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مطالعه تطبیقی موضوعیت داشتن روش دادرسی در فقه امامیه و حقوق
اروپایی
مسعود قربانیکندسری
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چکیده

اصل لانونی بودن آیین دادرسی کیفری ،در تمام فرآیند دادرسی جریان دارد .ورود به فرآیند دادرسی
مستلزم دو پیش¬فرض است :یکی وجود جهل موضوعی و دیگری بررسی برای خروج از این جهل .تفکّر
اروپایی و اسالمی در پیشفرض نخست مشترك؛ امّا در پیشفرض دوم دارای اختالف در روش است .از
آنجا که فرآیند دادرسی به صفت اصل لانونی بودن موصوف است؛ نهی به این ضوابط از سوی لانون
گذار حمل بر فساد میشود؛ ولو این که لانون گذار صراحتا چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد؛ امّا در
فقه امامیّه ،با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی ،ظهور نهی در فساد به نظر او وابسته است مگر
درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت ،اجتهاد در مقابل نص جایز
نیست .در حقوق اروپایی ،تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است .در مقابل ،در فقه
امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلّی شده است .در حقوق اروپایی در چنین ساختار و
سازمانی ،تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک
موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است.

واژگان کلیدی :موضوعیت ،روش دادرسی ،فقه امامیه ،حقوق اروپایی.

 1دکتری فقه ومبانی حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان و مربی دانشگاه عالمه حلی
رایانامه؛ masoudghorbani191@gmail.com
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 .1مقدمه

انسان ها موجوداتی مدنی الطبع هستند که ناگزیرند برای بر آوردن حاجات و دفع ضرر از خود باهم نوعان
تعامل و زندگی کنند؛ در نتیجه انسان باید با هم نوع خود ارتباط مستمر و دایم داشته باشد .در مسیر این
ارتباطات ،تبعا هریک از اشخاص دارای حقوق و تکالیفی است که رعایت لواعد و لوانین آن به منظور
حفظ اجتماع از هرج و مرج ،الزام آوراست .در این فرآیند ،گاهی به دالیل مختلف ،حقوق اشخاص در
تعارض با یکدیگر لرار میگیرند و بدین لحاظ جامعه انسانی به منظور حفظ حریم و رعایت حقوق و
جلوگیری از تجاوز به حقوق یکدیگر از ابتدا لواعد و مقرراتی را ترسیم کرده که در لالب عرف و رویه
اجتماعی بر روابط خود حاکم می گرداند (شریفی و رفیعی مقدم ،1391،ج ،1ص .)17
اصل لانونی بودن آیین دادرسی کیفری ،در تمام فرآیند دادرسی جریان دارد .ورود به فرآیند دادرسی
مستلزم دو پیشفرض است :یکی وجود جهل موضوعی و دیگری بررسی برای خروج از این جهل .تفکّر
اروپایی و اسالمی در پیشفرض نخست مشترك؛ امّا در پیشفرض دوم دارای اختالف در روش است؛ به این
معنا که ،در تفکّر اروپایی ،روش بررسی برای خروج از جهل موضوعی دارای موضوعیّت بوده و به
عبارتی ،عالوه بر کشف حقیقت ،روش رسیدن به آن نیز اهمیّت دارد؛ به طوری که عدم رعایت آن به
نقض بررسی ها و عدم اعتبار فرآیند دادرسی منجر میشود؛ امّا در تفکّر اسالمی (فقه امامیّه) ،روش مذکور
دارای طریقیّت است و به عبارتی ،صرف کشف حقیقت دارای اهمیّت بوده و عدم رعایت روش مزبور به
نقض بررسی ها و عدم اعتبار فرآیند دادرسی منجر نمیشود (آشوری و موحد ،1396 ،ص .)3
عدم موضوعیّت پیش فرض دوم در تفکّر اسالمی ،بر دو دلیل عمده مبتنی است :یکی آن که حکومت
اسالمی بر پایه تشیع به اندازه حکومت دموکراتیک اروپاییان ،حکومتداری نکرده است؛ به همین دلیل ،فقه
امامیّه در حوز حقوق ماهوی بسیار غنی تر است از حقوق شکلی که تنها در باب لضا (فرآیند دادرسی ) و
شهادات (ادلّۀ اثبات) عنوان شده است .در مقابل ،حقوق اروپایی ،در حوز حقوق شکلی بسیار غنی تر از
حقوق ماهوی است؛ زیرا حقوق شکلی در جهت حقوق و آزادی های افراد گام بر می دارد؛ درحالی که
حقوق ماهوی در خالف جهت آن است و از این رو ،باید تا میتوان بر گستره حقوق شکلی افزود و از
تورم حقوق ماهوی کاست .دلیل دیگر آن که برخالف حقوق اروپایی که در آن بیش تر بر ساختار و
سازمان دادرسی تاکید است و عدالت در فرآیند دادرسی را بر عدالت لاضی ترجیح میدهد؛ در فقه امامیّه،
بر شخص و مقام رسیدگی کننده تاکید بیش تری است و عدالت لاضی را بر عدالت در فرآیند دادرسی
ترجیح می دهد .به همین دلیل ،در حقوق اروپایی ،دلّت نظر در ایجاد فرآیند دادرسی عادالنه و توجّه به
اصول حاکم بر آن ،بیش تر از انتخاب لاضی عادل اهمیّت دارد؛ چه آن که در این تفکّر فرض بر این است
که چنان چه ساختار و سازمان دادرسی عادالنه باشند ،مقام لضایی خود به خود در چنین شرایطی تصمیم
عادالنه اتخاذ می کند؛ امّا در مقابل ،در فقه امامیه دلت نظر در انتخاب لاضی عادل ،از ایجاد یک فرآیند
دادرسی عادالنه اهمیت بسیار بیش تری دارد .به طوریکه شرایطی که در فقه امامیه برای لاضی برشمرده
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اند ،در معدود افرادی می توان یافت؛ چه آن که در این تفکّر نظر بر این است که چنانچه لاضی عادلی را
انتخاب کنید ،با چنین لاضیی ،خودبه خود دادرسی عادالنه شکل میگیرد .با توجه به مطالب ذکر شده
هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی موضوعیت داشتن روش دادرسی در فقه امامیه و حقوق اروپایی
میباشد.
 .2اصول دادرسی

در نظام های دادرسی کیفری ،از زمان ارتکاب جرم در جامعه تا کشف آن توسط مقامات مسئول انتظامی
و لضایی و شناسایی و تعقیب مظنونان و متهمان و سسس تحقیقات مقدماتی درباره جرم و شیوه محاکمه
متهمان و اعمال مجازات لانونی در صورت احراز مجرم بودن آنان؛ مجموعه مقرراتی حاکم است که
اصطالحا «آیین دادرسی» نامیده میشود.
اصول دادرسی کیفری بنیان های محکم و استواری است که مانع انحراف مسیر دادرسی از اجرای عدالت
میشود .این اصول براساس اصل احترام و حمایت از کرامت انسانی وضع شده است .عنایت به اصول
مزبور موجب میشود که افراد شرافتمند و بی گناهی که به ناروا تحت تعقیب کیفری لرار گرفتهاند ،به رفع
و دفع اتهام از خود بسردازند و اعاده حیثیت کنند .اصول دادرسی کیفری از یک سو موجب تضمین حقوق
و آزادی های فردی شهروندان و از سوی دیگر ،باعث دفاع از حقوق جامعه در برابر رفتار مجرمانه و تثبیت
نظم عمومی میشود .اصول مزبور که از همان آغاز کشف جرم تا زمان شناسایی و تعقیب متهم و
چگونگی بازجویی و تحقیق از او و سرانجام کیفیت اعمال مجازات لانونی بر وی در صورت احراز مجرم
بودن توسعه یافته؛ متنوع و متعدد است .برخی از اصول دادرسی کیفری عبارتند از :اصل تساوی افراد در
مقابل لانون و دادگاهها ،اصل لانونی بودن دادرسی ،اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمه ،اصل منع
شکنجه متهمان در اثنای تحقیقات و محاکمه و اصل دو درجهای بودن رسیدگی (ضرغامی و مهرا،1394 ،
ص.)41
 .3تبیین ﺟایﮕاه علﻢ دادرس

علم لاضی در عداد دالیل اثبات امور مدنی نیامده است و تنها در بعضی از مواد لوانین کیفری ،به عنوان
دلیل اثباتی جرایم خاصی مورد تصریح لانون گذار لرار گرفته است .لذا به رغم این که دیدگاه مشهور
فقهوی در موورد حجیوت علوم لاضی ،اعتبار به صورت مطلق است؛ با توجه به نظام دالیل لانونی و عدم
تصوریح لانون گذار به حجیت علم لاضی در امور حقولی ،به سادگی نمیتوان به حجیوت آن به عنوان
دلیلی مستقل ،برای اثبات امر مدنی لائل شد البته با توجه به این که رویکرد لانون گذار ایرانی ،مانند لانون
گذار فرانسه و اغلب کشورهای دنیا به این مسئله بوده است که دغدغه اصلی خود در دادرسی را ،کشف
والع لرار دهد و همان طور که در ماده  358لانون آیین دادرسی مصوب  1318ه ش ،این اراده خود را
تصریح و در ماده  199لانون آیین دادرسی  1379نیز به گونه ای دیگر آن را تبیین کرده است؛ دیگر
نمیتوان پذیرفت که نظام دالیل لانونی به همان شدت و حدت سابق مورد نظر نظام دادرسی و مقنن ایرانی
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میباشد؛ چرا که لانون گذاران ایران به خوبی دریافتند که تنهوا راه رسویدن بوه کموال مطلووب دادرسی،
کشف حقیقت عینی است و با کشف این حقیقت مطلق است که عدالت مدنی محقق خواهد شد و در
نتیجه دستیابی به این حقیقوت ،دیگور در انحصوار دالیول لوانونی نخواهد بود و باید برای رسیدن به نتایﺞ
دلیق تر و ملموس تر در دادرسی هوا از کلیوه دالیل اثبات دعوا بهره جست (پوراستاد،1389 ،ج  ،2ص.)49
بنابراین ،ضمن پذیرش نظام دالیل لانونی در زمان حاضور ،بایود بورای علوم لاضوی اهمیت بیش تری نسبت
به سابق لائل بود .از جهت دیگر ،چون لانون گذار به حجیت علم لاضی به صوورت مسوتقل تصریح نکرده
است؛ علم خارج از ادله اثباتی معتبر نبوده و تنها ،علم ناشی از ادله موورد تأییود مقنن لرار گرفته است .به
هر صورت ،نمیتوان از علم دادرس به اطالق چشم پوشوید و انسانی عدالت گستر را به ماشین پذیرش ادله
لانونی و مامور اجرای لوانون و اعموال اصول دادرسی و اثبات تبدیل کرد و لاضی جاهل نسبت به والع را
که بی چون و چرا ،به مقتضای ادله لانونی رسیدگی میکند و از علم خود چشم میپوشد ،مجری والعوی
عدالت دانست.
 .4مقامات دادرسی

نخستین لواعد آیین دادرسی در اسالم آیاتی از لرآن مجید است .لرآن دادرسی را بر دو اصل احقاق حق و
اجتناب از هوای نفس مبتنی میداند« :ای داوود! تو را در زمین خلیفه لرار دادیم؛ پس میان مردم بر پایه
حق داوری کن و از خواهش نفس پیروی مکن» و درباره داوری میان نامسلمانان فرموده است...« :هرگاه
برای داوری پیش تو آیند [اگر خواهی] میان آنان داوری کن ،یا از آنان روی برگردان...اگر داوری کردی
به داد داوری کن ،زیرا خداوند دادگران را دوست دارد».
در فقه امامّیه ،تفکیک مقامات لضایی در عرض و طول دادرسی ،پیش بینی نشده است و به عبارتی ،لاضی
به عنوان مقام واحد ،عهده دار امر تعقیب و تحقیق و رسیدگی بدوی و تجدیدنظر است ،مگر در مواردی
که مجتهد اعلمی وجود داشت و او رسیدگی تجدیدنظر را انجام می داد .علّت آن این است که در فقه
امامیّه برخالف حقوق اروپایی ،تجمیع لدرت در یک مرجع ،با پیش فرض وجود شرایط فقهی برای لاضی
بسیار بعید است که به لغزش و سوءاستفاده از حق منتهی بشود تا به تفکیک مرجع در فقه احساس نیاز شود.
بنابراین ،رسیدگی در فق ه امامیّه برخالف حقوق اروپایی که بر اصل تعدد مقام لضائی بناشده است ،بر
«وحدت لاضی» مبتنی است .به این ترتیب ،آنچه بیش تر مورد تأکید فقه امامیّه لرارگرفته است« ،مقام
دادرس» است ،نه «مرجع دادرسی» و وجود شرایط فقهی در مقام دادرس از «موضوعویت» برخوردار است
(لربانی،1391 ،ج  ،1ص .)38
در حقوق اروپایی ،مقامات دادرسی دارای چهار خصیصه اند :نخست این که اصوال مقامات دادرسی از
«صفت تعدد» برخوردارند .مراد از تعدد مقامات ،هم به مراجع بدوی و هم به مراجع تجدیدنظر ناظر است.
به این ترتیب ،حتّی مرجع لضائی واحد نیز می تواند از تعدد مقام لضائی بهره برد.
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دوم ،بر این مقامات «تفکیک موضوعی وظایف» لحاظ میشود ،بدین صورت که موضوع تعقیب بر عهد
دادستان و موضوع تحقیق بر عهده بازپرس و موضوع رسیدگی و صدور حکم بر عهد دادرس است.
عالوه بر تفکیک ،این مقامات بایست نسبت به یکدیگر از «صفت استقالل» برخوردار باشند .به این ترتیب،
عالوه بر موضوعیّت مراجع دادرسی ،رسیدگی از طریق مقام خاص نیز از «موضوعویت» برخوردار است.
سوم ،این مقامات مشمول «تفکیک بر اساس تخصص و تجربه» می شوند .چهارم ،مقامات دادرسی از
«سلسله مراتب» برخوردارند .این سلسله مراتب دو خصیصه دارد :نخست ،این سلسله مراتب مبتنی بر
«تفکیک عرضی و طولی» مبتنی هستند و عالوه بر موضوعیّت هر یک از مقامات دادرسی ،ترتیب و توالی
هر یک از آن ها نیز از «موضوعیت» برخوردار است .به این ترتیب ،دادرس نمی تواند بدون انجام تحقیقات
مقدماتی توسط بازپرس وارد رسیدگی شود.
 .5درﺟات دادرسی

در فقه امامیّه ،اصوال درجات دادرسی وجود ندارد و نقض رأی نخستین لاضی ،اگر رأی ،درست و شرعی
صادرشده باشد و لاضی صالحیت و ویژگی های دادرسی را داشته باشد ،حرام است؛ مگر در سه مورد
نخست :هر رأیی که نخستین لاضی صادر کرده است و لاضی دوم ،نادرستی و اشتباه در آن ببیند ،میتواند
آن را نقض کند و طبق اجتهاد خود دوباره انشای رأی کند .دوم هرگاه خواهان و خوانده دعوا به رسیدگی
مجدد از رأیی موافقت کنند که نخستین لاضی آن را صادر کرده است؛ هرچند رأی نخست بر پایۀ اصول
درست و شرعی صادرشده باشد .سوم ،رسیدگی مجدد به دعوای مدنی که به زندانی شدن محکوم علیه
منجر شده است واجب است؛ هرچند محکوم علیه زندانی ادعا نکند که نخستین لاضی از روی نادرستی و
ستم علیه او رأی داده است .در این صورت ،همین که نادرستی رأی نخستین لاضی آشکار شد ،لاضی دوم
آن را نقض و رای جدید صادر میکند(آشوری ،1388 ،ج،1ص .)259
در خصوص رسیدگی مجدد از سوی لاضی دوم در مواجهه با فساد در رأی نخستین لاضی؛ بحثی نیست؛
اما در خصوص این که نخستین لاضی نیز میتواند رسیدگی مجدد انجام دهد یا خیر ،دو دیدگاه وجود
دارد؛ نخست این که رسیدگی مجدّد توسط نخستین و دومین لاضی اطالق دارد و از طرفی ،لیاس اولویت
گویای آن است که در «اشتباه» که بر «سهو» مبتنی است ،امکان رسیدگی مجدد از سوی نخستین و دومین
لاضی وجود دارد ،حال آن که در «فساد» که بر «لصد» مبتنی است چنین امکانی به طریق اولی باید برای
نخستین لاضی وجود داشته باشد .دوم این که از شرایط لضاوت در فقه امامیّه «عدالت» است که با کشف
فساد ،این صفت از لاضی سلب میگردد و از آنجا که دادرسی با این صفت موضوعیّت مییابد ،با سلب و
عدم احراز آن ،رسیدگی مجدد (که خود رسیدگی جدیدی است) از سوی نخستین لاضی ،امکان پذیر
نیست .به این ترتیب ،یا نخستین لاضی باید از دومین لاضی درخواست رسیدگی مجدد کند و یا این که
هرگاه لاضی دوم به کشف فساد پی برد ،به رسیدگی مجدد بسردازد (آخوندی ،1382 ،ج،1ص .)19
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در حقوق اروپایی ،درجات دادرسی همانند مراحل دادرسی بر پنﺞ معیار مبتنی است ،با این تفاوت که
سلسله مراتب دادرسی بر « تفکیک طولی» مبتنی است .به سخن دیگر ،درجات دادرسی مستلزم ورود به
مرحلۀ باالتر است .از طرف دیگر« ،تفکیک موضوعی» به معنایی که در مراحل دادرسی وجود داشته است
در این جا وجود ندارد .به سخن دیگر ،درجات دادرسی شامل رسیدگی به همان موضوعی است که در
مرحلۀ پائین تر صورت گرفته؛ با این تفاوت که در درجۀ اوّل و دوم ،رسیدگی «ماهوی و شکلی» و در
درجۀ بعدی ،رسیدگی «صرفا شکلی» (در دیوان عالی کشور) است .به این ترتیب؛ تا زمانی که دادرسی در
درجات باالتر صورت نسذیرد ،رسیدگی و رأی صادره از «لطعیت» برخوردار نیست.
در حقوق اروپایی ،درجات دادرسی ،موضوع دو نوع نگرش لرارگرفته است .برخی با اساس این حق به
مخالفت پرداخته و آن را با اصل نهایی بودن احکام مغایر دانسته اند .درجات دادرسی در نظر این گروه،
اصل نهایی بودن احکام را که هدف اصلی دادرسی است ،به تأخیر میاندازد .در مقابل ،عده ای دیگر بر
آنند که مقامات لضایی نیز باوجود تربیت علمی و عملی ،همانند سایر افراد در معرض جهل و تردید که
منشأ اشتباه است ،لرار دارند و ضعف نفس و اغراض که منشأ لغزش و بی عدالتی است ،در ایشان نیز وجود
دارد .عالوه بر این ،اختالف سلیقۀ دادرسان و صدور احکام مختلف در موضوع واحد نیز غیرلابل انکار
است .پذیرش درجات دادرسی این نوالص را جبران میکند .به هر حال ،اگرچه درجات دادرسی در مواد
کنواسیون اروپایی حقوق بشر  1950به صراحت بیان نشده است؛ اما در ماده  2پروتکل شماره  7این
کنوانسیون مورد توجه لرار گرفته است.
به این ترتیب ،فقه امامیه در موضوع تعدد درجات دادرسی نسبت به حقوق اروپایی رویکرد متفاوتی دارد.
نخست :در فقه امامیه «اصل بر عدم پذیرش درجات دادرسی» است و استثنای مورد پذیرش ،ناظر به «مقام
تجدیدنظر» است که باید لاضی اعلم نسبت به لاضی صادرکنند رأی یا خود لاضی صادرکنند رأی باشد؛
اما در حقوق اروپایی «اصل بر پذیرش درجات دادرسی» است و استثنای آن ،به «نوع رای» ناظر است؛ به
طوری که تمایل به تجدیدنظر آرا ،نسبت به جرائم سبک وجود ندارد .دوم« ،لاعد فراغ دادرس» در فقه
امامیّه جاری نیست و خود مقام لضائی نیز میتواند رأی خود را نقض یا اصالح کند؛ امّا در حقوق اروپایی
رأی مقام لضایی مشمول «لاعده فراغ دادرس» می شود .سوم ،در فقه امامیّه با توجّه به مباحثی که گذشت،
تجدیدنظر تنها ناظر به «رسیدگی ماهوی» است؛ امّا در حقوق اروپایی رسیدگی اعم از ماهوی و شکلی و
در برخی موارد صرفا شکلی است(ساکت ،1382 ،ج ،2ص .)57چهارم ،اثر تعلیقی در فقه امامیّه به نظر
لاضی واگذارشده است و او در این مورد « اختیار مطلق» دارد؛ امّا در حقوق اروپایی اثر تعلیقی با توجّه به
سازوکار تعریف شده خود به خود بر رأی صادره بار میشود و لاضی در این زمینه اختیاری ندارد .پنجم،
اثر انتقالی در فقه امامیّه به معنایی که در حقوق اروپایی مطرح است؛ مبنی بر این که سبب انتقال پرونده
دعوی از یک مرجع بدوی به یک مرجع تجدیدنظر میشود (و الزمۀ آن بررسی یک مقام با تخصّص و
تجربۀ بیشتر است) مطرح نیست و چه بسا لاضی بدون رسیدگی انتقالی ،خودش رأی صادره را نقض کند.
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ششم ،در فقه امامیّه ،رسیدگی مجدّد مبتنی بر لطع رسیدگی کننده یا لاضی مجتهد دیگر ،اگر «لطع» بر
فساد یا اشتباه داشته باشد ،رسیدگی مجدّد را انجام می دهد و این رسیدگی به تغییر رأی منتهی میشود،
درحالی که در حقوق اروپایی ،صرف «احتمال» بر فساد یا اشتباه موجبی برای رسیدگی مجدّد است و حتّی
ممکن است رأی صادره بدوی تأیید شود.
به این ترتیب ،رسیدگی مجدد در فقه امامیه بر تشخیص شخصی (موردی) لطعی و در حقوق اروپایی بر
ضابطۀ نوعی احتمالی مبتنی است .هفتم ،تجدیدنظر در حقوق اروپایی به نظم عمومی ناظر است و اصوال
توافق طرفین بر آن تأثیری ندارد؛ درحالی که در فقه امامیّه ،رسیدگی مجدّد اصوال متأثّر از توافق طرفین
است .هشتم ،در فقه امامیه رسیدگی مجدد بر مدت زمان مشخصی مبتنی نیست و به عبارتی ،تجدیدنظر از
سوی لاضی ،مشمول مرور زمان لرار نمی گیرد؛ حال آن که در حقوق اروپایی ،تجدیدنظر از سوی طرفین
دعوای کیفری ،بر مدت زمان مشخصی مبتنی بوده و مشمول مرور زمان لرار میگیرد .نهم ،در خصوص
توالی تجدیدنظر ،حقوق اروپایی تنها یک مرتبه رسیدگی پژوهشی را موردپذیرش لرار میدهد؛ حال آن
که در فقه امامیه ،در خصوص این که تنها یک مرتبه رسیدگی مجدد وجود دارد یا در صورت کشف فساد
یا اشتباه ،به طور متوالی می توان چنین رسیدگییی انجام داد ،بیش تر به توالی رسیدگی مجدّد نظر دارند.
دهم ،در حقوق اروپایی رسیدگی مجدّد نیازمند درخواست ذینفع است؛ حال آن که در فقه امامیّه،
رسیدگی مجدّد ،اصوال به تشخیص لاضی وابسته است.
 .6مراحل دادرسی

