآید. تأمین ضررهای زیان ، از عهدۀمسؤولیت

 
 گیری نتیجه

افراد در اثر اجرای  در ادبیات حقوقی ما، در خصوص رویکرد دولت در برابر زیان وارده به
دیده، مرتکب هیچ تقصیری  دستور مقام مافوق قانونی، که مقام صالح قانونی، مأمور و زیان

شود، به  ای فروع دیده می پاره هایی که برای حلّ  اند، سخنی نرفته است و از اشاره نگردیده
ر قوانین پراکنده فراهم آورد. بدین ترتیب، از راه استقراء د ی عامّ ۀتوان نظری دشواری می

؛ زیرا ای فراگیر، ناتمام است المال، به عنوان قاعده موجود، اثبات پرداخت ضرر از بیت
 ۀهدر نرفتن خون مسلمان، در نظری ی در تشخیص رتبۀ استنادی قاعدۀای کلّ ضابطه

ای فراگیر، بیان نشده است. برای رهایی از این  المال، به عنوان قاعده پرداخت ضرر از بیت
هدر نرفتن خون مسلمان، در جایی است که قواعد و  ۀ استنادی قاعدۀحظور، رتبم

جبران ضرر عمالً ناکارآمد باشد. وانگهی، استنباط پرداخت ضرر از بیت  راهکارهای خاصّ
 ؛ت نیستالضرر، به عنوان حکمی فراگیر، اصل مُثبِت است و اصل مُثبِت حجّ ۀالمال از قاعد

الضرر، به عنوان حکمی فراگیر، از آثار  ل از قاعدۀالما از بیت زیرا استنباط پرداخت ضرر
ت ندارد. الضرر است که جحیّ مترتّب بر قاعدۀشرعی آن نیست؛ بلکه از آثار عقلی یا عادی 

ای در جبران زیان  عادالنه حلّ و راه  عمومی ۀمدنی، نظریمسؤولیت تی همچنین، از قواعد سنّ
صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت «ن، راهکار تأسیس آید. بنابرای دست نمیه ناروا ب
ص نیست یا به هر دلیلی دیدگان اقدمات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخّ زیان

المال و  ، منافع مقام صالح قانونی، مأمور، بیت»امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست
های جدید در حقوق  گرایش و این پیشنهاد با کند دیده را به نحو مطلوب، ترسیم می زیان

 مدنی سازگار است. مسؤولیت 
 

 پیشنهاد
ب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوّ ١٦ماده (ه) به استناد بند 

ق ه و تدوین لوایح مورد نیاز برای تحقّتهیّ زارت رفاه و تأمین اجتماعی، وظیفۀ، و٢١/٢/١٣٨٣
جبران زیان ناروای ناشی از  ،های نظام تأمین اجتماعی، از جمله اهداف و اصول سیاست

ربط برای تأیید و تصویب دارد.  اجرای دستور مقام صالح قانونی، و پیشنهاد آن به مراجع ذی
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صندوق تضمینی مربوط «ای برای تأسیس  الیحهشود  می بنابراین، به وزارت مذکور پیشنهاد
ص ات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخّدیدگان اقدام به جبران خسارت زیان

ه نماید تا پس از تهیّ» نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست
ه این پیشنهاد به معنی البت. تصویب در هیأت وزیران، به مجلس شورای اسالمی تقدیم شود

وص اقدامات غیرقانونی مقامات اقل در خص، حدّمسؤولیت بیمۀ حلّ از راه این نیست که
فوق، برای مثال ساختار،  حلّ های الزم برای اجرای راه صالح، نباید استفاده شود. ولی زمینه

 ها، در حقوق ایران باید فراهم شود.  بیمه و مانند این توانایی مأمور در پرداخت حقّ

 
 فهرست منابع

وزارت فرهنگ و ارشاد  ،هم، تهران، چاپ د٢ ، جآیین دادرسی کیفریآخوندی، محمود، . ]١[
 .١٣٨٦اسالمی، 