سیر تحوّل لانونگذاری در حقوق موضوعه از سال  1373تا سال  ،1381نشاندهنده اِعمال تفکّر فقهی و
پس از سال  1381در جهت حرکت بهسوی حقوق عرفی بهمثابۀ لبل از سال  1373است.
اعاده دادرسی اگرچه راهی لانونی برای رسیدگی مجدد به پرونده های است که به صدور حکم منجر شده
است؛ این طریق ،مسیری نیست که به طور عام نسبت به هر پرونده ای و یا هر نوع حکمی مفتوح و باز
باشد .در والع اعاده دادرسی را آن چنان که مسلمی به همین نام است؛ باید طریقی غیر معمول و فوق العاده
خواند با این کیفیت ،فوق العاده بودن این نوع از دادرسی موجب می گردد که الجرم لیودی لانونی را
برای این طریق شناخته و بر آن لگام زنیم .به بیانی دیگر ،اعاده دادرسی را باید یکی از طریق لوق العاده
شکایت از آرا خواند .اعاده دادرسی از آن رو مرتبه عالی و فوق العاده دارد که پس از طی مراحل عادی
رسیدگی به پرونده و لطعیت حکم دادگاه ،لابلیت طرح پیدا می کند .به همین رو با این طریق فوق العاده
لرار است که اعتبار امر مختوم که نسبت به حکم لطعی صادره از دادگاه ،شمولیت یافته ،عندااللتضا و در
صورت وجود و احراز یکی از جهات اعاده دادرسی مورد تردید لرار گرفته و با الغای حکم لطعی معترض
عنه ،منتفی گردد (کاوه ،شیری و حمزه هویدا،1397 ،ص .)18
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در فقه امامیه« ،تعدد و تفکیک عرضی و موضوعی» مراحل دادرسی و همچنین «سلسله مراتب» آن ،پیش
بینی نشده و به عبارتی ،مراحل دادرسی یک مرحله ای است .البته ،این به این ،بدان معنا نیست که تعقیب و
تحقیقی از سوی لاضی صورت نمی گیرد ،بلکه به این معنا است که لاضی در مرحلۀ ایی واحد و بدون
تفکیک مراحل دادرسی ،تعقیب و تحقیق و رسیدگی را انجام می دهد .همچنین« ،ضوابط» حاکم در
دادرسی دارای موضوعیت هستند و لاضی مجتهد اسالمی برخالف لاضی متخصّص اروپایی ،دارای اختیار
بیش تری است .به دیگر سخن ،لاضی با اختیارات وسیع تر خود ،فرآیند دادرسی را پیش می برد و
برخالف لاضی اروپایی که در جهت فرآیند دادرسی حرکت می کند ،خود به فرآیند دادرسی جهت می
دهد .درنتیجه ،برخالف حقوق اروپایی که خروج از جریان فرآیند دادرسی (به علّت موضوعیّت داشتن
آن) به بی اعتباری فرآیند دادرسی منتهی میشود ،در فقه امامیّه ،اصوال ،خروج از جریان فرآیند دادرسی،
بنا به فرض وجود شخص لاضی مجتهد ،به بی اعتباری فرآیند مذکور منتهی نمیشود (شمس ،1389 ،ج،1
ص.)12
در مواردی نیز که نهی شارع وجود دارد جمع بین چنین نهی یی و اختیارات وسیع لاضی مجتهد ،ایجاب
میکند که ظهور نهی در فساد بسته به نظر لاضی باشد ،مگر استثنائا در مواردی که نهی صریح شارع بر
فساد آن باشد که در این صورت ،اجتهاد در مقابل نص جایز نبوده و با استناد به لاعده «داللت نهی بر فساد
منهی عنه» .به بی اعتباری فرآیند دادرسی حکم میگردد (هاشمی شاهرودی ،1387 ،ج،1ص .)89
در حقوق اروپایی ،مراحل دادرسی بر پنﺞ معیار مبتنی است :نخست؛ دادرسی مرحله ای بوده و از «صفت
تعدد» برخوردار است .دوم؛ مراحل دادرسی بر « تفکیک عرضی» مبتنی هستند .به سخن دیگر ،مراحل
دادرسی در ابتدا ،بایست بدون ورود به درجۀ باالتر طی شوند .سوم؛ این مراحل بر «تفکیک موضوعی»
مبتنی هستند .مراحل دادرسی شامل پنﺞ مرحله :کشف جرم ،تعقیب متهم ،تحقیقات مقدماتی ،رسیدگی و
صدور حکم و اجرای حکم است .چهارم؛ مراحل دادرسی از «سلسله مراتب» برخوردار اند .به سخن دیگر،
عالوه بر موضوعیت هر یک از مراحل دادرسی ،ترتیب و توالی هر یک از آن ها از موضوعیّت برخوردار
است .به این ترتیب ،چنانچه در فرآیندی ابتدا حکم صادر شود و سسس تحقیقات انجام پذیرد ،یا ابتدا
اجرای حکم نموده و سسس حکم صادر شود و ،...چنین فرآیندی بی اعتبار است .از طرف دیگر ،چنان چه
الدامات نقض شده ،سبب بطالن هر مرحله ای شود ،اثر آن نسبت به آتیه است.
از این رو ،چنانچه مرحلۀ تحقیقات به واسطۀ نقض الدامات انجام شده در آن باطل گردد و مرحلۀ بعدی
که رسیدگی و صدور حکم است ،بر اساس چنین مرحله ای شکل گیرد؛ از آن جا که بر پایۀ مرحلۀ باطلی
شکل گرفته است ،مرحلۀ رسیدگی و صدور حکم نیز به بطالن محکوم است؛ امّا به مرحلۀ لبل از خود ،اثر
ندارد .به این ترتیب ،در مثال مذکور ،به مرحلۀ تعقیب خللی وارد نمی شود .پنجم؛ بر این مراحل دادرسی
«ضوابطی» حاکم است .ضوابط حاکم بر مراحل دادرسی نیز دارای موضوعّیت است و الدامات مقامات
مربوط باید در جهت پیروی از این ضوابط باشد .در حقوق اروپایی این ضوابط مشمول اصل لانونی بودن
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است و عدم رعایت آن ،اصوال به بی اعتباری مراحل دادرسی منجر و در مواردی نیز تخلّف محسوب
میشود(شریفی و رفیعی مقدم ،1391 ،ج ،1ص.)82
 .7مراﺟع دادرسی

در فقه امامیّه ،تفکیک مراجع لضایی در عرض و طول دادرسی ،پیش بینی نشده است .فقه امامیّه ،عالوه بر
طریقیّت در «مراحل و درجات دادرسی» با طریقیّت در «مراجع دادرسی» نیز مواجه است؛ به طوری که
فقدان مرجع دادرسی مشخص ،بر فرآیند دادرسی و مراحل آن هیچ خللی ایجاد نمیکند .در دادرسی
اسالمی مکان ویژه ای برای رسیدگی تعیین یا سفارش نشده است .لاضی حتّی میتواند از خانۀ خود به
عنوان دادگاه بهره گیرد .گزیدن مسجد برای برپایی جلسات دادرسی ،یکی از آن رو بوده که مردم بومی و
بیگانه آسان تر می توانسته اند برای دادرسی به آن جا روند و از سوی دیگر ،مسجد از دید گوناگون
تهمت ها و بدگمانی ها ،نسبت به مکان های دیگر ،دور و برکنار است .همچنین لاضی می تواند حتی در
خیابان و کوچه یه دانشگاه و مدارس به دادرسی بسردازد (کاتوزیان،1390 ،ج ،2ص.)44
در حقوق اروپایی ،مراجع دادرسی بر چهار خصیصه مبتنی هستند :نخست این که اصوال مراجع دادرسی از
«صفت تعدد» برخوردارند .مراد از تعدد مراجع ،هم به مراحل دادرسی (مرجع تعقیب و تحقیق -رسیدگی)
و هم به درجات دادرسی ناظر است .دوم؛ این مراجع بر «تفکیک موضوعی» مبتنی هستند .به این صورت
که موضوع تعقیب و تحقیق بر عهده دادسرا و موضوع رسیدگی و صدور حکم بر عهد دادگاه است .در
حقوق اروپایی ،صرف تفکیک موضوعی مراحل و ترتیب و توالی آن ،برای ایجاد فرآیند دادرسی عادالنه
کافی نیست ،بلکه باید برای تفکیک و عدم تجمیع لدرت در مرجع واحد ،برای هر یک از مراحل
دادرسی ،مرجعی خاص لحاظ کنیم که تحت عنوان «اصل تفکیک مراجع لضایی» شناخته می شوند .عالوه
بر تفکیک ،این مراجع باید نسبت به یکدیگر از «صفت استقالل» برخوردار باشند .به این ترتیب ،عالوه بر
موضوعیت مراحل و درجات دادرسی و ترتیب و توالی آن ،گذر از این مراحل و درجات در لالب مرجعی
خاص از «موضوعیت» برخوردار است .سوم؛ این مراجع بر «تفکیک صالحیتی» مبتنی هستند .این تفکیک
ممکن است بر اساس دادرسی در حوزهای مشخص (صالحیت محلی) و یا نوع جرم و مجازات (صالحیت
ذاتی) و یا شخصیت متهم (صالحیت شخصی) ،صورت گیرد .چهارم؛ مراجع دادرسی از «سلسله مراتب»
برخوردارند .این سلسله مراتب از دو خصیصه برخوردار است :نخست؛ این سلسله مراتب بر «تفکیک
عرضی و طولی» مبتنی هستند .دوم؛ عالوه بر موضوعیّت هر یک از مراجع دادرسی ،ترتیب و توالی هر
یک از آن ها از «موضوعیت» برخوردار است .به این ترتیب ،دادگاه بدوی نمی تواند بدون رسیدگی اولیه
در دادسرا وارد رسیدگی شود .همچنین دادگاه عالی هم نمیتواند بدون رسیدگی لبلی در دادگاه تالی ،در
رسیدگی ورود کند.
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 .8نتیجهگیری

عدم موضوعیّت پیش فرض دوم در تفکّر اسالمی بر دو دلیل عمده است مبتنی :یکی آن که حکومت
اسالمی بر پایه تشیّع به انداز حکومت دموکراتیک اروپاییان ،حکومتداری نکرده است .به همین دلیل فقه
امامیّه در حوز حقوق ماهوی از حقوق شکلی و شهادات بسیار غنی تر عنوان شده است .در مقابل ،حقوق
اروپایی ،در حوز حقوق شکلی از حقوق ماهوی بسیار غنی تر است؛ زیرا ،حقوق شکلی در جهت حقوق
و آزادی های افراد گام برمیدارد ،درحالی که حقوق ماهوی در خالف جهت آن .از این رو ،باید تا
میتوان بر گستره حقوق شکلی افزود و از تورم حقوق ماهوی کاست .دلیل دیگر آن که برخالف حقوق
اروپایی که در آن تأکید بیش تر بر ساختار و سازمان دادرسی است و عدالت در فرآیند دادرسی را بر
عدالت لاضی ترجیح میدهد؛ در فقه امامیه ،تأکید بیش تر بر شخص و مقام رسیدگی کننده است و
عدالت لاضی را بر عدالت در فرآیند دادرسی ترجیح می دهد.
اصل لانونی بودن آیین دادرسی کیفری ،در تمام فرآیند دادرسی جریان دارد .ورود به فرآیند دادرسی
مستلزم دو پیش فرض است :یکی وجود جهل موضوعی و دیگری بررسی برای خروج از این جهل .تفکّر
اروپایی و اسالمی در پیش فرض نخست مشترك؛ امّا در پیش فرض دوم دارای اختالف در روش است .از
آن جا که فرآیند دادرسی به صفت اصل لانونی بودن موصوف است ،نهی به این ضوابط از سوی لانون
گذار حمل بر فساد میشود ،ولو این که لانون گذار صراحتا چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد؛ امّا در
فقه امامیّه ،با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی ،ظهور نهی در فساد به نظر او وابسته است؛ مگر
درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز
نیست .در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است .در مقابل ،در فقه
امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلّی شده است .در حقوق اروپایی ،در چنین ساختار و
سازمانی ،تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک
موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است.
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فقه پویا
شماره سوم
صص 13-28

وضعیت شرط سرایت آثار عقد به قبل از عقد

سیدامیرحسین میر قاسمی

1

چکیده

برای تحقق هر "عقد"ی حدالل به دو لصد "انشا" نیاز است تا در عالم اعتبار ایجاد گردد و منظور از
شرایط سرایت آثارعقد به لبل از عقد ،آن است که طرفین عقد توافق کنند آثار عقد از زمانی لبل از انشا و
تکوین برای طرفین ایجاد گردد .این مقاله به بررسی وضعیت این شرط می پردازد .لابل ذکر است که عقد،
امری اعتباری است که وجودی مستقل ندارد ،بلکه وجودش به جعل جاعل و اعتبار معتبر منوط است
وپدید آورنده آن تراضی طرفین است و همچنین ذکر این نکته الزم است که تقدم معلول بر علت از
حیث زمان در عالم حقوق که عالم فرض واعتبار است ،اشکال ندارد و بنابر اصل حاکمیت اراده و ماده 10
لانون مدنی و اصل اباحه و همچنین وحدت مالك گرفتن از نظریه کشف در عقد فضولی و سایر دالیل و
توضیحات آورده شده ،به صحت شرط سرایت آثار عقد حکم داده شده است.

واژگان کلیدی :شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد ،شروط باطل و مبطل ،امور اعتباری ،اصل علیت،
نظریه کشف.

 1دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
رایانامه؛ Sydahm75@gmail.com
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 .1مقدمه

"شروط ضمن عقد" از جمله مسائل مهم و کاربردی در مبحث عقود میباشد ،یکی از شروطی که ممکن
است در ضمن شروط ضمن عقد لرار بگیرد ،شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد می،باشد ،که با توجه به
اهمیت و کاربردی بودن آن خیلی راجع به آن صحبت نشده .به نوعی مسکوت مانده است و اهمیت آن از
جایی ناشی میشود که این شرط می تواند بسیاری از معامالت را تسهیل کند و با سرایت دادن آثار عقد به
لبل ،متعاملین را به اهدافی که دارند ،برساند؛ چرا که با پیشرفته تر شدن جوامع ،نیازهای جدیدی ایجاد
میشوند و باید سعی داشت که با توجه به نیازهای جامعه ،لوانین و مقررات را تا جایی که با لوانین دیگر
مخالفتی صریح نداشته باشد ،به روزرسانی کرد و به حل مسائل نو ظهور و جدیدی کمک کرد .پس باید با
مراجعه به روح لوانین و فلسفه به وجود آمدن آن ها سعی کرد که معادالت حقولی و مسائل حل نشده را
پاسخی درست و لانع کننده داد .همان طور که گفته شد ،راجع به این مسئله به طور مستقیم بحث های فراوانی
صورت نگرفته است .در این مقاله سعی شده است با مراجعه به موارد مشابه ،مانند "نظریه کشف" در عقد
فضولی و وحدت مالك لرار گرفتن از آن و تطبیق دادن این شرط با شروط باطل و مبطل عقد و بررسی این
که آیا این شرط در زمره این شروط لرار میگیرد یا خیر و همچنین بیان اصل علیت و چگونگی مقدم شدن
معلول بر علت و همچنین این که آیا لواعدی که در امور تکوینی وجود دارد با امور اعتباری یکسان است؛ یا
در امور اعتباری می توان بر خالف آن عمل کرد؛ به طور کلی سعی شده با در نظر گرفتن تمامی جوانب،
حکمی کلی راجع به این شرط داده شود.
در این مقاله ابتدا مفهوم شرط و شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد تعریف شده است ،سسس شروط باطل
و مبطل عقد که در مواد232و233ق.م بیان شده ،هر کدام به صورت جداگانه تعریف گردیده و با شرط
سرایت آثار عقد به لبل ازعقد تطبیق داده شده است .در ادامه از منظر اصل علیت به این شرط نگاه شده است
و سسس نظریه کشف و شباهتی که با این شرط دارد ،بررسی شده و بعد از آن یک روایت از حضرت علی
(ع) عنوان گردیده که به نوعی در تایید این شرط می باشد و در انتها برخی از دستاوردها و آثار این بحث
مطرح و در پایان نتیجه گیری کلی بیان گردیده است.
 .2مفهوم شرط :

واژه "شرط" معانی گوناگونی دارد؛ از جمله ؛ وصف امری است که از عدم آن عدم مشروط الزم می
آید ،بدون این که وجودش الزمه وجود مشروط باشد ،نزدیک شدن به آتش شرط سوختن است ،بدون
این که سبب آن باشد ،همچنین (الزام) و (التزام) خواه ضمن عقد باشد یا خارج از آن که به معنای عقد
نامعین است؛ ولی در اصطالح حقولی ،شرط یکی از این دو مفهوم زیر را بیان می کند:
 .1امری که ولوع یا تاثیر عمل یا والعه حقولی خاص به آن بستگی دارد؛ برای مثال در ماده190ق.م که
شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند ،مقصود همین معنا است.
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 .2توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن تراضی طرفین ،در شمار توابع عقد دیگری در آمده
است( کاتوزیان ،1376 ،ص .)123-121
در تعریف دیگر ،شرط در لغت به معنای الزام چیزی و التزام به چیزی آمده است .در اصطالح شرط در
معانی مختلف به کار رفته است ،مثل شرط در اصطالح ادبی و در اصطالح منطق و فلسفه .شرط به معنای
تعلیق؛ یعنی «وابسته کردن چیزی به امری دیگر».که در ماده 191ق.م« :عقد محقق می شود به لصد انشا ،به
شرط مقرون بودن به چیز که داللت بر لصد کند» که در همین معنا به کار رفته است .و شرط در معنای
تخصصی حقولی که در این معنا شرط از معنای لغوی خود دور نیفتاده و آن در معنای محصولی عبارت
است از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد غیر مشروط و در معنای مصدری عبارت است از مرتبط
کردن تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به عقد مشروط به اراده طرف های آن .واژه شرط در مواد 232به بعد
لانون مدنی در همین معنا به کار رفته است .از منظر دکتر لنگرودی شرط امری است که در یک عمل
حقولی گنجانده شود تا آثار آن را تکمیل کند یا آثار آن را تغییر دهد یا زوال یا حدوث حقی بر امری
مستقل و محتمل الولوع گردد (جعفری لنگرودی ،1387 ،ص.)236
.3مفهوم شرط سرایت آثار عقد به قبل از عقد

تحقق هر عقدی حدالل به دو لصد انشا نیازمند است؛ به طوری که لصد (موجب) ،به همراه لصد (لابل) با
یک دیگر تلفیق شوند تا عقد در عالم اعتبار محقق و ایجاد گردد .منظور از شرط سرایت آثار عقد به لبل
از عقد آن است که طرفین ضمن عقد توافق کنند آثار عقد از زمانی لبل از انشا و تکوین عقد برای
طرفین ایجاد گردد .برای مثال ،حسن و حسین در تاریخ  1398 /2/1مبایعه نامه ای در مورد فروش یک
منزل مسکونی با یک دیگر منعقد و ضمن عقد شرط کنند که مالکیت و سایر آثار عقد از تاریخ1398/1/1
اعمال میگردد.
بررسی شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد:
لانون مدنی در مواد 232و233ق.م ،شروط باطل ومبطل را در  5بند احصا کرده است که در این بخش
هریک از این شروط را با شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد بررسی می کنیم:
.4شروط باطل

الﻒ .شرط غیر مقدور
هدف نهایی هر التزام اجرای آن است .تعهدی را که نتوان ایفا کرد ،در دید عرف امری لغو و بیهوده است.
لانون نیز توانایی بر تسلیم را از شرایط عمومی درستی لراردادها میداند و بند 1ماده 232ق .م در والع
اجرای آن لاعده در شرط است(کاتوزیان ،1376 ،ص168و  .) 169غرض از درج شرط در ضمن عقد،
ایجاد آن به نفع مشروطه له است ،بنابراین ،تحقق آن در خارج ،الزمه حصول مقصود طرفین از درج شرط
میباشد ،به همین دلیل باید متعهد توانایی انجام آن را داشته باشد و یا نفس شرط هر چه باشد(چه از
اوصاف بوده و چه فعل یا ترك آن و چه این که شرط نتیجه باشد) باید بتوان ولوع آن را در خارج
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متصور شد و به طور کلی اجرای شرط بایستی مقدور باشد .در غیر این صورت ،شرط مندرج در متن عقد
لغو و بیهوده و بر این اساس باطل خواهد بود؛ ضمن آن که بر عقد اصلی تاثیری نخواهد گذاشت(عالمه،
 ،1387ص .)75پس شرط غیر مقدور ،یعنی شرطی که طرفین عقد توانایی اجرای آن را نداشته باشند و
اجرای آن شرط غیر ممکن باشد .حال در شرط مورد نظر ما ،یعنی شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد،
طرفین توافق می کنند که آثار عقد از زمانی لبل از عقد ایجاد شود .برای مثال خریدار از یک ماه پیش
مالک این خانه بشود؛ از آن جا که این امر از امور اعتباری است که وجودی مستقل ندارد ،بلکه وجود آن
به جعل جاعل و اعتبار معتبر منوط میباشد؛ تقدیم کردن آن غیر ممکن نیست و با صرف توافق طرفین می
توان این شرط را اجرا کرد چرا که مانعی وجود ندارد که به عدم لدرت بر اجرای آن منجر بشود .پس
شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد شرطی نیست که اجرای آن از توان طرفین خارج باشد .پس این شرط
جزو شروط غیرمقدور لرار نمیگیرد.
ب .شرط بدون نفع و فایده
منظور از شروط بودن نفع یا بی فایده ،مواردی هستند که اجرای آن ها اثر عقالیی نداشته و درج آن نیز در
ضمن عقد از روی تعقل نباشد .به عبارت دیگر در صورت توافق بر چنین شرطی ،نفع و استفاده ای عاید
مشروطه له نخواهد شد و از آن جا که اشتراط بر امر بدون نفع و فایده بی اثر است؛ لانون آن را باطل
میداند و مشروط علیه را به اجرای آن ملزم نمیکند(عالمه ،1387 ،ص .)95در این جا این سوال به وجود
می آید که وجود نفع ،از دیدگاه عقال مالك است یا از دید شخص شارع و یا این که هر دو؟ یک دیدگاه
عقیده دارد ضابطه فایده داشتن شرط لابل تایید بودن آن نزد عقال و اکثر جامعه است و منفعتی عقالیی
محسوب می شود که در عین حال که نیازی از نیاز های جسمی یا روحی انسان را برطرف میکند؛ یا همراه
با زیان نباشد و یا در صورت همراه بودن با زیان ،منفعت آن از زیان آن بیشتر باشد .بنابراین ،شرطی که
هیچ نیازی را برآورده نکند یا در صورت رفع نیاز ،زیان آن بیش از منفعت یا مساوی با منفعت آن باشد،
شرطی بی فایده محسوب میشود(شهیدی ،1386 ،ص 100و .)101دیدگاهی دیگر عالله دارد که از
شرایط صحت شرط این است که در آن ،هدف و غرض عقالیی باشد ،خواه از دید عموم عقال و عرف
عام و خواه از دید شخص شارع .دیدگاه سوم که به نظر صحیح تر می رسد ،این است که معیار تمیز فایده
شرط بنای خردمندان است؛ اما منتهی این معیار را باید با توجه به خواست ها و نیازهای دو طرف عقد
درنظر گرفت ،یعنی باید دید موضوع شرط را خردمندان درآن اوضاع و احوال مفید میدانند یا بیهوده.
برای مثال ،اگر پدری به منظور تربیت فرزند خود ،کار دشوار و به ظاهر بی فایده ای را بر او شرط کند
(مانند گرسنه ماندن ) خردمندان آن را لغو نمیبینند ،در حالی که ممکن است همان کار را در معامله بین
دو بازرگان بی فایده ببینند(کاتوزیان ،1376 ،ص .)173شرط تقدیم کردن و سرایت دادن آثار عقد به لبل
از عقد حتما نفع و فایده ای برای طرفین دارد برای مثال ،اگر در یک عقد بیعی شرط کند که آثار عقد به
لبل از عقد سرایت کند ،مالکیت منافع مبیع از زمانی لبل از انعقاد بیع به خریدار منتقل میگردد و میتواند
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از آن ها استفاده کند؛ یا حتی به بهانه این شرط خریدار می تواند بابت منافع گذشته از ثمن معامله بکاهد؛
به عالوه چه کسی بهتر از طرفین معامله می تواند مصلحت وفایده خویش را بسنجد؟ ولتی که طرفین نفع
خویش را در آن دیده اند که آثار عقد از گذشته مترتب گردد؛ دلیلی ندارد که مانع آن ها شد .البته ذکر
این نکته ضروری است که توافق افراد به سرایت اثر عقد به گذشته ،باید به نحوی باشد که زمان تقدیم
آثار عقد به نحوی صریح و مشخص باشد؛ و اال مجهول ماندن مدت موجب جهل به عوضین و غرری
شدن معامله میگردد .با این توضیحات ،مشخص میشود که شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد غیر
عقالیی نمیباشد؛ با این حال ،باز هم اگر دیدگاه مخالفی وجود داشته باشد و درعقالیی بودن این شرط
تردید کند ،حکم درموارد تردید به این شکل میباشد :اگر اشتراط بر امری والع گردد و تردید شود که
آیا غرض عقالیی بدان تعلق می گیرد یا نه؛ حمل به صحت میشود؛ یعنی محمول میگردد به اینکه غرض
معتدبه است .در این موارد اصل عدم لغویت چنین شرطی مطرح می گردد و به موجب آن برایمشروط له
حقی بر مشروط علیه ثابت می شود که بر اساس آن ،وفای به شرط الزم میآید .پس در موارد تردید ،اصل
صحت جاری می گردد(عالمه ،1387 ،ص  .)99پس مشخص میگردد که شرط عقالیی بودن و نفع و
فایده داشتن شرط نیز نمی تواند به شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد خدشه ای وارد آورد.
 .3شرط نامﺸروع
منظور از "مشروع بودن" شرط ،ممنوع نبودن آن حکم به لانونی است ،نه اعالم مجاز بودن آن در لانون.
همچنین منظور از "شرط نامشروع" این نیست که ارتکاب آن جرم نباشد ،بلکه منظور هر عمل بدون مجوز
لانونی است که در برابر روح مقررات ،عملی ناپسند باشد .بنابراین ،هر شرطی که با لانون مغایر باشد،
نامشروع بوده و باطل است ( الممنوع شرعا کالممنوع عقال ) و در حال لانون و شرع هر دو مفهوم واحدی
دارند؛ اما به لحاظ استقالل عقد نسبت به شرط ،اصوال مفاد شرط نسبت به عقد سرایت نمیکند؛ به این
جهت شرط نامشروع فاسد است؛ اما عقد را فاسد نمیسازد(شهیدی ،1386 ،ص .)103و توضیحی دیگر
واژه نامشروع در بند  3از ماده 232ق.م نشان می دهد که لانونگذار تنها به مخالفت شرط با لانون نظر
نداشته است و می خواهد از نفوذ شرط خالف اخالق و مصالح عمومی جلو گیری کند .پس شرط
نامشروع را به دو گروه متمایز می توان تقسیم کرد:
 .1شرط خالف لانون :این شرط درصورتی باطل است که لانون امری باشد ،مانند این که شرط شود بیگانه
ای در شمارش ورثه درآید یا وارثی بیگانه شود.
 .2شرط خالف اخالق و نظم عمومی :هر شرط که موضوع آن کاری خالف اخالق و نظم عمومی باشد یا
انگیزه آن را بتوان رسیدن به غایتی نکوهیده و ضد اجتماعی توصیف کرد ،باطل است هر چند که در
لوانین ممنوع نباشد( .کاتوزیان ،1376 ،ص 173الی )175
پس مشخص می شود که شرط نامشروع شرطی است که یا مخالف کتاب و سنت باشد و حرامی را حالل
یا حاللی را حرام کند یا خالف لانون باشد .نکته حائز اهمیت این است که شرط نامشروع باید در لانون یا
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شرع ذکر شده باشد و عدم ذکر آن به منزله صحیح بودن آن میباشد .حال در شرایط سرایت آثار عقد به
لبل از عقد؛ برای مثال مبایعه نامه ای تنظیم شود و توافق شود که آثار آن از یکسال لبل بیاید ،چیزی که به
نظر می رسد ،این است که این شرط نه حرامی را حالل کرده و نه حاللی را حرام کرده و نه در لانون
صریحا از آن منع شده است ،پس اوال با توجه به اصل صحت و عموم 《المومنون عند شروطهم 》معتبر
نشناختن آن نیازمند دلیل و تصریح است و سکوت شرع و لانون را نمیتوان به منزله مخالفت با چنین
شرطی پنداشت .همچنین در نظام کنونی حقوق ما برای اینکه لراردادی نافذ باشد ،کافی است که برخالف
لانون نشود و نظم عمومی را مختل نسازد و اخالق حسنه از آن جریحه دار نگردد و با توجه به مشخص
بودن موارد اخالق حسنه و نظم عمومی (که به این ترتیب می باشد که نظم عمومی شامل لواعدی است که
به منظور حفظ و صیانت جامعه و تامین منافع عمومی و تعدیل و حسن جریان امور وضع میگرد) (جعفری
لنگرودی ،1387 ،ص)717؛ مخالفت با نظم عمومی به منزله عدم ترتیب اثر به لوام جامعه و مغایرت با
لوانین آمرانه است؛ و اخالق حسنه نیز چهره خاصی از نظم عمومی است و اموری که با اخالق حسنه
مخالفت داشته باشد ،طبعا نظم عمومی را نیز بر هم میزند .بنابر آنچه بیان شد ،شرطی که نتیجه آن بی
نظمی و یا جریحه دار کردن احساسات و عواطف عمومی باشد ،به واسطه مخالفت با نظم عمومی و اخالق
حسنه و نادیده انگاشتن لواعد آمره در زمره شروط نامشروع است وباطل میشوند( .عالمه ،1387،ص
146و  .)147حال ولتی شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد را با نظم عمومی و اخالق حسنه را تطبیق
بدهیم ،مشخص می شود در صورتی که طبق ضابطه انجام شود و تاریخ دلیق تقدیم در لرارداد لید شود،
نه بی نظمی را در پی دارد و نه به جریحه دار کردن احساسات و عواطف عمومی منجر میشود ،پس این
شرط با نظم عمومی و اخالق حسنه مخالفتی ندارد و همچنین با توجه به تمام این نکات ماده 10ق.م نیز
مویدی دیگر بر صحت این شرط مى باشد که میگوید لراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را
منعقد کرده اند در صورتی که مخالف صریح لانون نباشد ،نافذ است.
 .5شروط باطل و مبطل

شرط خالف مقتضای ﻋقد
"مقتضا" به معنای "اثر" است و "مقتضی" یعنی "موثر" ،مقتضاها و آثار عقد را مى توان به دو دستهى
مقتضا ی ذات عقد و مقتضای اطالعات عقد تقسیم کرد .لانون مدنی شرط خالف مقتضاى ذات عقد را
سبب بطالن عقد معرفی کرده؛ بدون این بین این دو مقتضا تفکیکی باشد؛ اما میتوان فهمید که منظور
لانون گذار شرط خالف مقتضای ذات عقد است ،نه شرط خالف مقتضای اطالق عقد( .شهیدی،1386 ،
ص )113حال به بررسی این دو شرط و تطبیق آن با شرط سرایت آثار به لبل از عقد میپردازیم.
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 .5-1شرط خالف مقتضای ذات ﻋقد:
"مقتضای ذات عقد" چنان اثری است که عقد بدون وجود این اثر محقق نمیشود .این اثر را ماهیت عقد
ایجاد میکند؛ به طوری که عقد بالذات تولید کننده آن است .به این ترتیب چنین اثری از عقد جدا نشدنی
خواهد بود(شهیدی ،1386 ،ص  .)113به عبارت دیگر ،آن موضوع اصلی را که عقد به خاطر آن والع می
شود و در صورتی که به واسطه آن نباشد ،عقد منعقد نمیگردد؛"مقتضای ذات عقد" مینامند(عالمه،
 ،1387ص .)158شرطی که مخالف با اثر ذات عقد یا مقتضای ذات عقد باشد ،به علت تالزم مقتضا با ذات
عقد در حقیقت با ماهیت معامله نیز مخالف خواهد بود .هر گاه شرط با ذات عقد مخالف باشد ،بدان معنا
است که از طرفی ماهیت عقد انشا شود و از طرف دیگر با درج شرط در راه تحقق عقد مانعی ایجاد گردد
و نتیجه این وضعیت ،عدم تحقق عقد است ،مانند آنکه شخصی زمینی را به دیگری بفروشد و ضمن عقد
شرط شود که هیچ مالکیتی برای خریدار به وجود نیاید .به عبارت دیگر ،دو امر متنالض ،یعنی ولوع بیع و
عدم ولوع آن در اراده طرفین والع شود که این امر سبب بطالن عقد خواهد بود و این امر به جهت
وابستگی عقد به شرط ،بلکه به سبب اثری است که شرط در ماهیت عقد دارد (شهیدی ،1386 ،ص.)113
حال در شرط سرا یت آثار عقد به لبل از عقد ،برای مثال در عقد بیعی که طرفین توافق کنند مالکیت مبیع
از زمان لبل از عقد از عقد به خریدار منتقل می گردد .در این عقد اثر اصلی عقد که مالکیت مبیع است،
برای خریدار حاصل شده است و تنها نکته ای که وجود دارد ،این است که شرط شده این مالکیت از
زمانی لبل از زمان انعقاد عقد به خریدار منتقل گردد .پس عقد اثر اصلی خود را گذاشته و شرطی نشده
است که به ذات عقد که همان انعقاد مالکیت است ،خدشه ای وارد آورد .پس مشخص می شود که شرط
سرایت آثار عقد به لبل از عقد با ذات عقد تنالضی ندارد و در تمام عقودی که این شرط در اعمال می
شود ،مقتضای ذات عقد انجام میپذیرد و تنها شرط می شود که اثر عقد به گذشته نیز سرایت کند .پس
این شرط ،جزء شروط خالف مقتضای ذات عقد لرار نمیگیرد .البته نکته ای که وجود دارد ،این است که
صحت این شرط در برخی موارد شک و شبهه ایجاد میکند؛ چرا که مخالفت شرط با مقتضای عقد ممکن
است به چند صورت انجام پذیرد ،مانند مخالفت با مضمون یا مفاد اصلی عقد ،یعنی موضوعی که به
تراضی انشاء شده است ،برای مثال درعقد بیع مبادله کاال با ثمن موضوع اصلی تراضی است و لذا اگر
شرط شود که تملیک صورت نسذیرد یا بدون عوض باشد ،شرط خالف مقتضای عقد است .این صورت را
همه محققان پذیرفته اند و مثال یاد شده نمونه سنتی و متداول برای نمایاندن مفهوم مقتضا وچگونگی
مخالفت آن با شرط است؛ امّا چنین مثال هایی به صراحت در هیچ لراردادی دیده نمی شود .آنچه بیشتر
احتمال دارد ،این است که ،مفهوم شرط از لحاظ نتیجه با تملیک لابل جمع نباشد .مانند اینکه در بیع شرط
شود که خریدار آن را ببخشد یا در اجاره شرط شود که انتفاع از مورد اجاره با خویشان موجر یا فقیران
شهر است؛ به طوری که از جمع مفاد شرط و عقد به خوبی براید که مقصود والعی تملیک نیست و واژه
بیع یا اجاره سرپوشی عاریتی و نامناسب برای مقصود پنهانی دیگر است .پس باید گفت که شرط مذکور
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مخالف با مقتضای عقد است؛ چرا که با مفاد عقد (بیع ،اجاره) مخالفت دارد (کاتوزیان ،1376 ،ص183و
.) 184
حال در شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد ،اگر بایع و خریدار (برای مثال) در عقد بیع یک ساختمان
شرط شود کنند که آثار عقد از یکسال پیش اعمال شود ،ممکن است در اینجا نیز این احتمال وجود
داشته باشد که لصد نهایی طرفین چیز دیگری بوده است و این نوع عقد نوعی پوشش بوده است .برای
مثال فرار از مالیات یا برای فرار از دین و یا نیت های دیگری بوده که با توسل به تقدیم آثار عقد ،لانون را
دور بزنند و خود را از موانع لانون برهانند که در این موارد باید توجه داشت تا لصد طرفین فی الجمله
احراز گردد و در صورتی که معلوم شود لصد آنها چیزی خارج از عقد بیع بوده است و لصد فرار از
لانون را داشته اند و با نیت دیگری آثار عقد را مقدم کرده اند؛ در این موارد نمیتوان به صحت چنین
شرطی حکم داد و به دلت و تامل بیشتری نیاز دارد.
 .5-2شرط خالف مقتضای اطالق ﻋقد:
"مطلقیات اطالق عقد" را اموری گویند که هر گاه عقد به طور اطالق و بدون هیچگونه لید و شرطی والع
شود ،آن امور را مقتضی باشد .این امور الزمه ماهیت عقد نیستند ،بلکه نسبت به هر عقدی که به نحو
اطالق تحقق یابد ،به طور تبعی ایجاد می شود؛ مگر اینکه نسبت به آنها در ضمن عقد تصریح و تاکید
شود و لصد مشترك ،حاکی از لزوم آن امور باشد .نکته مهم عدم لزوم چنین آثار به واسطه اشتراط خالف
در ضمن عقد است .طرفین می توانند در ضمن عقد بر خالف اموری که مقتضیات اطالق عقد باشد،
اشتراط و یا بعضی از آثار آن را به طور جزئی محدود کنند؛ به طور مثال ،عدم انتفاع از مبیع را برای زمان
معین شرط کنند و این شرط با مقتضای عقد صحیح است (عالمه ،1387 ،ص .) 162
حال در شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد( ،برای مثال در عقد بیع) مقتضای اطالق آن است که مالکیت
پس از عقد به خریدار منتقل گردد و آثار عقد بر آن بار شود .پس با توجه به اینکه مقتضای عقد اجرای
کلیه تصرفات در بیع است؛ در اینجا نیز این مقتضا صورت میپذیرد و تنها مسئله ای که هست این که
آثارعقد به لبل سرایت می کند واز آنجا که عقد امری اعتباری است و پدید آورنده این امر تراضی
طرفین است و عقد نیز اثر مستقیم توافق است ،نه خود آن؛ پس چه ایرادی دارد که تراضی به این شکل
باشد که عقد االن بسته شود و آثار آن از لبل بر آن بار گردد؟
 .6شرط مجهولی که ﺟهل به آن موﺟب ﺟهل به عوضین می گردد:

منظور از "شرط مجهول" ،شرطی است که مورد آن مجهول باشد .شرط مجهول نه باطل است و نه سبب
بطالن معامله و از صحت واعتبار حقولی برخوردار است؛ اما هر گاه مجهول بودن شرط به گونه ای باشد
که به مورد عقد سرایت کرده و آن را مجهول کند ،وضعیت عقد دگرگون شده و چنین شرط مجهول عقد
را باطل می کند (شهیدی ،1386 ،ص )120؛ مانند این که در ضمن عقد بیع موعد مجهولی را برای
پرداخت ثمن معین کنند ،مثال شرط کنند هر زمانی که فالن شخص از دنیا رفت ،ثمن را پرداخت کند و
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این شرط چون هم مجهول است و هم متعلق به عقد و به یکی از عوضین آسیب می رساند وبا توجه به
اینکه مجهول بودن یکی از عوضین موجب غرر می شود وغرر موجب بطالن عقد است؛ عقد نیز باطل می
شود .بر همین اساس طرفین معامله باید از میزان وچگونگی و کم و کیف تعهد و شرطی که بر آن توافق
کرده اند مطلع باشند ،و هر گونه شرطی که به واسطه آن معلوم و معین بودن عوض ومعوض مخدوش
گردد؛ باطل ومبطل عقد است .حال در شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد و تطبیق آن با شرط مجهول
که جهل به آن موجب جهل به عوضین می گردد؛ باید لائل به تفصیل شد؛ به این صورت که اگر زمان
دلیقی که آثار عقد به آن بر می گردد ،مشخص باشد؛ مثال در  1398/2/2لرارداد ببندد و شرط کند که
آثار از  1398/2/1برلرار دارد بار شود ،این شرط مجهول نیست؛ چرا که هیچ سر در گمی و جهلی در آن
وجود ندارد و کامال مشخص است که آثار لرار داد به چه زمانی بر می گردد و این تاریخ با توافق طرفین
صورت پذیرفته و مشخص است و لذا جزء شروط مجهول نیست؛ اما در صورتی که آثار عقد به تاریخی نا
معلوم در گذشته سرایت کند که برای هیچ کدام از طرفین آن زمان مشخص و معلوم نیست و نسبت به آن
جهل وجود دارد؛ مشخصا این شرط جزء شروط مجهول لرار می گیرد و در صورتی که این جهل به
عوضین هم تعلق گیرد؛ این شرط باطل ومبطل عقد است و به نظر می رسد که این شرط باعث مجهول
شدن یکی از عوضین ،یعنی مبیع می شود و این شرط باطل ومبطل می باشد.
اصل علیت :

"علیت" یعنی چیزی که شی در حقیقت وجودش به آن نیازمند است .به معنای دیگر ،مقصود از اصل علیت این
است که لوانین حاکم بر ماده عالمی دارد و چیزی در جهان بدون علت امکان پذیر نیست (مغربی ،1381 ،ص
 .)77-86این لانون در مورد امور تکوینی ،یک اصل بدیهی است که تصدیق آن به تفکر و لیاس احتیاجی ندارد
و از نتایﺞ و لوازم لطعی اصل علیت در حوزه تکوین" ،عدم امکان تقدم زمانی معلول بر علت" است؛ چرا که
اگر معلول لبل از حصول علت ،موجود شود تاثیر معدوم در وجود الزم میآید .لذا در حوضه تکوین ،این امر،
محال است؛ اما مسئله ای که مورد اختالف و تنازع است ،این است که این احکام در حوزه اعتبار به همین نحو
ساری و جاری خواهد بود یا حکم لضیه متفاوت است ؟لبل از بیان اختالفات موجود در بیان مفهوم اعتباریات،
باید گفت فرض هایی است که ذهن به منظور برطرف کردن احتیاجات حیاتی ،آنها را ساخته و جنبه وضعی،
لراردادی و اعتباری دارد و با والع و نفس االمر سرو کاری ندارد (طباطبایی و مطهری ،1346 ،ص .)143شرط
اساسی برای ایجاد یک موجود اعتباری ،آن است که ایجاد کننده آن موجود ،براین کار لادر باشد؛ مثال صغیر
غیر ممیز که از عهده تصور و تصدیق بر نمی آید ،چگونه می تواند موجود اعتباری به وجود بیاورد (جعفری
لنگرودی ،1392 ،ص.)143در این زمینه یک دیدگاه به صورت فلسفی به مسئلهی حقوق نگاه میکند و پیروان
آن به تبعیت حوزه اعتبار از لواعد حاکم بر حوزه تکوین اعتقاد دارند و معتقدند که اصل علیت همان طور که
در عالم تکوین جاری می گردد در عالم اعتبار نیز اعمال می گردد و از دیدگاه آنان لاعده اولیه این است که
نظام امور عینی و والعی ،در امور اعتباری و حقولی نیز جریان دارد و انسان نمی تواند در زمان گذشته تصرف
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کند و موجودات گذشته را تغییر دهد .به همین جهت ،در مباحث حقولی همچون اصل حاکم بر جهان طبیعت؛
مانند لزوم تقدم علت بر معلول و سبب بر مسبب برای استتنباط و تعیین وضعیت های احکام حقولی مورد
استفاده لرار بگیرند .به طور مثال ،با توجه به همین دیدگاه بیان داشته اند منظور از "شرایط" در ماده 190ق.م؛ یا
در اسباب تملک مربوط به مواد  140به بعد لانون معدنی اصطالح"سبب" به کاربرده شده در معانی فلسفی خود
میباشد(شهیدی،1386 ،ص  53و رای،1347/9/22-71هیت عمومی دیوان عالی کشور )؛ و وجود اعتباری
متفاوت از وجود وهمی و ذهنی و تابع اصول و لواعد عقلی است .بنابر این ،انفکاك علت اعتباری از معلول های
اعتباری و تقدم علت بر معلول اعتباری عقال محال است (بجنوردی،1377،ص  )45و اعتباری بودن مالکیت را
باعث نمی شود .آنچه در نظام تکوین امور غیر ممکن است در مورد آن امکان پذیر می گردد .به این ترتیب،
دلیل عمده کسانی را که شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد را نمی پذیرند ،می توان اینگونه بیان کرد که هر
چند امور اعتباری تابع جعل جاعل واعتبار معتبر است و همان طور که بشر اراده کرده است به وجود خواهد
آمد؛ نباید به نحوی امور اعتباری را با امور ذهنی و وهمی خلط کرد و به بهانه اعتباری بودن انشای اموری را که
عقل سلیم محال می داند ،ممکن شمرد (کاتوزیان ،1376 ،ص  )625و به حکم عقل ممکن ذاتا نه التضای وجود
دارد و نه التضای عدم؛ پس محتاج علت است؛ خواه این ممکن وجود مادی و دنیوی داشته باشد و خواه
وجودی اعتباری .اساسا بدون جریان اصل علیت در حوزه اعتبار هیچ نظمی شکل نمی گیرد.در مقابل ،دیدگاه
دیگر بر تفکیک میان عالم تکوین با اعتبار لائل و معتقد است که نباید به مسائل عالم اعتبار با دیدگاه فلسفی نگاه
کرد زیرا ظرفیت موجودات اعتباری چیزی جز جعل جاعل نیست و امور اعتباری از باب علت و معلول در
مفهوم فلسفی خود بیگانه هستند و در مورد علت و معلول اعتباری و شرط و مشروط اعتباری به اصول و لواعد
فلسفی نمی توان متوسل شد ؛ زیرا در حل مسائل مربوط به حوزه ادراکات اعتباری با مشکالت الینحل مواجه
خواهد شد (طباطبایی و مطهری ،1346،ص )173و تقدم معلول بر علت از حیث "زمان" در عالم هستی محال
است؛ ولی این امر در عالم حقوق که عالم فرض و اعتبار است؛ هیچگونه اشکالی ندارد؛ زیرا چنان چه بتوان
برای امری که در عالم مادی هیچگونه تاثیری بر پیدایش امر دیگر ندارد فرض کرد که موثر و علت موجد
تعهد مالکیت است و آن را در عالم حقولی معتبر شناخت؛ می توان به آسانی فرض کرد که امر موخر بر امر
مقدم تاثیر کند و علت پیدایش آن باشد؛ زیرا هیچ امری در عالم تصور محال نیست و هر چه که تصور شود،
می توان معتبر دانست و تاثیر آن را بر شی مقدم اعتبار کرد؛ چنانکه یکی از فقها بر مبنای همین دیدگاه امکان
ایجاد اثر لهقرایی بر الاله را تجویز کرده و یکی از حقولدانان نیز به عنوان تکمیل بحث ،ضمن پذیرش اعتبار
شرط فاسخ با اثر لهقرایی بیان داشته" :شرطی که انحالل عقد را از آغاز وجود مقرر دارد ،نباید شرط فاسخ
نامید؛ چرا که عقد را باطل می کند ".پس مفاد شرط ،به معنای که ما در نظر داریم ابطال معلق عقد است و باید
شرط مبطل نامیده شود نه فاسخ (کاتوزیان ،1390 ،صفحه )349؛ در حقوق فرانسه نیز عده ای بر این عقیده اند
که دو طرف عقد می توانند هر گونه نفوذ عقد در آینده و آثار آن را تا جایی که امکان دارد در گذشته از بین
ببرند (کاتوزیان ،1388،ص)333،؛ با این تفاسیر دیدگاه دوم عقیده دارد که عالم اعتبار تابع جعل جاعل است و
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جاعل می تواند از لحاظ ترتب زمانی اثر معلول را مقدم علت لرار دهد و این امر با عدم امکان تقدم معلول بر
علت در حوزه تکوین منافاتی ندارد .به عنوان مثال علی و حسن می توانند عقد بیعی را منعقد کنند و آثارعقد را
به گذشته سرایت بدهند واز زمانی لبل از انعقاد بیع اثر را مترتب بدانند.
 .7نظریه کشف در عقد فضولی

همه معتقدا ن به صحت معامله فضولی عقیده دارند که صحت این معامله بر اجازه بعدی مالک متولف
است؛ لکن در جایی که اجازه مالک کاشف است یا نالل ،اختالف نظر وجود دارد .اکثر فقهای شیعه
اجازه مالک را کاشف می دانند .نالل بودن اجازه به این معنا است که اگر بین زمان اجرای عقد و زمان
اجازه کردن مالک فاصله باشد بیع فضولی از همان زمان که اجازه از مالک صادر شده است ،دارای اثر
شرعی است و تا آن زمان بی اثر بوده است و اثر بیع که انتقال عوضین است ،از زمان اجازه صورت می
گیرد .کاشف بودن اجازه که شاهد مثال ما هم می باشد به این معنا است که مثال دریکماه لبل بیع فضولی
والع شده ،ولی مالک آن را امروز اجازه کند ،این اجازه کاشف و روشنگر این معنا است که این بیع از
همان یکماه لبل یعنی از زمان انعقاد آن اثر شرعی (نقل و انتقال عوضین) داشته و در والع از همان ولت،
مبیع به مالکیت مشتری و ثمن به مالکیت مالک در آمده است و گویا مالک همزمان با اجرای عقد آن را
اجازه کرده است (شریعت ،1385 ،ص.)74
منﺸاء نﻈریه کﺸﻒ :عمده ترین منشاء فقهی نظریه کشف پاره ای از اخبار و روایات است که از جمله
معروف ترین آن روایت عره بارلی است که پیامبراکرم با بیان عبارت "بارك لک اﷲ فی صفقه یمینک"
که دروالع تنفیذعقد فضولی است؛ آثار معامالت گذشته را از همان ابتدای معامله اول پذیرفته است؛ اما
منشاء عقلی این نظریه که با استفاده از مضامین آیات و روایات و اخبار در این بازه استنباط میشود؛
اختالف بین شرط و سبب می باشد .پیروان نظریه کشف حقیقی معتقدند که عقد سبب انتقال مالکیت
است؛ ولی اجازه شرط صحت معامله است و در توجیه اینکه چگونه ممکن است شرط متأخر بر مشروط
باشد ،استدالل می کنند که این درست است که در تکوینیات شرایط و اجزای مرکب و اسباب هیچگاه
متأخر بر مشروط و مرکب و مسبب نبوده و عقال ممتنع است چنین باشد؛ اما در امور اعتباری چنین نیست؛
زیرا با توجه به اینکه در امور اعتباری (بر خالف امور تکوینی که دست جعل به هیچ صورت دخالت
ندارد) جعل جاعل واعتبار معتبر دخالت دارد .بنابر این ،لزومی ندارد که حتما شرط مقدم بر مشروط باشد.
بلکه شرط متأخر هم موثر و کار ساز است و پس از حصول اجازه از نظر مالک کشف می شود که
مالکیت از حین عقد تحقق یافته و متعامل از زمان ولوع عقد مالک بوده است زیرا با در نظر داشتن این لول
خداوند متعال" :اوفو بالعقود" مرجع ایفای تعهد عقدی است؛ واال اگر بنا باشد اثر اجازه از ولوع آن باشد،
معنای آن این است که اجازه به تنهایی سبب و موثر بوده و عقد والع شده هیچگونه تاثیری بر مالکیت
نداشته و با بطالن لصد انشای سابق انشای جدیدی به جز نقش اجازه به وجود نیامده است تا موجب نقل
مالکیت به زمان اجازه شود .در مورد کشف حکمی نیز آنچه منشاء این حکم و نظریه لرار گرفته است ،به
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لول شیخ انصاری عدم ظهور اخبار و روایات در کشف به معنای مشهور که همان کشف حقیقی است و
همین طور عدم لبول تاثیر اجازه موخر به عدم مقدم در نقل مالکیت است .بنابراین ،مسئله عمده نقل
مالکیت اجازه را بایستی کاشف از نقل مالکیت به زمان ولوع عقد بدانیم .لذا در امور اعتباری با توجه به
اینکه رضای مالک بر عقد مقدم ناظر است؛ مانعی ندارد که آثار اجازه را به لبل از زمان که همان زمان
عقد است ،سرایت داد (شریعت ،1385 ،ص .)78-76همانطور که مشاهده شد ،در نظریه کشف در رابطه
با عقد فضولی با اینکه اجازه پس از عقد انجام می پذیرد و عقد کامل می شود؛ آثار عقد از زمانی لبل از
کامل شدن عقد ،یعنی از حین عقد فضولی ،بر عقد بار می شود ،دروالع آثار عقد به لبل سرایت می کند.
حال می توان از نظریه کشف و استدالالت طرفداران آن الغای خصوصیت کرد و وحدت مالك گرفت و
حکم آن را به شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد نیز سرایت دارد و این شرط را نیز صحیح دانست؛ با
این بیان و توضیح که در این شرط هم مانند آنچه در نظریه کشف گفته شده با توجه به اینکه این امر از
امور اعتباری است و در امور اعتباری جعل جاعل دخالت دارد؛ لزومی ندارد که حتما شرط بر شروط مقدم
باشد؛ بلکه شرط متأخر هم موثر است .پس در عقد می توان شرط کرد که آثار عقد به لبل از عقد سرایت
کند و با توجه به نظریه کشف این شرط را پذیرفت.
روایت حضرت علی (ع)

یکی از روایاتی که طبق ظاهر آن می توان امکان تشکیل عقد در گذشته را از آن استنباط کرد ،روایت زیر
می باشد:
" .1محمدابن احسن بالسناده عن الحسین بن سعید عن محمد ابن اسماعیل بن یزیع لاتل :سالت ابن الحسن
ع عن امره ابتلیت بشرب النبیذ
فسکرت فزوحبت نفسها رجال فی سکرها ثم افالت فانکرت ذلمک ثم ظنت انه یلزمها ففزعت منه فالامت
مع الرجل علی ذلک
التزویﺞ فاسد لمکان السکر و ال سبیل للزوج علیما فقال اذ الامت معه بعد ما افالت فهو رضا منها للت و
یجوز ذلک التزویﺞ علیها
فقال :نعم" (عاملی ،1414 ،ص  .) 294مضمون روایت به این صورت است که محمد ابن اسماعیل یزدی
از حضرت علی (ع) در خصوص حکم نکاح زنی که در حالت مستی با مردی عقد نکاح و سسس در حالت
افاله آن را انکار کرده .پس گمان کرد که این ازدواج بر او الزم است و از انکار دست کشید و بر اساس
همان ازدواج با مرد بالی ماند؛ پرسید :آیا این مرد بر او حالل است یا اینکه چون مست بوده ازدواج باطل
است و مرد حقی بر او ندارد .امام علی (ع) فرمودند" :چنانکه بعد از ،از بین رفتن مستی مرد را رها نکرد و
با او ماند ،همین دلیل رضایت او به ازدواج است" راوی می گوید از حضرت پرسیدم آیا این ازدواج بر آن
زن جایز است ،حضرت فرمودند  ":آری" پس می توان این روایت را تصدیق کرد؛ با این توضیح که علم
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حقوق و فقه در مورد اعتباریات و مصلحت های جمعی است و تراضی به گذشته تعلق بگیرد و وارد کردن
بحث علت و معلول فلسفی در لصد انشا از مخترعات متشرعات نه شارع(جعفری لنگرودی،1387 ،
ص .)321و از این روایت مصالح عمومی و مفاسد مانند علت برای احکام شرعی هستند و اگر جلب
مصلحت و رفع مفسده ای التضاء کند ،معلول می تواند بر علت مقدم شود .با توجه به روایت مشخص می
شود که با وجود این که در زمان انعقاد عقد از جانب فرد مست اراده ای برای ایجاد عقد وجود نداشته
نداشته و عقدی انشا نشده است؛ ولی حضرت علی (ع) ،عقدی را که بعد ها محقق گشته به گذشته سرایت
داده تا روابط زوجین از زمانی لبل از تشکیل عقد دارای اثر باشد .پس مشخص می شود این روایت نیز مهر
تاییدی بر شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد می باشد.
 .8ثمرات بحث:

با توجه به مباحث مطرح شده و دالیلی که آورده شده ،به نظر می رسد که شرط امکان سرایت آثار عقد
به گذشته شرط مقبولی باشد و این شرط در امور اعتباری لابل پذیرش باشد .حال سوالی که مطرح می
شود ،این است که پذیرش این شرط چه آثاری به همراه دارد .در این بخش به برخی از آثار و ثمرات این
بحث می پردازیم:
 .1در عقود تکمیلی ،مانند بیع ،مالکیت نماآت و منافع عین مورد معامله در فاصله بین زمانی که آثار عقد را
به آن بر می گردانیم تا زمان عقد ،به پذیرفته بودن یا نبودن شرط سرایت آثار عقد به گذشته بستگی دارد؛
زیرا در صورت پذیرفته بودن شرط ،آن موارد به خریدار تعلق خواهد داشت ،به عبارت دیگر ،بحث در
منافع عوضین است ،و اگر شرط پذیرفته باشد؛ مثال اگر بیع در معامله گوسفند باشد که در خالل یکماه
(فاصله بین زمانی که آثار به آن تقدیم شده و عقد) بچه آورده است؛ بنابرنظری که این شرط را صحیح می
داند ،بچه مال خریدار است؛ ولی بنابر نظری که شرط سرایت آثار عقد به گذشته را نمی پذیرد ،بچه مال
فروشنده است؛ زیرا تا لبل از زمان انعقاد عقد گوسفند برای مالک بوده و به مشتری منتقل نشده است؛ ولی
اگر شرط شود که آثار عقد به لبل از عقد سرایت کند ،بچه گوسفند هم برای خریدار می شود.
 .2اگر شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد پذیرفته باشد ،در صورتی که از تاریخی که مشخص کرده اند
آثار عقد به آن سرایت کند تا زمان عقد لانون جدیدی وضع شود؛ عقد تابع لانونی است که در آن هنگام،
یعنی آن زمانی که آثار عقد را به آن سرایت داده ایم و لانون جدید نمی تواند شرایط صحت را دگرگون
سازد و بر عقد حکومت کند.
 .3در فرض فساد عقد ،مشتری از چه زمانی ضامن منافع می باشد ،از زمان عقد یا گذشته ؟ به موجب مواد
 365و366ق.م بیع فاسد اثری بر تملک ندارد و هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را لبض کند باید آن را به
صاحبش رد کند و اگر تلف یا نالص شود ،ضامن عین و منافع آن خواهد بود .شاید اینطور به نظر بیاید
که با مقدم کردن آثار عقد ،لصد شان بر این بوده که کلیه حقوق و تکالیف و آثار مثبت و منفی عقد نیز
به گذشته سرایت پیدا کند؛ یعنی همانطور که منافع گذشته به خریدار منتقل می گردد ،در فرض فساد نیز
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خریدار ضامن منافع گذشته می باشد؛ یعنی "من له الغنم فعلیه الغرم"؛ اما باید گفت با توجه به لاعده" :ما
یضمن بصحیحه یضمن بفساده"؛ هر عقدی که صحیح آن ضمان آور بوده؛ فاسد آن ضمان آور است و
متصرف باید از عهده ضمان مبیع که در نتیجه عقد فاسد به دست آورده است ،بر آید(بحرالعلوم،
،1403ص  .) 68بر اساس این لاعده به لحاظ لبضی که خریدار نسبت به مبیع داشته ،ضامن محسوب شده
است .پس از زمان لبض و تصرف که بعد از عقد نسبت به مبیع ایجاد می شود ،ضمان خریدار نیز شروع
می گردد و نسبت به گذشته که خریدار تصرف استیالی مادی نداشته است،نمی توان او را ضامن عین و
منفعت دانست.
 .4یکی دیگر از سواالتی که وجود دارد این است که خیارات از چه زمانی به وجود می آیند؛ از زمانی که
طرفین آثار عقد را به آن سرایت داده اند یا از زمان عقد؟ برای مثال در عقدی که خیار حیوان وجود دارد
که ظرف 3روز لابل اعمال است؛ زمان شروع مهلت خیار از زمان عقد می باشد یا از زمان جریان یافتن
آثار عقد ؟
ابتدا به نظر می رسد که مالکیت عین و منافع و سایر آثار عقد به گذشته سرایت می یابد و طبق آن مبدا
شروع خیارات نیز از همان زمان آغاز می گردد .پس اگر عقد را مثال به یکماه لبل سرایت بدهیم،
خیارات همچون خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن خود به خود از دستور کار خارج می شوند و موضوعیت
خود را از دست می دهند؛ ولی در پاسخ باید گفت که خیار حقی است که شخص در فسخ معامله دارد و
متعلق خود خیار عقد است و نه موضوع معامله و زمانی که عقد محقق می گردد ،مبدا شروع و لحاظ
خیارات خواهد بود و سرایت عقد به گذشته خللی به این حق وارد نمیکند و دوموضوع مختلف می باشد.
پس خیارات از زمان عقد اعمال می شود.
 .9نتیجه گیری