 .١٣٥١نا]،  ، [بیجا] ، [بی٣، ج شرح المجلهأتاسی، محمد خالد، . ]٢[
دفتر انتشارات  ،، قم١٤، جمجمع الفائدهاردبیلی، احمد بن محمد، [مقدس اردبیلی]، . ]٣[

 ق.  ه١٤٠٣اسالمی، 
دفتر انتشارات اسالمی،  ،، قم١٠ام، ج بن حسن، [فاضل هندی]، کشف اللثّ اصفهانی، محمد. ]٤[

 .ق.  ه١٤١٦
دفتر  ،، قم٢، جو القرعه (فرائد األصول) ةحقاعده الضرر و الید و الصّانصاری، مرتضی، . ]٥[

 رسین حوزه علمیه قم، [بی تا].انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدّ
، کانون »جبران خسارت المال و نقش آن در بیت«ایزانلو، محسن و عباس میرشکاری، . ]٦[

 .)١٣٩٠( ١١٧، دوره دوم، ٥٣ال ماهنامه خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی، س
 .١٣٨٤شرکت سهامی انتشار،  ،مدنی، تهرانمسؤولیت  ۀبادینی، حسن، فسلف . ]٧[
حقوق و علوم  ۀ، دانشکدهای خارج از قرارداد) ) (الزام٤جزوه حقوق مدنی (، ---------- . ]٨[

 .١٣٩٠ـ١٣٩١ی دانشگاه تهران، نیمسال دوم سال تحصیلی سیاس
 .١٣٨٨بنیاد حقوقی میزان،  ،، تهرانمدنیمسؤولیت بهرامی احمدی، حمید،  . ]٩[
الم، السّ البیت علیهم ، مؤسسه آل، قم٢٩، جعهوسائل الشیّعاملی، محمد بن حسن،  حرّ. ]١٠[

 .ق. ه١٤٠٩
مؤسسه اسماعیلیان،  ،، چاپ چهارم، قم٤، جئع االسالمشرای]، ین، [محقق حلّالدّ ی، نجمحلّ]. ١١[

 . .ق ه ١٤٠٨
رسین دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدّ ،، قم٣، جنکت النهایه،  ----------]. ١٢[

 .ق. ه ١٤١٦حوزه علمیه قم، 



 ٢٥ راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح

امام صادق  ۀمؤسس ،، قم٥، جاألحکامتحریری]، ی، یوسف بن مطهر، [عالمه حلّحلّ]. ١٣[
 ..ق ه ١٤٢٥)، السّالم لیه(ع

 الم، [بی تا].السّ البیت علیهم ، مؤسسه آل، مشهد٢، جاالحکامتحریر،  ----------]. ١٤[
سین دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرّ ،، قم٩یعه، ج، مختلف الشّ ----------]. ١٥[

 .ق.  ه ١٤١٣حوزه علمیه قم، 
 ..ق ه ١٤١١دار الجیل،  ،، بیروت٢، جحکامدرر الحکام شرح مجله االحیدر، علی، ]. ١٦[
 ..ق ه ١٤٠٥اسماعیلیان،  ۀمؤسس ،، چاپ دوم، قم٤، ج جامع المدارکخوانساری، احمد، ]. ١٧[
انتشارات دانشگاه  ،، چاپ چهارم، تهراندوره مختصر منطق صوریخوانساری، محمد، ]. ١٨[

 .١٣٦٢تهران، 
 م.١٩٧٠مطبعه المعارف، ،بغداد ،صول االلتزامشرح القانون المدنی اذنون، حسن علی، ]. ١٩[
 ،، تهرانمدنی (الزامات خارج از قرارداد)مسؤولیت ه و حسین صفایی، اللّ رحیمی، حبیب]. ٢٠[

 .١٣٨٩انتشارات سمت، 
 .١٣٨٨انتشارات خرسندی،  ،، چاپ پنجم، تهرانها مدنی و جبرانمسؤولیت حقوق پیک، حسن،  ره. ]٢١[
 .ق. ه١٤١٣چاپخانه امیر،  ،، قم٥ج ،القواعدالفقهیه (منتفی االصول)ین، حسروحانی، محمد. ]٢٢[
سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، نظریه االلتزام بوَجه . ]٢٣[