منظور از "شرط سرایت آثار عقد به لبل از عقد" این است که طرفین ضمن عقد توافق پیدا کنند که آثار
عقد از زمانی لبل از انشای عقد ایجاد گردد .این شرط را ابتدا با شروط باطل ومبطل عقد بررسی کردیم.
این شرط جزء شروط باطل احصا شده در ماده 232ق.م نیست؛ زیرا با توجه به آنکه این امر از امور
اعتباری است به جز توافق و تراضی طرفین به چیز دیگری احتیاج ندارد و اجرای آن برای طرفین ممکن
است .پس این شرط غیر مقدور نیست و به توجه به اینکه طرفین توافق کرده اند که آثار عقد را به گذشته
سرایت بدهند و طرفین نفع و فایده خود را بهتر می شناسند و از آنجا که می توان نفع وفایده هایی را نیز
برای این شرط شمرد ،این شرط بدون نفع وفایده هم نیست و با توجه به اینکه این شرط منع آشکاری در
شرع و در لانون ندارد ،نه حرامی را حالل میکند و نه حاللی را حرام و همچنین با توجه به اینکه بر
خالف نظم عمومی و اخالق حسنه نمی باشد؛ جزشروط نا مشروع نیست .همچنین این شرط جزء شروط
مبطل عقد که در ماده 232ق.م احصاء شده است ،نیز نمی باشد؛ چرا که با مقتضای ذات عقد مخالفتی
ندارد و مقتضیات ذات عقد انجام می شود و تنها اثر عقد به زمانی لبل تر سرایت می کند .البته باید توجه
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داشت در صورتی که این شرط برای نیت ها و اهداف دیگری که برای نقص و دور زدن لوانین استفاده
می شود و هدف دیگری غیر از عقد را دنبال کند ،در آن صورت احتمال دارد جز شروط خالف مقتضای
خالف عقد لرار بگیرند؛ در غیر این صورت و صورت های مشابه این شرط جز شروط خالف مقتضیات
اطالق عقد نیست؛ زیرا مقتضیات اطالق عقد با وجود این شرط نیز به وجود می آیند وتنها با تراضی طرفین
آثار عقد به لبل سرایت می کند و دراین شرط اگر زمانی دلیق که آثار عقد به آن سرایت می کند مشخص
باشد؛ جزء شروط مجهولی که جهل آن موجب جهل به عوضین می شود نیز نمی باشد .از آنجا که عالم
اعتبار تابع جعل و اراده جاعل است و جاعل می تواند از لحاظ ترتب زمانی اثر معلول را مقدم بر علت لرار
دهد؛ این امر با عدم امکان تقدم علت بر معلول منافاتی ندارد و افراد با اراده خویش درباره ترتب اثر عقد
تصمیم گیری میکند .وحدت مالك گرفتن از طرفداران نظریه کشف و الغای خصوصیت این نظریه به
این شرط و اینکه در امور اعتباری لزومی ندارد که شرط بر شروط مقدم شود و بلکه شرط متأخر هم موثر
است ،دالیل دیگری بر صحت این شرط هستند .در نهایت با در نظر گرفتن تمامی دالیل و توضیحات ارائه
شده می توان به این نتیجه رسید که فی الجمله این شرط صحیح است و می توان شرط کرد که آثار عقد به
زمان لبل از عقد سرایت کند .
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فقه پویا
شماره سوم
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مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات خطرناک
مﺤمد جواد ﻋباسی نژاد

1

چکیده

بوووا پیشووورفت و توسوووعه صووونایع و تکنولووووژی ،فعالیتهوووای خطرنووواك بوووه نسوووبت گذشوووته افوووزایش
چشوومگیری پی ودا کوورده اسووت و هم وین اموور منجوور شووده اسووت ،کشووورها بوورای تعیووین نظووام مسووئولیت
موودنی حوواکم بوور ای ون دسووته از فعالیتهووا ،لواعوود جدی ودی را وضووع کوورده و بووا توجووه ب وه ماهی وت "ذات وا
خطرنوواك" اینگونووه الوودامات ،بووه سوووی مسووئولیتهای عین وی ماننوود مسووئولیت محووض ی وا مطلووق گووام
بردارنوود .الوودامات خطرنوواك بووه آن دسووته از فعالیتهووای غیرمعمووولی اطووالق میشووود کووه احتمووال
ورود خسووارت آنهووا در درجووه بوواالیی لوورار دارد ،بووه نحوووی کووه بووا اعمووال مرالبتهووای معمووول نیووز
نمیتوووان از آن جلوووگیری کوورد؛ ماننوود فعالیتهووای اتمووی یووا فعالیتهووای موورتبط بووا آتووش ،مووواد
منفجووره ،مووواد سوومی و ش ویمیایی و نگهووداری از حیوانووات خطرنوواك .در کشووورهایی چووون انگل ویس و
آمریکووا و همچنوووین در بسووویاری از اسوووناد بوووین المللوووی ،مسووئولیت مووودنی محوووض بووورای ایووون گونوووه
فعالیتهووا در نظوور گرفتووه شووده اسووت و حت وی در کشووورهایی چووون فرانسووه ،فوورض تقص ویر مووالك لوورار
گرفته است کوه بوه نسوبت شودیدتر از نظریوه تقصویر میباشود .در حقووق ایوران لاعوده کلوی در رابطوه بوا
ای ون دسووته از فعالیتهووا وضووع نشووده و صوورفا برخ وی از مصووادیق آن تصووریح شووده اسووت .در فقووه امامی وه
نی وز در رابطووه بووا خسووارات مربوووط بووه آتووش و حیوانووات مبوواحثی مطوورح شووده اسووت .ای ون پووژوهش در
صوودد آن اسوووت کوووه بوووا تشوووریح فعالیتهوووای خطرنووواك ،عناصووور و مصوووادیق آن ،راهگشوووایی بووورای
لانونگووذاری و روی وه لضووایی بوورای شووناختن ای ون گونووه فعالیتهووا و ضوورورت تحمی ول مسووئولیت موودنی
بدون تقصیر نسبت به آنها باشد.
واژگان کلیدی :الدامات خطرناك ،مسئولیت محض ،مواد منفجره ،حیوانات خطرناك.

 . 1دانشجو کارشناسی ارشد ،حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران
رایانامه؛ Mjavad_abbasi@ut.ac.ir
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 .1مقدمه

امروزه تعیین نوع مسئولیت مدنی ،برای الدامات خطرناك ،از اهمیت خاصی برخوردار است .با توجه به
خطرات بالقوه شدیدی که اینگونه فعالیتها برای اشخاص و اموال سایرین و یا حتی محیط زیست دارند،
موجب شده است تا کشورها مسئولیت مدنی به مراتب سنگین برای این فعالیتها لرار دهند .دشواریهای
مربوط به اثبات تقصیر و همچنین ناسازگاری آن با مبانی فعالیتهای خطرناك موجب شده است تا
کشورها در این مورد عموما به سوی مسئولیت مدنی بدون تقصیر ،خصوصا مسئولیت محض ،گام بردارند.
مسئولیت محض با توجه به مبانیای چون توزیع ضرر و بازدارندگی با مبانی مسئولیت مدنی ناشی از
فعالیتهای فوق خطرناك نظیر ریسک غیرمتقابل ،نفع غیرمتقابل و خطرات زیادِ این نوع فعالیتها در
مقابل مسئولیت مبتنی برتقصیر ،بیشتر سازگاری دارد .الدامات خطرناك که تحت عناوینی چون
فعالیتهای فوق العاده خطرناك) ، (Ultrahazardous activitiesفعالیتهای خطرناك
غیرمعمول( )Abnormally Dangerous Activitieمطرح میشود ،ابتدائا در حقوق انگلیس بر مبنای
لاعدهی ریلند شکل گرفت و سسس کشورهایی نظیر آمریکا این لاعده را التباس کردند .در این نوشتار
عموما از منابع التین اعم از کتب ،پایان نامه و مقاالت خارجی که منابع اصلی این نظریه میباشند و
همچنین منابع فارسی و عربی اعم از کتب و مقاالت که رویکرد حقوق ایران را در این حوزه روشن
میکنند ،به صورت تحلیلی و توصیفی و به روش کتابخانه ای استفاده شده است .لوانین و دیدگاههای
دکترین حقوق کشورهایی چون انگلیس ،آمریکا و فرانسه در این زمینه و همچنین اسناد بین المللی مربوط
به آنها مورد بررسی لرار گرفته اند و تالش شده است تا با ترسیم فعالیتهای فوق خطرناك ،عناصر و
شرایط حاکم بر آن ،نوع مسئولیت مدنی حاکم بر آن و در نهایت ،رویکرد عموم کشورها نسبت به آن،
موجب شناسایی بهتر این فعالیتها در ادبیات حقولی ایران و استفاده آن در لوانین و مقررات و همچنین
رویکرد رویه لضایی نسبت به آنها شود .در حقوق ایران ،لاعده کلی برای شناسایی این فعالیتها و تعیین
یک نوع مسئولیت مدنی خاص ،نسبت به آن وجود ندارد و فقط برخی مصادیق آن در لوانین پراکنده یا در
اسناد بین المللی که ایران به آن پیوسته است ،میتوان یافت .در ادبیات حقولی نیز جز برخی آثار معدود،
این نوع فعالیتها و اتخاذ این نوع رویکرد که بر نظریه فعالیتهای فوق خطرناك مبتنی باشد ،وجود
ندارد .نکته ای که ضروری آن است که حتی بیان برخی از مصادیق ،بدون شناختن نوع و عناصر آن
فعالیت و مسئولیت مدنی سازگار با آن ،کفایت نمیکند و روشن کردن آنها الزم است؛ همچنین،
شناسایی این نوع فعالیتها منجر میشود نسبت به سایر الدامات فوق خطرناك که تصریحی وجود ندارد،
مسئولیت مدنی مناسب تعیین شود.
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 .2مفاهیﻢ و اصطالحات

در این بخش ابتدا به مفهوم الدامات خطرناك می پردازیم و سسس عناصر تشکیل دهنده این نوع الدامات؛
همچنین خصوصیات آنها بررسی میشود .در مبحث بعدی ،مسئولیت مدنی حاکم بر این نوع الدامات و
ضرورت در نظر گرفتن نظام مسئولیت مدنی خاص نسبت به آنها مورد تجزیه و تحلیل لرار میگیرد.
مبحث اول :مفهوم اقدامات خطرناک

الدامات خطرناك در معنای عام شامل کلیه الدامات و فعالیتهایی میشود که دارای درجه باالیی از خطر
میباشند ،اعم از اینکه ،آن فعالیت ذاتا خطرناك باشد یا به دلیل ارتباط با مواد و وسایل خطرناك
موصوف به این صفت شوند .مفهوم فعالیتهای خطرناك از این حیث از اهمیت زیادی برخوردار است،
که در اینگونه از الدامات ،احتمال ورود خسارت به سایرین بیشتر از فعالیتهای عادی بوده؛ همچنین در
صورت ولوع حادثه خسارات وارده به نسبت وسیع تر است و از طرف دیگر در اینگونه الدامات عموما
اثبات تقصیر با دشواریهای بیشتری همراه میباشد؛ لذا احتیاط و مرالبتهایی که در این فعالیتها باید
رعایت گردد به نسبت فعالیتهای عادی شدیدتر و بیشتر خواهد بود.
بنابر مالحظات گفته شده ،در نظر گرفتن نظام عام مسئولیت مدنی که در کشورها عموما بر تقصیر مبتنی
میباشد ) (reid,1999:731با این فعالیتها سازگاری ندارد و در والع مخالف با حقوق زیاندیده و
حمایت از وی می باشد ،چرا که در نظر گرفتن نظام عام مسئولیت مدنی در این نوع از الدامات مانع بزرگی
برای زیاندیده در جهت اثبات تقصیر و جبران خسارات وارده ایجاد میکند و با توجه به دشواریهای آن،
مانع جبران خسارات وارده به وی میگردد.
با توجه به افزایش روز افزون الدامات خطرناك و به تبع آن افزایش خسارتهای ناشی از آن ،کشورها
تالش کرده اند تا نوعی از مسئولیت مدنی که بیشتر بر معیار عینی مبتنی بوده و اثبات تقصیر در آن شرط
نمیباشد را برای این نوع از الدامات در نظر بگیرند .کشورها در ارتباط با تعریف فعالیتهای خطرناك
رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده اند.
تعدادی از کشورها بدون آنکه تعریف خاصی از این نوع الدامات در لوانین خود به عمل آورند؛ صرفا
مصادیقی را به صورت حصری در لوانین خود آورده و آن را تحت عنوان مسئولیت مدنی خاص لرار داده
اند؛ به طور مثال کشور فرانسه در مورد خسارت انتقال ویروس ایدز از طریق خونهای آلوده و انتشار
آلودگیهای مربوط به تاسیسات هسته ای ) ) Law no. 95-955:1965یا آلودگیهای زیست محیطی
)(Law no.77-530:1977و بسیاری دیگر از مصادیق فعالیتهای خطرناك ،لوانین خاصی را وضع
کرده و آن را بر مسئولیت محض مبتنی لرار داده است که نیازی به اثبات تقصیر ندارد .در کشور آلمان
مواردی نظیر خسارتهای ناشی از هواپیما ،حوادث جاده ای یا خسارتهای مربوط به تاسیسات آب ،گاز
و برق) (charm,1989:77و موارد متعدد دیگر از همین رویکرد استفاده شده است .به طور کلی در این
رویکرد مصادیق بارز فعالیت های خطرناك؛ نظیر حیوانات خطرناك ،آتش و مواد منفجره ،مواد سمی و
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آلودگی های زیست محیطی؛ در لوانین خاص و به طور پراکنده تحت چارچوب نظام خاصی از مسئولیت
مدنی لرار داده است بدون آنکه تعریفی از این نوع الدامات ارائه شده باشد.
در مقابل کشورهایی چون انگلیس و آمریکا که ابتدا نظریه مسئولیت محض ناشی از فعالیتهای خطرناك
در حقوق آنها مطرح شده و سسس کشورهای دیگر و اسناد بین المللی آن را التباس کرده اند ،این نوع
فعالیت ها را در لالب یک لاعده کلی آورده و بر اساس آن نسبت به مصادیق مختلف تصمیم گیری کرده
اند .در کشور انگلیس مبنای شکل گیری نظریه مسئولیت مدنی محض برای فعالیتهای خطرناك بر گرفته
از پرونده ریلند علیه فلیتچر) (Rylands v Fletcher:1868در سال  1868میباشد و به شکل گیری
لاعده ریلند منجر شده است .در این پرونده؛ مالک ،مخازن آبی را در ملک خود لرار داده بود که بر اثر
نشت مایعات از این مخازن و فوران آب از آنها ،ملک همسایه دچار آبگرفتگی گردید و در دعوایی که
در دادگاه الامه شد ،خوانده بنابر ادعای عدم ارتکاب تقصیر ،معافیت از مسئولیت مدنی و جبران خسارت
را از دادگاه تقاضا کرد لیکن دادگاه در این مورد چنین بیان داشت ":هر گاه شخص ،بنابر منافع خودش،
اشیایی را در ملکش جمع آوری و نگهداری کند؛ علی الظاهر باید در مقابل کلیه خسارتهای ناشی از آن
پاسخگو باشد") ( L.R. I Ex,1866:279-280و در ادامه دادگاه بدون آنکه خوانده را مکلف به
اثبات تقصیر کند ،رای به مسئولیت مدنی خواهان داد؛ بنابراین در والع به نوعی "مسئولیت محض" را در
این زمینه پذیرفت .سسس با توجه به اعتراضی که از این رای صورت گرفت ،دیوان عالی کشور انگلستان
عمومیت نظر دادگاه را تا حدی کاهش داد و چنین نظر داد که :هرگاه خسارات وارده در نتیجه "استفاده
غیرطبیعی" ) ) Non-natural Useاز زمین والع شده باشد و همچنین ناشی از الداماتی باشد که احتمال
فساد و ضرر به دیگری در آنها باال باشد ،خوانده باید پاسخگو کلیه زیانهای وارده باشد .بنابراین لیدی
که نظر اولیه دادگاه اضافه شد مربوط به خصوصیت "غیرطبیعی" یا "غیرعادی" بودن فعالیت است که
منجر میشود خوانده بدون آنکه حتی مرتکب تقصیری شود ،مسئولیت مدنی پیدا کند .پس از این
پرونده ،دادگاههای انگلیس این نظریه را نسبت به سایر فعالیتها و الدامات این چنینی؛ از لبیل آتش ،مواد
منفجره ،مواد شیمیایی و سمی گسترش دادند.
لاعده ریلند سسس به حقوق کشور آمریکا راه پیدا کرد و بسیاری از ایالتها بر اساس همین لاعده در مورد
الدامات خطرناکی نظیر استفاده از دینامیت و مواد منفجره اعمال کرده و لائل به مسئولیت محض شدند؛
لیکن به دلیل اینکه نظریه مذکور ،صرفا مصادیق محدودی را در نظر میگرفت و در مورد بسیاری از
فعالیت های خطرناك لابل اعمال نبود؛ رویکرد جدیدی را بر اساس لانون مسئولیت مدنی آمریکا در
سال 1977اتخاذ کردند و اصالحاتی را در این دیدگاه ایجاد کردند .میتوان گفت نظریه ریلند تا حد
زیادی گسترش داده شد و عناصر و خصوصیات این نوع از فعالیتها را به خوبی تشریح و توصیف کردند.
همچنین در ماده  520لانون مسئولیت مدنی آمریکا از اصطالح "فعالیت خطرناك غیرمعمول"
( )abnormally dangerou activityاستفاده شده و با بیان خصوصیات و شرایط تحقق آن،
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مسئولیت محض را برای این دسته از الدامات وضع کرده اند .به موجب این ماده برای اینکه یک فعالیت،
خطرناك و غیرمعمول به شمار رود باید شرایط ذیل وجود داشته باشد:
 .1وجود درجه باالیی از خطر برای صدمه به شخص ،ملک یا اموال سایرین.
 .2ضرر وارده از الدامات ،به طور بالقوه وسیع باشد.
 .3با اعمال مرالبتهای معمول نتوان از آنها جلوگیری کرد.
 .4عدم استفاده معمول و طبیعی.
 .5عدم تناسب با مکان انجام فعالیت.
 . 6فایده این نوع الدامات در مقابل خطرات آن برای اشخاص برتری نداشته باشد.
در مباحث بعدی هر یک از این موارد به طور جداگانه و مبانی هر یک از آنها مورد بررسی لرار خواهد
گرفت؛ بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که کشورها در ارتباط با فعالیتهای خطرناك به طور کلی دو
نوع رویکرد اتخاذ کرده اند :یک رویکرد که صرفا مصادیقی از فعالیتهای خطرناك را به طور جداگانه
و حصری ذکر کرده اند و آن را تحت نظام خاصی از مسئولیت مدنی لرار داده اند و دیگری رویکردی
است؛ که لاعده کلی برای این نوع از الدامات وضع کرده و تعریفی روشن و صریح از الدامات خطرناك
انجام داده اند.
در فقه امامیه مباحثی که فقها در ارتباط با اصل تسلیط و تزاحم آن با اصل الضرر و رعایت حقوق
مجاورین مطرح کرده اند تا حد زیادی با این موضوع ارتباط پیدا میکند .لاعده تسلیط ،یکی از لواعد
مسلم فقهی به شمار میرود که بر مبنای حدیث مشهور پیامبر (ص)( :الناس مسلطون علی اموالهم)
میباشد(شهید ثانی ،1410 ،ج ،4ص .)405در ماده  30لانون مدنی همین حکم بیان شده است" :هر مالکی
نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد" .در صورتی که لاعده تسلیط را به طور مطلق
حاکم و مالک را مجاز به هرگونه تصرف در ملک خود بدانیم ،در موارد متعددی با لاعده الضرر ممکن
است تزاحم پیدا کند .البته جنس این اختالف از نوع تزاحم است؛ زیرا در تصرف مالک در ملک خودش،
لزوما به معنای ورود زیان به دیگری نیست و صرفا در برخی از موارد ،اجرای این دو لاعده با یکدیگر
تزاحم پیدا میکنند؛ مانند آنکه مالک در ملک خود آتشی را روشن کند یا آبی را رها سازد و بر اثر این
الدام به همسایه مجاور خسارتی وارد آید .در مقام تزاحم بین این دو لاعده ،یکی از نظریات فقهی آن
است که به طور مطلق باید لاعده تسلیط را حاکم دانسته و در این مورد مالک ضامن نیست(عالمه حلی،
 ،1414ح ،2ص) 41؛ لیکن نظر مشهور فقها بر این است؛ هرگاه تصرفات مالک به صورت غیرمتعارف باشد
و به مجاورین خسارتی وارد شود ،لاعده الضرر حاکم بوده و مالک ضامن است(محقق داماد ،1392 ،ج،1
ص .) 158در والع تاکید بر غیرمتعارف بودن تصرفات مالک و تصرف زائد بر حاجت ،با مفهوم لاعده
ریلند مشابهت دارد و اینگونه تصرفات را ضمان آور به شمار میآورد.
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مبحث دوم :مبانی و خصوصیات اقدامات خطرناک

دو مبنای مهم حاکم بر الدامات خطرناك شامل "ریسک غیرمتقابل" و "نفع غیرمتقابلی" است که در
الدامات خطرناك وجود دارد .همین امر موجب شده است ،کشورها مسئولیت مدنی شدیدتر و یک نوع
نظام خاص مسئولیت مدنی برای اینگونه از الدامات در نظر بگیرند که عموما مسئولیت مدنی محض ،برای
آن برگزیده شده است .از این رو ابتدا باید مبانی مسئولیت مدنی ناشی از الدامات خطرناك به طور خاص
و سسس مبانی مسئولیت محض به طور عام را در این حوزه مد نظر لرار دهیم .مبانی مسئولیت محض به طور
عام ،شامل مواردی نظیر :توزیع ضرر ،درونی کردن ضرر ،بازدارندگی و کاهش هزینههای اداری میباشد
که هر یک از آنها در حوزه الدامات خطرناك لابل اعمال است.
مقصود از ریسک غیرمتقابل آن است که در الدامات خطرناك ،ریسک و خطر بالقوه ای برای سایر
اشخاص یا اموال ایجاد میکند ،به صورت یکطرفه میباشد و در والع به صورت یک جانبه خسارت به
زیاندیده تحمیل میشود؛ در حالیکه چنین ریسک مشابهی را ایجاد نمیکند؛ به طور مثال ولتی شخص،
الدام به انجام عملیات انفجاری میکند ،خطری که برای سایرین ایجاد میکند ،یک خطر یکجانبه
میباشد و سایرین چنین خطر مشابهی را برای شخص ایجاد نمیکنند و از این رو در این موارد ،لراردادن
بار اثبات تقصیر بر دوش زیاندیده ،با مبنای مسئولیت و چه بسا عدالت ،سازگاری ندارد.
در اصالحیه سوم لانون مسئولیت مدنی آمریکا ،ذیل ماده 20؛ مثال خوبی در این باره بیان شده است" :در
یک فعالیت معمولی نظیر استفاده از خودرو که در میان افراد جامعه معمول و متعارف است ،رانندگان و
خودرو ها ،ریسکی برای یکدیگر دارند ،یک ریسک متقابل و مشابه است و از این رو مسئولیت بر عهده
راننده مقصر است") .(RESTATEMENT THIRD OF TORTS 2005: § 20یا در مورد نگهداری از
حیوانات ،ذیل ماده  22همین لانون ،چنین تفسیری ارائه شده است " :در مورد حیوانات خانگی چون سگ
و گربه که در میان مردم عمومیت دارد و ریسکهای محدودی را برای سایرین دارند ،این ریسک در حد
وسیعی متقابل است و در نتیجه تحمیل مسئولیت محض در مورد آسیبهای ناشی از حیوانات خانگی یا
اهلی ضعیف است؛ در حالیکه در مورد حیوانات وحشی و غیرمتعارف چنین ریسکی غیرمتقابل بوده و
مسئولیت محض در مقابل آنها لابل اعمال میباشد".
مبنای خاصِ دومِ فعالیتهای خطرناك" ،نفع غیرمتقابل" است که با مبنای اول رابطه تنگاتنگ و متقابلی
دارد .مقصود از نفع غیرمتقابل ،یک نفع متمایز با زیاندیده میباشد .هرگاه شخص بنابر منافع خودش،
مبادرت به یک الدام خطرناك کند ،بدون آنکه زیاندیده نفع شخصی و خاصی در این فعالیت داشته
باشد ،مسلم است که تحمیل بار اثبات تقصیر بر وی توجیه پذیر نیست و شخصی که از آن فعالیت نفع
میبرد باید خسارت های ناشی از آن را بی چون و چرا جبران کند ،خصوصا از این حیث که این فعالیت
خطرناك و دارای ریسک باالیی است؛ همچنین اثبات تقصیر در آنها که عموما فعالیتهای تخصصی
می باشند به دشواری ممکن است .هر چقدر یک فعالیت معمول و متعارف باشد ،احتمال اینکه سایر
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اشخاص از آن نوع فعالیت نفع ببرند ،بیشتر است و در مقابل در فعالیت غیرمعمول و غیرمتعارف که از
خصوصیات اصلی الدامات خطرناك استند ،عموما چنین نفع و ریسک متقابلی متصور
نیست) .(fletcher,1972:537در فقه امامیه مبنای نفع غیرمتقابل را میتوان با لواعد فقهی نظیر "من له
الغنم فعلیه الغرم" و یا لاعده "الخراج بالضمان" مقایسه کرد .بر اساس این لواعد فقهی میتوان به مالزمه
نفع و ضرر پی برد.
چنین مواردی که ریسک و منافع یک الدام خطرناك ،در مقابل منافعی که سایر اشخاص از آن نوع الدام
به دست میآورند اندك باشد ،باید لائل به مسئولیت محض بود و تفسیر ذیل ماده  24اصالحیه سوم لانون
مسئولیت مدنی آمریکا در این مورد مثال خوبی را بیان میکند ":هر گاه به دلیل برخورد هواپیما و یا پرتاپ
شدن اشیاء از آن ،به ساکنین روی زمین خسارتهایی وارد شود ،مسلم است که در مقابل این خسارتها،
مسئولیت محض وجود دارد ،لیکن در مورد مسافرین هواپیما ،در صورتی که هنگام فرود یا پرواز آسیبی به
وسایل آنها وارد شود با توجه به اینکه مسافران به طور مستقیم از منافع مربوط به پرواز بهره میبرند،
تحمیل مسئولیت محض چندان توجیه پذیر نیست (restatement second, section 24)".یا به
طور مثال در صورتی که یک حیوان وحشی از لفس خود در باغ وحش فرار کند و به دیگران آسیب زند،
مسئولیت محض لابل اعمال است؛ لیکن اگر دامسزشک در طی فرآیند درمان یا معاینه حیوانات آسیب
ببیند ،چنین مسئولیتی لابل توجیه نیست؛ زیرا این عمل منافع دامسزشک را تامین میکند.
مقصود از عبارت "من له الغنم فعلیه الغرم" آن است که بهره بردن از منافع حاصل از مال موجب تکلیف به
تحمل خسارتهای ناشی از آن مال نیز میشود(شیخ طوسی ،1407 ،ص)126؛ مضافا عبارت "الخراج
بالضمان" ناظر به تالزم ضمانت اصل مال و انتفاع از آن میباشد .این دو لاعده با یکدیگر کامال مرتبط
ه ستند ،به نحوی که لاعده اول جهت تعیین منتفع و لاعده دوم در جهت تعیین ضامن است؛ بنابراین هر
شخصی که از منافع شیء یا فعالیتی بهره مند شود باید خطرات و خسارتهای ناشی از آن را تحمل کرده
و متعهد به جبران آن گردد .بنابراین سه شرط برای اعمال این لاعده الزم است .اوال انتفاعی والع شده
باشد ،ثانیا ضرر به دیگری وارد شود و ثالثا مالزمه بین ضرر و منفعت وجود داشته باشد(کریمی،1398 ،
ص.)267
مبانی مسئولیت محض به طور کلی و مبانی فعالیتهای خطرناك به طور خاص ،نسبت به هریک از
خصوصیات الدامات خطرناك لابل اعمال است و از این رو در ادامه ،هر یک این خصوصیات به طور
جداگانه با توجه به مبانی این موضوع بررسی میشوند.
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الف .وﺟود درﺟه باالیی از خطر

در فعالیت های خطرناك ،ضریب خطر و ولوع حادثه به نسبت سایر فعالیتهای عادی باالتر است و همین
امر موجب شده است ،مبانییی نظیر توزیع ضرر که از مبانی مسئولیت محض میباشد ،در آن پررنگ تر
باشد .بر اساس مبنای توزیع ضرر یا عدالت توزیعی) ،(distributive justiceخسارتهای وارده و
هزینه ای که بر خوانده به دنبال آن تحمیل میشود ،میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین سایرین
توزیع گردد .هرگاه مسئولیت محض ،برای الدامات خطرناك در نظر گرفته شود ،عامل این گونه فعالیتها
با توجه به ارزیابی خطرات و محاسباتی که از فعالیت خود به عمل میآورند ،ضررهای وارده را به مصرف
کنندگان کاال یا خدمات خود توزیع میکند یا اینکه به صورت غیرمستقیم خود را در مقابل خسارتهای
وارده بیمه میکند؛ در حالی که اگر مسئولیت بر تقصیر مبتنی و اثبات آن به دشواری امکان پذیر باشد ،این
چنین مالحظات کمتر مورد توجه عامالن این فعالیتها لرار میگیرد و از طرفی با مبنای بازدارندگی در
تعارض لرار دارد.
با توجه بهموضوع که این نوع از الدامات ،خطرات بیشتری به دنبال دارند ،با در نظر گرفتن مسئولیت
محض نسبت به آنها ،موجب کاهش سطح چنین فعالیتهایی شده و سطح ایمنی آنها را باال خواهد برد؛
در حالیکه نظام عام مسئولیت مدنی کمتر باعث کاهش فعالیت های خطرناك میشود.
ب .گستردگی خسارات

خصوصیت دیگر الدامات خطرناك آن است ،که در صورت ولوع حادثه ،خسارات به نسبت سایر
فعالیتهای عادی وسیع تر میباشد و از این رو مبانیای نظیر توزیع ضرر و تخصیص ضرر در آنها از
اهمیت بیشتری برخوردار است .به طور مثال در رابطه با فعالیتهای خطرناکی نظیر مواد منفجره یا
خسارتهای اتمی ،به طور بالقوه خسارتهایی که ممکن است در اثر آنها والع شود ،به نسبت وسیع
میباشد و در نظر گرفتن مسئولیت مدنی محض موجب میگردد؛ اوال سطح احتیاط و ایمنی دلیقتری
رعایت گردد و ثانیا در مقابل اینگونه خسارتها ،صاحبان این الدامات ،نهاد بیمه را به فعالیت های خود
راه دهند و به نوعی توزیع ضرر نیز محقق گردد و این مبانی با مسئولیت مبتنی بر تقصیر ،چندان سازگاری
ندارد.
ج .ناتوانی از دفع ضرر

الدامات خطرناك در زمره آن دسته از الداماتی به شمار می رود که جلوگیری از ضرر در آنها به
دشواری امکان پذیر است و حتی در برخی از موارد در صورت ولوع ضرر ،دفع آن غیرممکن میشود و از
این رو با رعایت یکسری مرالبتهای معمول و متعارف برای جلوگیری از خطرات ،کفایت نمیکند .در
مسئولیت مبتنی بر تقصیر گفته میشود ،معیار تقصیر رفتار انسان معقول و متعارف است(کاتوزیان،1386 ،
ص .)82در حالیکه در این الدامات ،چنین مرالبتی نمیکنند و به تبع آن ،اثبات تقصیر دشوار و یا حتی
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غیرممکن می گردد؛ از این روست که مسئولیت مدنی محض و یا حتی مطلق در این موارد فعالیتها با
ماهیت خطرناك بودن آنها و دشواریهای اثبات تقصیر ،سازگار است.
د .غیرمعمول بودن

یکی از عناصر شناسایی الدامات خطرناك ،معمول و متعارف نبودن آنهاست و به عبارت دیگر بین عموم
افراد جامعه کمتر شایع میباشد .با توجه به اینکه این نوع فعالیتها غیر متعارف میباشند ،به تبع آن
زیاندیده نمیتواند خود را برای مقابله با چنین خسارتهایی آماده کند و این خصوصیت به همان مبنای
ریسک غیرمتقابل برمیگردد .این درحالی است که عوامل این فعالیتها ،که به خوبی از خطرات ناشی از
الدامات خود اطالع و آگاهی دارند ،میتوانند خود را برای این چنین خسارتهایی آماده کنند؛ از جمله
آنکه سطح احتیاط بیشتری به کار برده یا اینکه از طریق توزیع ضرر ،آن را در لیمت کاالها و خدمات
خود منظور کرده و خود را بیمه کنند .همه این مالحظات با مسئولیت مدنی محض سازگاری دارد و در
صورت حاکمیت مسئولیت مبتنی بر تقصیر ،ممکن است عوامل این فعالیتها که از احتمال عدم
محکومیت خود در دادگاه و دشواریهای اثبات تقصیر آگاهی دارند ،ترغیب به این الدامات جلوگیری از
خطر ،نشود .از طرفی در نظر گرفتن مسئولیت محض ،موجب کاهش هزینههای دادرسی میگردد و دیگر
دشواریهایی نظیر هزینه کارشناسی های تخصصی برای اثبات تقصیر یا اطاله دادرسی با توجه به تخصصی
بودن تشخیص الدامات خطرناك اینگونه فعالیتها را رفع میکند؛ زیرا عوامل ،بدون نیاز به اثبات تقصیر،
مسئول هستند.
ه .عدم تناسب با مکان

عدم تناسب با مکان از جمله عناصر شناسایی فعالیتهای خطرناك به شمار میرود؛ مثال در صورتی که
عملیات انفجاری در نزدیکی مناطق شهری یا روستایی لرار داشته باشد ،یک الدام خطرناك به شمار
می رود و باید مسئولیت محض را بر آن حاکم دانست ،لیکن اگر همین فعالیت که ذاتا خطرناك است ،در
محلی دور از محل سکونت شهروندان و ایمن انجام شود ،شامل مسئولیت محض نمیگردد.
 .3انواع مسئولیت مدنی

کشورها در رابطه با الدامات خطرناك ،دیدگاه های مختلفی از مسئولیت مدنی را در نظر گرفته اند؛ از
جمله آنها می توان به فرض تقصیر ،مسئولیت محض و مسئولیت مطلق اشاره کرد .در حقوق کشورها علی
القاعده ،نظام مسئولیت عام ،بر تقصیر مبتنی میباشد و به طور کلی اشخاص در صورتی مسئول جبران
خسارت شناخته میشوند که مرتکب تقصیر گردند .(king, 1996:342).آنچه مسلم است ،آن است که
در الدامات خطرناك یا الداماتی که با مواد خطرناك سر و کار دارند ،وظیفه مرالبت و احتیاط به مراتب
سنگین تر و بیشتر از حالت معمول در نظر گرفته میشود و این الزام به حدی است که در کشور انگلستان
در رابطه با این نوع از الدامات "درجهای از مرالبت که ایمنی را تضمین
کند") (donoghuevstevenson:1932را شرط میدانند.
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کشورهای انگلیس و آمریکا مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای خطرناك را بر مسئولیت محض مبتنی
لرار داده اند .(w.prosser:1971:508-509).مقصود از مسئولیت محض) (strict liabilityنوعی از
مسئولیت مدنی است که در آن عامل زیان ،مکلف به جبران خسارات وارده به زیاندیده میباشد بدون
آن که زیاندیده نیازی به اثبات تقصیر داشته باشد .در این نوع از مسئولیت تنها با اثبات لطعی رابطه سببیت،
اعم از اینکه بنابر لوه لاهره یا مداخله شخص ثالث یا الدام خود زیاندیده باشد ،میتوان از مسئولیت معاف
شد(بادینی ،1397 ،ص.)17
همانگونه که لبال بیان شد ،دکترین مسئولیت محض در ارتباط با الدامات خطرناك در کشور انگلیس ،بر
مبنای لاعده ریلند شکل گرفته است و همواره به عنوان یک مبنای کالسیک در این باره از آن یاد میشود.
عالوه بر ارزش تاریخی ،پرونده ریلند ،در والع شالوده پذیرش این نظریه در آمریکا و دیگر کشورها
پرونده ریلند می باشد و در تدوین لانون مسئولیت مدنی آمریکا به وسیله موسسه حقولی آمریکا به آن
ارجاع شده است ) .(keeton,1995:595در کشور آمریکا به موجب مواد  519و  520اصالحیه دوم
لانون مسئولیت مدنی ،فعالیتهای خطرناك و غیرمعمول تعریف شده و برای آن مسئولیت محض در نظر
گرفته شده است.
ماده  519لانون اخیرالذکر چنین بیان میدارد":هر شخصی که فعالیت خطرناك غیرمعمولی را انجام دهد
در صورت ورود خسارت به اشخاص یا اموال سایرین ،ضامن است؛ ولو آنکه برای جلوگیری از ضرر،
حداکثر مرالبت را انجام داده باشد"(ماده  519اصالحیه لانون مسئولیت مدنی آمریکا).
نظریه دیگر مسئولیت مدنی که برخی از کشورها از جمله کشور فرانسه در ارتباط با الدامات خطرناك در
نظر گرفته اند ،فرض تقصیر ) (presumption of faultمیباشد .بر اساس این رویکرد خواهان از بار
اثبات تقصیر خوانده معاف است لیکن اگر خوانده بتواند عدم تقصیر خود را ثابت کند از مسئولیت معاف
میشود.
در حقوق فرانسه برای تعیین نظام حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از الدامات خطرناك ،باید به مسئولیت
مدنی ناشی از اشیاء رجوع کرد و دکترین حقولی عموما برای تعیین مسئولیت ،در مورد الدامات خطرناك
به این عنوان حقولی ارجاع داده اند .ماده  1242لانون مدنی فرانسه بیان میدارد" :یک شخص نه تنها در
مقابل خسارتهایی که بر اثر رفتار خودش ایجاد شده است مسئول است؛ بلکه نسبت به خسارتهایی که
از سوی سایر اشخاص که وی در مقابل رفتار آنها پاسخگو است یا بوسیله اشیائی که تحت نگهداری وی
میباشد نیز مسئولیت دارد ".البته در این ماده تمایزی بین الدامات خطرناك و غیرخطرناك به عمل نیامده
است؛ لیکن مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء می تواند در موارد متعددی با الدامات خطرناك مطابقت پیدا
کند و از جمله پروندههایی که در این مورد طرح شده است میتوان به مواردی نظیر گازهای مایع
) .(Recueji Dalloz Sirey 1994 J. 80مواد منفجره یا تجهیزات لطع درختان (Recueil Dalloz
)Sirey 1966 J. 700اشاره کرد .دیدگاه جدید نسبت به ماده  1242آن است که این ماده در والع
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فرض مسئولیت را تحمیل میکند تا بر فرض تقصیر مبتنی باشد .خوانده در صورتی میتوان از مسئولیت
مدنی معاف شود که ثابت کند لوه لاهرهای غیر لابل پیش بینی و خارج از کنترل وی وجود داشته است.
در والع این دیدگاه بار اثبات را بر دوش خوانده لرار داده و به نفع خواهان دعوا میباشد.
در مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخص ،آنچه در تعیین مسئولیت نقش اساسی را ایفا میکند ،همان "فعل
شخص" است .در حالیکه در مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء آنچه نقش مهمتری دارد ،نقش فعال شیء
می باشد و برای تعیین مسئولیت باید این شیء به شخص منسوب باشد .در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی از
حیوان ،تصادفات رانندگی یا خرابی ساختمان از جمله مصادیق ،مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء به شمار
میروند .مقصود از نقش فعال شیء در ولوع خسارت؛ آن است که آن شیء مداخله در تحقق خسارت
داشته باشد ،نه اینکه به صورت منفعل عمل کند؛ مثال اگر فرد بر اثر افتادن درخت والع در ملک دیگری
بر روی خودرو وی ،خسارت ببیند ،درخت نقش فعال در ایراد خسارت دارد؛ لیکن در فرضی که شخص
خود از درخت باال رفته و از آن بیفتد و آسیب ببیند ،مسئولیت ناشی از شیء مطرح نیست و شیء نقش
منفعل دارد ).(J.bell,1998:377
در اسناد و معاهدات بین المللی ،در رابطه با مصادیق فعالیتهای خطرناك عموما از مسئولیت مدنی محض
استفاده شده است .معاهده رم در سال  1933و در رابطه با مسئولیت خسارات ناشی از هوانوردی بود و در
والع از حمایتهای اولیه نظریه مسئولیت محض در حقوق بین الملل به شمار میرود .در مورد فعالیتهای
فضایی که یکی از مصادیق فعالیتهای خطرناك به شمار میرود ،ماده  5معاهده ،اصول حاکم بر اکتشاف
و استفاده از فضای ماورای جو ،شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی مقرر میکند:
" هر کشوری که شی ای را به فضا پرتاپ کند  ...از نظر بین المللی نسبت به خسارات وارده ،که ناشی از
آن شی یا لطعات آن بر روی زمین ،در فضای جو یا در فضای خارج از جو از جمله ماه و دیگر اجرام
آسمانی باشد ،نسبت به دیگر کشورهای عضو معاهده یا اشخاص حقیقی و حقولی آنها ضامن است ".به
منظور رفع ابهام از ماده  5این معاهده ،کمیته فرعی حقولی سازمان ملل متحد در زمینه استفاده صلح آمیز از
فضای ماورای جو در تهیه پیش نویس این معاهده ،در ماده  2صریحا مقرر کرده است" :کشور پرتاپ
کننده شی به فضا باید در مقابل خسارات وارده ناشی از آن در سطح زمین یا به هواپیما در حال پرواز ،به
طور مطلق مسئول شناخته شود".
فعالیتهای اتمی یکی از مصادیق بارز فعالیتهای خطرناك غیرمعمول به شمار میروند ،از این حیث که
ریسک ورود ضرر در آن بسیار باالست و از منظر حقوق بین الملل به طور خاص ،این ریسک جنبه ی
فراملی دارد و از طرفی از جمله فعالیتهایی به شمار میرود که با اعمال مرالبتهای معمول ،نمیتوان از
آن جلوگیری کرد .در این راستا معاهده وین که به وسیله آژانس انرژی اتمی حمایت شده است ،صریحا
بیان میدارد" :مسئولیت مدنی بهره بردار تاسیسات استه ای برای خسارتهای اتمی  ...باید به صورت
محض باشد .(Vienna Convention art. IV(i).) ".اهمیت تعیین مسئولیت محض برای الدامات
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خطرناك تا جایی است که برخی از اندیشمندان حقولی از آن تحت یکی از اصول کلی حقوق بین الملل
یاد میکنند .به عبارتی اصل حقوق بین الملل در رابطه با فعالیتهای خطرناك بدین صورت است :هرگاه
خطر یک فعالیت ،از نظر تکنولوژی یا صنعتی ،از نظر مقیاس و احتمال ولوع زیاد باشد و خصوصیت
فراملی داشته باشد ،بهره بردار چنین فعالیتی در مقابل خسارات به طور محض مسئولیت دارد؛ از جمله
مصادیق بارز آن فعالیتهای اتمی ،آلودگیهای خطرناك ،هوانوردی و فعالیتهای فضایی میباشد
).(goldie,1970:317
 .4مصادیق