 .]تا بی[راث العربی، دار إحیاء التّ ،، بیروت١عام، مصادر االلتزام، ج
 .ق. ه ١٣٧٥، ]نا بی[ ،، تبریز٣، جالمکاسب الب الی اسرارلطّا هدایةاح، شهیدی تبریزی، فتّ. ]٢٤[
 .ق.  ه ١٤٢٠شر، باعه و النّن للطّدار الصادقیّ ،، قمالضرر و الضرار ۀقاعدصدر، محمد باقر، . ]٢٥[
دفتر انتشارات اسالمی  ،، قم٤، جمن ال یحضره الفقیهصدوق، محمد بن علی بن بابویه، . ]٢٦[

 .١٤١٣علمیه قم،  ۀن حوزسیوابسته به جامعه مدرّ
 .ق. ه١٤٠٧، چاپ چهاردهم، تهران، دارالکتب االسالمیه، ١٠. جتهذیب االحکامجعفر، طوسی، ابو. ]٢٧[
المکتبه المرتضویه  ،، چاپ سوم، تهران٧، ج المبسوط فی فقه االمامیه،  ----------. ]٢٨[

 .ق.  ه ١٣٨٧إلحیاء اآلثار الجعفریه، 
الکتاب العربی، دار ،، چاپ دوم، بیروتایه فی مجرد الفقه و الفتاویالنه،  ----------. ]٢٩[

 .ق. ه ١٤٠٠
، ، چاپ دوم، قاهرهةو العقدی ةالتقصیری ةالمدنی ةولیؤالمسعامر، حسین و عبدالرحیم عامر، . ]٣٠[

 م.١٩٧٩المعارف، دار
 .ق.   ه ١٤١٣سالمیه، مؤسسه المعارف اال ،، قممسالک األفهامین، [شهید ثانی]، الدّ عاملی، زین. ]٣١[



 ١٣٩٢مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ یکم، سال چهل و ششم، بهار و تابستان  ٢٦

 ]،جا بی[، ١، ج»دراسه مقارنه«لاللتزامات فی القانون المدنی  ةالعامّ ةظریالنّفضل، منذر، . ]٣٢[
 .ق.  ه١٤١١، ]نا بی[

، چاپ چهارم، ١، جحقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)کاتوزیان، ناصر، . ]٣٣[
 .١٣٨٤انتشارات دانشگاه تهران،  ،تهران

شرکت  ،، چاپ یازدهم، تهران)وقایع حقوقی(ماتی حقوق مدنی دوره مقدّ،  ----------. ]٣٤[
 .١٣٨٥سهامی انتشار، 

)، السّالم لیه(عۀ امیرالمومنین علی کتابخان ،، اصفهانالوافیکاشانی، محسن، [فیض کاشانی]، . ]٣٥[
 .ق. ه١٤٠٦

المجمع  ،محمد ساعدی، تهران ،یق، تحق١، جتحریر المجلهحسین، کاشف الغطاء، محمد. ]٣٦[
 .ق.   ه ١٤٢٢العالمی للتقریب بین المذاهب االسالمیه، 

باعه و دار الحدیث للطّ ،، قم١٤، جالکافیجعفر محمد بن یعقوب، [ثقه االسالم]، کلینی، ابو. ]٣٧[
 .ق.  ه١٤٢٩شر، النّ

)، السّالم لیهمام صادق (عا ۀمؤسس ،، قمیعه بمصباح الشریعهإصباح الشّدین، الّ ].کیدری، قطب٣٨[
 .ق.  ه ١٤١٦

 .١٣٨٢انتشارات دانشگاه تهران،  ،، چاپ دوم، تهراندیاتگرجی، ابوالقاسم، . ]٣٩[
الوافی فی شرح القانون المدنی فی االلتزامات فی الفعل الضار و مرقس، سلیمان، . ]٤٠[

 م.١٩٩٢ ،]نا بی[ ،، چاپ پنجم، قاهره١، جةاالحکام العامّ ةالمدنی ةولیؤالمس
، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفریقضاییه،  ۀمعاونت آموزش و تحقیقات قوّ. ]٤١[