الدامات خطرناك دارای برخی مصادیق روشن و بارزی میباشند که در لوانین کشورها و اسناد بین المللی
به عنوان فعالیت های خطرناك شناخته شده و آن را تحت نظام خاصی از مسئولیت مدنی لرار داده اند.
مصادیق مهم فعالیت های خطرناك شامل حیوانات ،آتش و مواد منفجره ،مواد سمی ،شیمیایی ،رادیو
اکتیوی و آلودگیهای زیست محیطی می شود .دو مصداق مهم که هم در لوانین ایران و هم در فقه سابقه
بیش تری دارند و از طرفی تا حد زیادی با دیگر مصادیق ارتباط دارند با حیوانات و آتش است که در دو
مبحث جداگانه مورد بررسی لرار میگیرند.
 .4-1حیوانات

یکی از مهمترین مصادیق فعالیتهای فوق خطرناك ،مربوط به آسیبهای ناشی از حیوانات خطرناك
میباشد .ماده  507اصالحیه دوم لانون مسئولیت مدنی آمریکا مقرراتی را در این مورد نسبت به دارندگان
چنین حیواناتی مقرر نموده است .این ماده بیان میدارد:
 .1دارنده حیوان وحشی در مقابل دیگران نسبت به خسارتهایی که آن حیوان به اشخاص و اموال سایرین
وارد میکند ،مسئول شناخته میشود؛ ولو آنکه دارنده حیوان وحشی حداکثر مرالبت را برای محدود
کردن حیوان به عمل آورده یا به طریق دیگر از ورود ضرر جلوگیری کرده باشد.
 . 2این نوع مسئولیت محدود به مواردی است که حیوان دارای خصوصیات خطرناك باشد و داخل در
دسته خاص حیوانات وحشی لرار بگیرد؛ اعم از اینکه دارنده نسبت به آن آگاه بوده یا بایستی آگاه باشد.
ماده  509لانون بیان میدارد که :الف .دارنده یک حیوان خانگی در صورتی که بداند یا دلیلی بر آگاهی او
وجود داشته باشد که این حیوان دارای تمایالت خطرناك و غیرمعمول در دسته خودش میباشد ،در مقابل
خساراتی که آن حیوان به سایرین وارد میکند ،مسئول است؛ ولو آنکه حداکثر مرالبت را اعمال کرده
باشد.
ب .این نوع مسئولیت محدود به مواردی است که حیوان خانگی دارای تمایالت خطرناك و غیر معمولی
باشد که صاحب آن از آمن آگاهی داشته یا دلیل بر آگاهی او وجود داشته باشد.
بنابراین صاحب یک حیوان خطرناك یا حیوان خانگی که دارای تمایالت خطرناك است ،در مقابل
خسارات آن حی وان به طور محض مسئولیت دارد .البته این مسئولیت محدود به فرضی میباشد که دارنده
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حیوان ،نسبت به خطرناك بودن آن آگاهی داشته یا دلیلی بر آگاهی وی وجود داشته باشد؛ لذا دادگاه در
این موارد ،بدون توجه به تقصیر ،حکم به مسئولیت میدهد؛ لیکن باید توجه کرد درصورت تحمیل
مسئولیت محض ،خوانده می تواند چنین ادعا کند که خواهان خطر مربوط به حیوان را فرض کرده بوده
است .این درحالی است که در لواعد کلی مسئولیت محض ،خوانده حق چنین دفاعی را نخواهد داشت.
نکته حائر اهمیت دیگر آن است که بر اساس ماده  519لانون فوق الذکر ،شخصی که حیوان را حمل
میکند از چنین مسئولیتی برخوردار است ولو آنکه مالک نباشد.
لاعده حقولی در مورد حیوانات وحشی بدین نحو میباشد که آنها نوعا خطرناك بوده و صرف مالکیت
آنها ،مسئولیت مدنی نسبت به خسارتهای ناشی از آن را ایجاد میکند .هرگاه مالکان این حیواناتی را در
معرض سایرین لرار دهند ،با این عمل دیگران را در معرض یک خطر غیرمعمول لرار داده و از این رو
نسبت به ضرر های ناشی از آن مسئولیت دارند ،هرچند فرار حیوان از دست مالک بر بی احتیاطی مبتنی
بوده یا نباشد و صرف مالکیت یا تصاحب حیوان ،برای تحمیل مسئولیت کفایت میکند .از طرف دیگر
لاعده ی حاکم نسبت به حیوانات خانگی ،آن است که چون این حیوانات خطرناك نیستند و خطر
غیرعادی را ایجاد نمیکنند مگر آنکه آن حیوانات دارای تمایالت وحشیانه باشند به نحوی که مالک از
آن آگاه بوده یا باید آگاه باشد.
معیار مهم دیگری که باید در مورد حیوانات وحشی مدنظر لرار گیرد ،زیست بوم آنهاست .بر این اساس
حیوانات وحشی را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد .یک گروه آن دسته از حیوانات وحشی استند که
در زیست بوم محلی خود لرار دارند و دیگر آن دسته از حیوانات وحشی اند که خارج از زیست بوم خود
و دور از آن نگهداری میشوند.
در جایی که حیوان وحشی در زیست بوم محلی خود بوده و از تصرف مالک فرار میکند ،در والع حیوان
به زیست بوم وحشی خود برگشته است و مالک دیگر بر وی تسلط ندارد و مالک محسوب نمیشود و
مسئولیتی ندارد .ماده  508اصالحیه لانون مسئولیت مدنی بیان میکند:
" دارنده یک حیوان وحشی ای که در زیست بوم محلی خودش میباشد ،مسئولیت برای مالک ،بعد از
آن که از تصرف وی خارج شده و فرار کرده است و به زیست بوم خود برگشته است ،ایجاد نمیکند ".با
این وجود اگر حیوان در زیست بوم خود از نظر محلی نباشد و از تسلط مالک خود خارج شود و فرار کند،
مالک در مقابل خسارتهای حیوان به سایرین ،مسئولیت دارد). (donaldson, 1969,271
در حقوق ایران تئوری اصلی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حیوانات؛ بر تقصیر مبتنی میباشد و
مسئولیت بدون تقصیر حالت استثنایی دارد(ره پیک ،1395 ،ص .)21بر همین اساس لانون مدنی در ماده
 334بیان میدارد":مالک یا تصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر
این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر
گردد ،فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود" .با وجود مشابهتهایی که این ماده با ماده 1385
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لانون مدنی فرانسه دارد و برخی ،آن را التباسی از این لانون به شمار میآورند(لائم مقامی ،1385،ص)34؛
لیکن لانونگذار ایرانی در این باره بر خالف لانون فرانسه که مسئولیت محض را در این مورد پذیرفته
است ،اصل را بر مسئولیت "مبتنی بر تقصیر" لرار داده است.
ماده  522لانون مجازات اسالمی در این باره مقرر میدارد" :متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن
آگاه است ،باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او ،حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد ،ضامن
است ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ،ناشی از تقصیر نباشد ،ضامن نیست ".در
این مورد مالك تشخیصِ علم متصرف ،نوعی است و اگر شواهد و لراین بیرونی ،برای شخص آگاهی
نوعی و عرفی ایجاد کند ،باید متصرف حیوان را نسبت به وضعیت خطرناك حیوان ،عالم
دانست(صفایی ،1390،ص .)212در والع این ماده لانون مجازات اسالمی به وضعیت خطرناك حیوان
توجه نموده است و در فرض آگاهی مالک به این حالت خطرناك ،وی را ضامن خسارات ناشی از حیوان
به شمار آورده و وظیفه مالک به مرالبت و احتیاط را در این باره بیشتر کرده است (حیاتی،1392 ،
ص.)232
ماده  512و  524لانون مجازات اسالمی در مورد تولف حیوان در محل غیرمجاز در این باره جالب توجه
میباشد .ماده  512بیان میدارد" :هرگاه شخص در محلهایی که تولف در آنها مجاز نیست تولف
نماید...یا حیوانی در این لبیل محلها مستقر سازد...شخص متولف یا کسی که آن...حیوان را مستقر
نموده...ضامن دیه و سایر خسارات میباشد "...و همچنین ماده  524مقرر میکند" :هرگاه کسی که سوار
حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محلهای غیرمجاز متولف نماید در مورد تمام خسارتهایی
که آن حیوان وارد میکند و مستند به فعل شخص مزبور میباشد ضامن است ".در این دو ماده لانونگذار با
توجه به وضعیت خطرناك که ممکن است حیوان در محلهای عمومی یا غیرمجاز داشته باشد ،متولف
کننده حیوان را ضامن
خسارات وارده دانسته است .نکته لابل توجه در این مورد آن است که در اینجا خسارات ناشی از حیوان
مدنظر است نه خساراتی که از تولف آن حیوان ایجاد میشود و همچنین در این دو ماده به نوعی تقصیر
دارنده حیوان فرض گرفته شده است و بسیاری از حقولدانان از آن تحت عنوان اماره تقصیر اشاره کرده
اند(صفایی 1390،235 ،؛ کاتوزیان.)138،592 ،
در نهایت میتوان به تبصره یک ماده  522لانون مجازات اسالمی اشاره کرده که به صراحت فرض تقصیر
را در مورد خسارات ناشی از حیوانات پذیرفته است .به موجب این تبصره "نگهداری حیوانی که شخص
توانایی حفظ آن را ندارد ،تقصیر محسوب میشود" .پیش از تصویب این ماده ،برخی از حقولدانان لائل به
تمییز بین حیوانات اهلی و غیراهلی بودند و نگهداری حیوانات وحشی را نوعی تقصیر به شمار میآورند
(کاتوزیان 587 ،1386،؛ صفایی) 469 ،1390،؛ لیکن این تبصره به نوعی مسئولیت سنگین تری بر دارنده
حیوان تحمیل کرده است و به موجب آن حتی اگر حیوان اهلی باشد؛ لیکن صاحب حیوان توانایی
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محافظت از آن را نداشته نباشد مسئول است .از مجموع مواد ذکر شده میتوان این چنین نتیجه گرفت که
لانونگذار به وضعیت خطرناك حیوان توجه داشته است و در صورتی که حیوان خطرناك باشد؛ اعم از
اینکه داخل در دسته حیوانات وحشی لرار بگیرد یا آنکه حیوان اهلی بوده و دارای تمایالت خشونت
آمیز باشد ،مسئولیت شدیدتری را در نظر گرفته است و آن فرض تقصیر میباشد .از این نظر با آنچه در
مورد حیوانات خطرناك در حقوق آمریکا و انگلیس گفته شد ،لرابت دارد.
 .4-2مواد منفجره و آتش

آتش افروزی یکی از فعالیت هایی به شمار می رود که اگرچه منع لانونی ندارد؛ لیکن به دلیل امکان
سرایت آن و همچنین خطراتی که ممکن است برای اموال یا اشخاص دیگر داشته باشد ،در زمره الدامات
خطرناك به شمار آمده و کشورها عموما آن را در لالب نظام خاصی از مسئولیت مدنی لرار داده اند .آتش
عموما در حقوق کالسیک و همچنین در فقه امامیه مورد توجه لرار گرفته است؛ لیکن امروزه آنچه بیشتر
در این حوزه از حیث خطرناك بودن مدنظر لرار گرفته و ذیل آن لرار میگیرد ،موضوع انفجار و استفاده
از مواد منفجره است.
شناسایی انفجار به عنوان یک فعالیت خطرناك غیرمعمول ،مستلزم آن است که عامل انفجار به طور
محض ،مسئول خسارتهای ناشی از چنین انفجاری باشد .پیش از گسترش و توسعه دکترین مسئولیت
محض نسبت به فعالیتهای خطرناك ،دادگاههای آمریکا بر اساس تئوریهایی چون تعدی ،مزاحمت و
مسئولیت مبتنی بر تقصیر به این دسته از دعاوی رسیدگی میکردند .به نحوی که اگر ترکشهای حاصل
از انفجار به ملک خواهان سرایت میکرد و موجب آسیبهای مستقیم به ملک وی میشد ،بر اساس لاعده
حقوق تعدی ،خوانده محکوم به جبران خسارات میشد ،بدون آنکه نیازی به اثبات تقصیر باشد .با این
وجود اگر انفجار موجب ایجاد لرزش در زمین یا موج انفجاری در هوا میشد ،بدون آنکه آسیب به
صورت غیرمستقیم والع شود ،دیگر این تئوری حقولی ،کاربرد نداشت و باید بر اساس مسئولیت مبتنی بر
تقصیر به آن رسیدگی میشد ) .(Vulcan v. Grace,1966بعد از صدور رای در پرونده ریلند ،که در
آن خوانده را بدون توجه به تقصیر ،محکوم به مسئولیت مدنی محض نمود ،در رابطه با استفاده از مواد
منفجره نیز دکترین حقولی و دادگاهها نظرات متعددی ارائه دادهاند .یک عده از دادگاهها بر اساس
دکترین ریلند ،پرونده هایی را که مرتبط با مواد منفجره یا استفاده از وسایل انفجاری بود بر اساس مسئولیت
محض رسیدگی کرده و خواهان را از اثبات تقصیر معاف میکردند ،در مقابل عده ای دیگر از دادگاهها
اثبات تقصیر را ضروری دانسته و آن را برعهده خواهان لرار میدادند ) .(J.mcneal,1956:125امروزه
غالب دادگاهها دیگر این دوگانگی بین خسارت های مستقیم و غیر مستقیم را در رابطه با مواد منفجره
نسذیرفته و در صورتی که خسارتی ناشی از مواد منفجره یا استفاده از مواد منفجره ایجاد شود؛ اعم از اینکه
به صورت ترکش های انفجاری یا موج و لرزش انفجاری باشد ،آن را به عنوان یک فعالیت غیرمعمول
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خطرناك به شمار آورده و مسئولیت محض را بر آن بار میکنند .یکی از مهمترین اسناد لانونی برای
تحمیل مسئولیت محض در این باره اصالحیه دوم لانون مسئولیت مدنی آمریکا است.
روشن است که مسئولیت محض برای فعالیت غیر معمول خطرناك ،ناشی از خطرناك بودن آن فعالیت ،به
خودی خود ،در درجه اول و در درجه دوم ،به دلیل خطراتی است که برای اشخاص و اموال دارد .بر این
اساس شخصی را که به دلیل منافع خودش یک خطر غیرعادی را برای همسایگانش ایجاد میکند ،باید
مسئولیت ضررهای وارده به آن ها را برعهده بگیرد و این مسئولیت کامال با لاعده ریلند سازگاری دارد.
بنابراین شخصی را که از مواد منفجره در ملک خودش استفاده میکند ،ممکن است بواسطه خطری که
برای مجاورین خود ایجاد کرده؛ ب ه طور محض مسئول شناخته شود .البته باید توجه کرد که اگر انفجاری
رخ ندهد؛ لیکن یک شخص از روی دینامیتها یا سایر موارد منفجره در ملک دیگری ،بدون اجازه ،عبور
کرده و آسیب ببیند ،مسئولیت محض اعمال نخواهد شد )the at § 519, Comment e
 .)Restatement (Second) of Tortsکه هرگاه این نوع از فعالیتهای فوق خطرناك ،مانع استفاده
و بهره برداری مجاورین از ملک خود یا اینکه نسبت به حقوق عامه مردم مداخله کند ،بر اساس لواعد
مربوط به مزاحمت به آن رسیدگی میشود و خارج از حوزه مسئولیت محض میباشد.
همانطور که اشاره شد یکی از عوامل شناسایی فعالیت خطرناك غیرمعمول ،آن است که نتوان با اِعمال
یکسری مرالبت های متعارف ،از ورود ضرر جلوگیری کرد .این مورد به خوبی در مورد مواد منفجره
صدق میکند؛ چرا که خصوصیت انفجار با استفاده از دینامیت ،آمونیوم نیترات یا سایر عناصر ،در جهت
آن است که نیروی الزم برای حرکت یا تخریب اشیاء ثابت را ایجاد کند و این نیروی الزم برای حرکت یا
تخریب عموما از آن محلِ انجام شده ،فراتر رفته و احتمال ورود خسارت به مجاورین در آن زیاد است؛
ولو آنکه مرالبت های معمول و متعارف نیز صورت گیرد .به عبارت دیگر استفاده از مواد منفجره نیاز به
یکسری مرالبت های خاص و ویژه دارد که به آن خصوصیت غیرمعمول و خطرناك بودن میدهد.
همچنین یکی دیگر از خصوصیات دیگر فعالیتهای خطرناك ،آن است که این فعالیت ها معمول و
متعارف نباشند .در این مورد باید توجه کرد که اگرچه انفجار برای برخی از اهداف پاکسازی یا ساخت و
ساز کاربرد دارد؛ لیکن این روش از درصد باالیی از مقبولیت بین عموم مردم برخوردار نیست و بنابراین
یک فعالیت معمول محسوب نمیشود .در مورد عامل سازگار نبودن با محیط پیرامون روشن است که اگر
فعالیت انفجاری در میانه یک بیابان یا محل خالی از سکنه صورت بگیرد مصداق فعالیت خطرناك غیر
معمول نیست لیکن هر گاه در مجاورت یک ناحیه شهری یا روستایی صورت بگیرد باید آن را خطرناك
به شمار آورد.
در حقوق فرانسه با توجه به ماده  1242لانون مدنی که مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء را بیان میکند ،محافظ
و متصرف یک شی در مقابل خسارات ناشی از آن مسئول است .رویه لضایی فرانسه از این اصل و همچنین
نهاد اماره لضایی ،به خوبی در حوزه فعالیتهای خطرناك استفاده و از آن به نوعی تفسیر موسعی کرده
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است ) . (Uniform Law Review,1982:21بر همین اساس در فعالیتهای فوقِ خطرناك ،از جمله
مواد انفجاری که ذاتا خطرناك هستند ،عالوه بر مبنای مسئولیت ناشی از انفجار ،بر ضرورت اماره لضایی
در این باره تاکید می کنند ،بر اساس آن ،دادگاه چنین فعالیتی را با توجه به اوضاع و احوال حاکم توامان با
تقصیر میداند و دیگر تحمیل مسئولیت اثبات تقصیر را بر عهده زیان دیده لرار نمیدهد.
در حقوق ایران ماده صریحی در مورد مسئولیت مدنی ناشی از انفجار بیان نشده است و از طرفی لاعده
کلی در مسئولیت بر اساس ماده یک لانون مسئولیت مدنی ،بر تقصیر مبتنی است .این ناسازگاری بین
مسئولیت مبتنی بر تقصیر با الدامات فوق خطرناکی چون مواد منفجره را میتوان از جهاتی رفع کرد .از
جهت لانونی اگرچه لانونگذار صریحا لاعده کلی در مورد الدامات فوق خطرناك یا مواد منفجره به طور
خاص ندارد ،لیکن بر اساس آیین نامه و ضوابط اداری که وجود دارد ،یکسری استانداردهای سختگیرانه را
در نظر گرفته است که عدول از آنها و ورود ضرر به دیگری موجب میشود تا تقصیر عامل زیان مفروض
گردد از جمله این مقررات میتوان به مواد  10تا  14آیین نامه حفاظتی مواد خطرناك و مواد لابل اشتعال و
مواد لابل انفجار اشاره کرد که با در نظر گرفتن این استانداردها ،تا حدودی از تقصیر به معنای رفتار انسان
معقول و م تعارف فاصله گرفته و به نوعی به تقصیر حرفه ای متمایل شده است و تا حد زیادی اثبات آن
آسان تر است .بر اساس ماده  145لانون مجازات اسالمی ،عدم رعایت نظامات دولتی یکی از مصادیق
تقصیر می باشد ،بنابراین در این مورد در صورت نقض هر یک از مقررات این آیین نامه میتوان نظر به
تقصیر عامل زیان داد .همچنین امکان اینکه رویه لضایی در مواجهه با خساراتهای ناشی از فعالیتها و
مواد ذاتا خطرناك ،با توجه به اوضاع و احوال و اینکه عموما این نوع فعالیتها توامان با تقصیر میباشند؛
زیاندیده را از اثبات تقصیر معاف بکند.
البته در لا نون مجازات اسالمی در ارتباط با آتش و مسئولیت ناشی از آن موادی اختصاص داده شده است
و مضاف بر آن ،در فقه امامیه نیز مباحثی در این زمینه وجود دارد که با وحدت مالك از احکام آنها؛
میتوان به موضوع مواد منفجره تسری داد.
البته فقه امامیه در مورد اینکه تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب شرط است یا خیر اختالف وجود دارد؛
لیکن آنچه مسلم است ،انتساب فعل زیانبار به شخص شرط میباشد و اگر مفهوم تقصیر به معنای امروزی
مدنظر باشد ،باید آن را در همان لالب انتساب مطرح نمود (محقق داماد .)115 ،1392 ،در فقه امامیه در
رابطه با سرایت آتش به ملک دیگری ،شخص را در صورتی ضامن خسارات میدانند که مالک از مقدار
نیاز خود تجاوز کرده و الدام او غیرمتعارف باشد و همچنین علم یا ظن به سرایت وجود داشته باشد (عالمه
حلی .) 189 ،1414،این حکم بر اساس این لاعده فقهی است که مالک حق هرگونه تصرفی در ملک خود
را دارد و در صورت ورود زیان به دیگری ناشی از این تصرف مجاز ،اصوال ضامن نیست (شهید
ثانی )158 ،1410،و ماده  521لانون مجازات اسالمی بیانگر همین نظر است؛ البته نظریه مذکور فقها در
فرضی است که آتش در محل مجاز برافروخته شده و به دیگری ضرر برساند؛ لیکن در فرضی که شخص
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در محل غیرمجاز چنین الدامی انجام دهد ،ضامن خسارات وارده به دیگری است و این عمل خود نوعی
تقصیر به شمار میرود ،از این رو نیازی به اثبات تقصیر نیست(امام خمینی )145 ،1390،و این امر به دلیل
ماهیت خطرناك این الدام میباشد.
 .5نتیجه گیری