 .١٣٨٨انتشارات جنگل،  ،، تهران٧ج
)، السّالم لیهامیرالمؤمنین (ع ۀمدرس ،، چاپ سوم، قم١، جالقواعد الفقهیهمکارم شیرازی، ناصر، . ]٤٢[

 .ق.  ه ١٤١١
 .ق. ه ١٤٢٥)، السّالم لیهامیرالمؤمنین (ع ۀمدرس ،، قم)کتاب البیع(فقاهه انوارال،  ---------- .]٤٣[
العربی،  ، دارإحیاء التراث، چاپ هفتم، بیروت٤١ ، ججواهرالکالمحسن، نجفی، محمد. ]٤٤[

 .ق.  ه١٤٠٤
 .ق.  ه ١٣٧٣المکتبه المحمدیه،  ،، تهرانرساله فی قاعده نفی الضررنجفی خوانساری، موسی، . ]٤٥[
 . ]تا بی[الکتب العلمیه، ، دار، بیروت٧، جالطالبین ۀروضنوری، یحیی بن شرف، . ]٤٦[
 .١٣٨٦نشر میزان،  ،، تهران١ ، جمدنیمسؤولیت حقوق مدنی، قواعد عمومی یزدانیان، علیرضا، . ]٤٧[
، چاپ ٢، جموز فی شرح مختصر النافعکشف الرّیوسفی، حسن بن ابی طالب، [فاضل آبی]، . ]٤٨[

 .ق.  ه ١٤١٧علمیه قم،  ۀسین حوزدفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرّ ،سوم، قم
[49]. D. L. A. Barker, Law Made Simple, United Kingdom: Elsevier, 12thed, 

2007. 
[50]. F.H. Lawson, A.E. Anton, Neville Brown, Introduction to French Law, 

Oxford Clarendon Press, 1967. 



 ٢٧ راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح

[51]. Franco Ferrari, Comparative Remarks on Liability for One's Own Act, 
1992- 1993, available in: http//heinonline. Org/, Vol: 15, 813. 

[52]. François Terré, Philiippe Simler, Yves Lequette, Droit civil, Les 
obligation, Paris: Dalloz, 6e éd, 1996. 

[53]. Geneviève Viney, Patrice Jourdain, Traité de droit civil, Les conditions 
de la responsabilité, L.G.D.J, 2e éd., 1998. 

[54]. Jean Carbonnier, Dorit civil, T. II, Paris : 1962. 
[55]. Jean- Luc Aubert, Éric Savaux, Droit civil, Les obligation 2. Le fait 

juridique, Paris : Sirey, 12e éd, 2007. 
[56]. John W. Salmond, the Law of Torts, London : Stevens and Haynes, 

4thed, 1916. 
[57]. Peter M. Gerhart, Tort Law And Social Morality, United Kingdom : 

Cambridge University Press, 2010.  
[58]. Philippe Malaurie, Laurent Aynés, Cours de droit civil, Les obligation, 

T. I, Paris : Édition Cujas, 11e éd, 2001. 
[59]. Pierre Vorion, Gilles Goubeaux, Droit civil, T. I, Paris : L. G. D. J, 28e 

éd. 2001. 
[60]. Richard Owen, Essential Tort Law, London, Sydney: Cavendish 

Publishing Limited, 2000. 
[61]. Saskia Klosse, Ton Hartlief, Tort and Insurance Law, Shifts in 

Compensating Work-Ralated Injuries and Diseases, New York : Spring 
Wien, 2007. 

[62]. Simon Deakin, Angus Johnston and Basil Markesinis, MARKESINIS 
AND DEAKINS TORT LAW, United States: Clarendon Press. Oxford, 
6thed, 2007. 

[63]. Vivienne Harpwood, Principles of Tort Law, London, Sydney: 
Cavendish Publishing Limited, 4thed, 2000. 



 ١٣٩٢مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ یکم، سال چهل و ششم، بهار و تابستان  ٢٨

 