مقصود از فعالیتهای فوق خطرناك ،الدامات غیرمعمول و ناسازگار با شرایط مکانی است که دارای
درجه باالیی از خطر بوده و با اعمال مرالبتهای معمول نمیتوان از آنها جلوگیری کرد .کشورها در
تعریف این نوع فعالیتها و عناصر آن به طور کلی رویکردهای مختلفی اتخاذ کرده اند .برخی از کشورها
چون انگلیس (لاعده ریلند) و آمریکا (اصالحیه لانون مسئولیت مدنی) به طور صریح این نوع الدامات و
شرایط آن را بیان کرده اند و از این حیث آن را به مصادیق حصری محدود نکردهاند .در مقابل ،برخی از
کشورها اگرچه به طور روشن ،لاعده صریحی برای این فعالیتها وضع نکرده اند لیکن لواعد حقولی عام
تری را تعیین کرده اند ،که فعالیتهای فوق خطرناك مشتمل بر آن میشوند؛ مانند کشور فرانسه که با
تفسیر موسع رویه لضایی ،از لاعده مسئولیت ناشی اشیاء ،فعالیتهای فوق خطرناك هم داخل در آن لرار
گرفته و مسئولیت مدنی آن مبتنی بر فرض تقصیر میباشد .مبانی حاکم بر مسئولیت مدنی محض و
فعالیت های فوق خطرناك ،از جمله بازدارندگی ،توزیع ضرر ،تخصیص ضرر ،ریسک غیرمتقابل و نفع
غیرمتقابل به خوبی توجیه کننده تعیین مسئولیت محض نسبت به فعالیتهای فوق خطرناك میباشد.
این فعالیتها چون ریسک باالیی در ورود ضرر دارند و خسارتهای وارده در نتیجه آن نیز عموما وسیع
است و با مرالبتهای معمول نمیتوان از آن جلوگیری کرد؛ لذا نیازمند الدامات احتیاطی بیشتری می
باشند و اتخاذ الدامات احتیاطی با مسئولیت محض سازگاری بیشتری دارد ،از این حیث که از
بازدارندگی بیشتری دارد ،حال آنکه در مسئولیت مبتنی بر تقصیر ،با توجه به اینکه ،اوال اثبات تقصیر
بوسیله زیاندیده دشوار است و ثانیا ممکن است ،عامل زیان اصال مرتکب تقصیر نشده باشد؛ اما خسارت
زیادی ایجاد شده باشد ،تحمیل ضرر بر زیاندیده ناعادالنه خواهد بود و ثالثا با توجه به احتمال پیروزی
عامل زیان و عدم اثبات تقصیر ،ترغیب کمتری برای اتخاذ الدامات احتیاطی ایجاد میشود.
در حقوق ایران برای موارد معدودی از این فعالیتها نظیر حیوانات خطرناك ،مسئولیت مدنی عینی در نظر
گرفته است اما در مورد بسیاری از مصادیق آن ساکت میباشد و لاعده کلی نیز در این زمینه وجود ندارد.
البته راه حل هایی برای تعیین مسئولیت مناسب در مورد این الدامات در حقوق ایران وجود دارد .برخی از
حقولدانان معتقدند مسئولیت مدنی در فقه امامیه بر لابلیت استناد مبتنی است و تقصیر رکن مستقلی
محسوب نمیشود .تقصیر برای نشان دادن صدق عرفی مسئولیت اهمیت دارد .نتیجتا باید توجه کرد در
فعالیتهای فوق خطرناك ،مواردی نظیر مواد منفجره و مواد سمی و شیمیایی ،استانداردهای سختگیرانه
برای پیشگیری و جلوگیری از ورود ضرر در نظر گرفته است که به نظر میرسد در عموم مواردی که
حوادثی در نتیجه این فعالیتها رخ می دهد ،تخطی از این استانداردهای خاص محقق شده و تقصیر فرض
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می شود .البته این امر از ضرورت وضع لاعده کلی در این زمینه یا حدالل تعیین مسئولیت محض برای
مصادیق بارز این فعالیت ها در لوانین نخواهد کاست و از این منظر باید برای جلوگیری از تضییع حقوق
زیاندی دگان و هماهنگی با تحوالت جهانی در این زمینه ،الدامات الزم از حیث لانونگذاری صورت پذیرد.
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فقه پویا
شماره سوم
صص 50-65

ماهیت نقش نماینده در قراردادها

ماهان سجود

1

چکیده

ضرورت هاى زندگى اجتماعى ،امکان انجام عمل حقولى از طریق نمایندگى را ایجاب کرده است؛
گویى که از ابتدا به همین شکل بوده است؛ درحالیکه ،برخى نظام هاى حقولى مانند رومى-ژرمنى در
پذیرش نمایندگى با مفهوم امروزى مسیر طوالنى را طى کردهاند؛ اما در همان مقطع ،نظام حقولى مبتنى بر
تعالیم و احکام اسالم با این تأسیس حقولى آشنا بوده و بسیارى از متون فقهى به این موضوع اشاره کردهاند
و آن را به عنوان یکى از عقود معینه شناسایى کردهاند .مقنن ایرانى نیز به پشتوانه فقه ،لواعدى را در مواد
 683-656ق.م ،ذکر کرده است .با توجه با ماده  656ق.م ،این نوع از نمایندگى داراى ماهیت "عقدى"
است و شرایط الزم جهت انعقاد این عقد؛ همانند سایر عقود ،تابع شرایط اساسى صحت معامالت مذکور
در ماده  190ق.م ،مى باشد .با این وجود در برخى از موارد ،مانند :شکل خاص ایجاب در اسناد رسمى و
لابلیت نیابت در مورد نمایندگى ،داراى احکام خاص مىباشد .تحقق نمایندگى به شرایطى مانند لزوم انشا
عمل حقولى توسط نماینده ،لاصد و راضى بودن نماینده و اهلیت و اختیار او منوط شده است .عقد
نمایندگی را از عقود اذنى دانسته ایم بنابراین خصوصیت انحالل عقد به خواست هر یک از طرفین در هر
زمانى و انحالل آن بر اثر فوت یا حجر طرفین را توجیه مىکند.
واژگان کلیدی :نمایندگى ،نمایندگى لراردادى ،نمایندگى ظاهرى ،ماهیت نمایندگى ،نظام حقولى

 1دانشجوی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه تهران
رایانامه؛ mahansojoud@gmail.com
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 .1مقدمه

یکى از مهمترین موضوعات حقولى ،لزوم یا عدم لزوم مباشرت اشخاص ،در برلرارى ارتباطات حقولى
است .این مسئله که «اعمال حقولى باید ساخته ى انشا و اراده مستقیم آنها باشد» یا «افراد ،لادر هستند
صالحیت موجود در اراده خویش را به دیگران اعطا کنند» از دیرباز ،مورد بحث بوده است.
پیشینه تاریخى موضوع مشخص مىکند که پذیرش نمایندگى لراردادى ،به مفهوم امروزى خود در نظام
هاى بزرگ حقولى همچون رومى-ژرمنى با تردیدهاى اساسى مواجه بوده است .با این حال افزایش للمرو
اصل حاکمیت اراده از یک سو و گسترش صنایع و توسعه دامنه معامالت و افزایش نیازهاى بشرى از سوى
دیگر و محدودیت انسان در بعد زمان و مکان ،ایجاد نهادى به نام "نمایندگى" را ایجاب کرد .دنیاى
امروز ،مانند گذشته نیست؛ که یک شخص به تنهایى بتواند به اداره کلیه امور خود بسردازد ،مضافا؛ آنکه
اگر کسى ،با دارایى و ثروت هنگفت به علّت هاى مختلف مانند :بیمارى یا حتى عدم توانایى جسمى و
فکرى ،لادر به برلرارى ارتباطات التصادى و تجارى با دیگران نباشد؛ این ثروت ها در گوشه اى خارج از
جریان التصادى انباشته مىشود و تعمیم این وضعیت مضر برای التصاد و جامعه است(حاجیانی،1386 ،
ص . )26نهاد نمایندگى این معضالت را برطرف میکند و به شخص امکان حضور در اماکن مختلف و
استفاده از ثروت خود؛ به واسطه نمایندگى مىدهد .آسان کردن داد و ستد ها ،استفاده از فرصت ها،
مهارت ،تخصص و حسن شهرت نماینده ،گردش ثروت در جامعه ،پیشرفت روابط حقولى ،حمایت
ازحقوق محجوران و ایجاد امکان فعالیت التصادى اشخاص حقولى از مهمترین فواید نمایندگى برشمرده
اند(کاتوزیان ،1385 ،ج ،2ص 66و  67؛ لاسم زاده ،1387 ،ص 232و .)106
این فواید و مقتضیات اجتماعى ،نظر لانون گذاران مختلف را به خود جلب کرده است به نحوى که
بسیارى از آنان ،از جمله لانون گذار ایرانى؛ به تدوین مقررات خاص راجع به این موضوع پرداخته اند.
نمایندگى به اعتبار مبنا و سبب ایجاد آن ،به سه گروه ،لراردادى-لانونى-لضایى تقسیم شده است.
این نوشتار ،در پى یافتن و بیان اصول و مقررات حاکم بر نمایندگى لراردادى مىباشد.
تعالی خود برای سازمانها ،مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها را بهعنوان یکی از ارزشهای هشتگانه
خود معرفی کرده است (سساسی و راهداری )1392 ،و اتحادیه اروپا سال  2005را به سال مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتها در کشورهای اتحادیه اروپا نامگذاری کرد (برزگر .)1392 ،ذکر این نکته نیز حائز
اهمیت است که مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها در فرایند خودکنترلی نقش بسیار مهمی ایفا میکند و
میتواند نظارت درونی را در سازمان گسترش دهد .ازاینرو ،در مطالعه حاضر تالش میشود تا مفهوم
مسئولیتپذیری اجتماعی و توجه به آن در کشورهای مختلف جهان مورد بررسی لرار گیرد.

تعریف نمایندگی
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نمایندگى در لغت؛ به معناى نماینده بودن آمده و نماینده را هویدا یا نمایان کننده ،معنا کرده اند .نمایندگى
در اصطالح حقولى خیلی از معناى لغوى آن دور نشده است .در یک مفهوم عام ،نمایندگى صفت کسى
است؛ که الدام به انجام یک عمل حقولى ،براى شخص دیگر(یا به نام شخص دیگر) به استناد لدرت
لانونى(نمایندگى لانونى) یا به استناد اختیار ناشى از لرارداد(نمایندگى لراردادى) مىکند و نتیجه الدام او
ایجاد یک تعهد یا یک حق به عهده یا نفع منوب عنه مىباشد ،در این معنى نمایندگى اعم از وکالت،
وصایت ،لیمومت ،نمایندگى تجارى ،حق العمل کارى و نیابت مىباشد(جعفری لنگرودی،1376 ،
ص .)723جناب آلاى دکتر لنگرودى ،نمایندگى(وکالت) را اینگونه تعریف کرده است؛ وکالت عقدى
است؛ که به موجب آن ،یک طرف عقد براى صورت دادن امرى از امور خود به دیگرى نیابت مىدهد و
مورد لبول طرف لرار مى گیرد(جعفری لنگرودی ،1382 ،ص.)918
مرحوم استاد سید حسن امامى در تعریفى کوتاه وکالت را دادن نمایندگى ،به دیگرى ،در انجام امرى
تعریف مىنماید(امامی ،1384 ،ج ،2ص. )314
استاد دکترکاتوزیان نمایندگى را بر مبناى مواد  656و  674ق.م؛ رابطه اى حقولى تعریف کرده که به
موجب آن؛ نماینده مىتواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد لراردادى ،شرکت کند و آثار آن به طور
مستقیم دامنگیر اصیل مىشود(کاتوزیان ،1385 ،ج ،2ص. )54
 .2اقسام نمایندگی

در یک تقسیم بندى کلى ،نمایندگى را به اعتبار مبنا و سبب ایجاد آن؛ به سه گروه لراردادى ،لانونى و
لضایى تقسیم کرده اند.
 2-1نمایندگی قراردادی

مبناى این لسم از نمایندگى ،لرارداد (اراده طرفین) است که طى آن شخصى (اصیل) به میل خویش؛ به
دیگرى(نماینده) نیابت مىدهد تا عمل مورد نظر او را ،به نام و به حساب وی به عمل آورد.
 2-2نمایندگی قانونی

مبناى این نوع از نمایندگى؛ حکم لانون است و همان طور که بعضى از حقولدانان(کاتوزیان،1385 ،
ج ،2ص )55آورده اند ،در این گروه لانون؛ بعضى را نماینده بعضى دیگر لرار مى دهد ،این نمایندگى را
در اصطالح فقیهان؛ والیت مى گویند .مانند؛ والیت پدر بر فرزند صغیر خویش و نمایندگى اداره تصفیه
در اداره اموال ورشکسته(نیکوئیان ،1393 ،ص 233؛ شمس ،1393 ،ص 103و .)104
 2-3نمایندگی قضایی

ریشه این نمایندگى حکم لانون است و اراده اصیل ،در ایجاد آن اثر ندارد  :اما تفاوت آن با نمایندگى
لانونى آن است؛ که انتخاب نماینده در این لسم ،با دادگاه است؛ مانند :نمایندگى امین در اداره اموال
غایب یا نمایندگى لیّم براى محجوران.
 .3نمایندگى مستقیﻢ و نمایندگى غیر مستقیﻢ
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به اعتبار نقش نماینده؛ در انجام عمل حقولى و تحمل آثار آن ،برخى(کاتوزیان ،1385 ،ج ،2ص 56؛
حاجیانی ،1386 ،ص 46؛ امیری لائم مقامی ،1378 ،ج ،2ص 109؛ جعفری لنگرودی،1382 ،
ص917و )916نمایندگى را به نمایندگى مستقیم(بى واسطه) و نمایندگى غیرمستقیم(با واسطه) تقسیم
کردهاند.
 3-1نمایندگی مستقیﻢ

در نمایندگى مستقیم ،نماینده به نام و به حساب اصیل لرارداد مىبندد و پس از انعقاد لرارداد ،شخصیت
نماینده؛ از میان دو طرف عقد ،حذف مىشود و حقوق و تعهدات به طرفین مىرسد.
 3-2نمایندگی غیر مستقیﻢ

در نمایندگى غیرمستقیم ،نماینده به نام خود؛ ولى به حساب اصیل لرارداد مىبندد؛ لذا نمایندگى در دو
مرحله صورت مىگیرد؛ در مرحله اول ،لرارداد میان نماینده وطرف مقابل منعقد مىشود و در مرحله دوم
که ناظر به رابطه نماینده با اصیل است ،از یک سو اصیل میبایست
تعهدات ناشى از عقد منعقده؛ توسط نماینده را بجا آورد و از سوى دیگر نماینده ،حقوق کسب شده را به
اصیل مىدهد و در نتیجه این انتقال طلب نیز ،اصیل،حق پیدا مى کند ،به طرف لرارداد رجوع
کند(کاتوزیان ،1385 ،ج ،2ص.)56
 .4نمایندگى آشکار ( )Disclosed Agencyو نمایندگى پنﻬان ()Undisclosed Agency
نمایندگى را بر مبناى اعالم یا عدم اعالم سمت؛ از طرف نماینده ،در حین ایجاد رابطه حقولى با ثالث به دو
نوع آشکار(افشا شده) و پنهان(افشا نشده) تقسیم کرده اند.
 1-4نمایندگی آشکار

نماینده ،به نمایندگى خود تصریح میکند و آثار نمایندگى دامنگیر اصیل مىشود البته ضرورت ندارد
نماینده ،مشخصات دلیق اصیل را بیان نماید(حاجیانی ،1386 ،ص )108و صرف اظهار به نایب بودن
خویش ،براى افشاى نمایندگى کفایت مى کند .اگر از اوضاع و احوال برآید که نماینده در لرارداد،
اصالت ندارد؛ حتى در صورت عدم افشاى اصیل ،نمایندگى ،افشاء شده محسوب مىشود(حاجیانی،
 ،1386ص.)108
 4-2نمایندگی پنهان

نماینده از افشاى عنوان خود ،امتناع مى کند و نماینده ،در مقام اصیل جلوه مىکند؛ در حالیکه والعیت غیر
از این است .در این موارد آیا آثار لرارداد متوجه اصیل است یا نماینده؟
در این میان دو نظریه متفاوت وجود دارد :برخى بر مبناى حاکمیت اراده باطنى ،آثار رابطه را متوجه اصیل
دانسته و برخى بر مبناى حاکمیت اراده ظاهرى و اصل آزادى اراده ها؛ آثار رابطه را متوجه نماینده ،مى
دانند.
نمایندگى ظاهرى
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این نمایندگى ،فرض است؛ که بین اصیل و نماینده ،والعا لراردادى وجود ندارد؛ لیکن اصیل ،وضعیتى را
به وجود آورده که به نظر مى رسد؛ نماینده داراى اختیار است و شخص ثالث ،با اعتماد به چنین احتمالى،
معامله را با نماینده منعقد میکند .در چنین فرضى اگر شخص ثالث بتواند ثابت کند که نماینده ،اختیار
ظاهرى داشته است ،اصیل ،مسئول خواهد بود؛ گویى که اختیار موردنظر را والعا اعطاء کرده است .براى
تحقق نمایندگى ظاهرى سه شرط باید وجود داشته باشد؛
الف) عدم وجود رابطه نمایندگى بین اصیل و نماینده :براى تحقق این تئورى ،رابطه نمایندگى بین طرفین
نباید وجود داشته باشد؛ البته برخى معتقدند ،منظور این نیست که به طور کلى این رابطه موجود نباشد؛ بلکه
کافى است عملى که انجام پذیرفته ،خارج از حدود صالحیت نماینده باشد(حاجیانی ،1386 ،ص. )210
ب) ایجاد اختیار ظاهرى از سوى اصیل :براى تحقق نمایندگى ظاهرى ،اصیل به گونه اى باید رفتار کرده
باشد تا براى شخص یا اشخاص ثالث چنین تصور شود او به دیگرى(نماینده ظاهرى) اختیار انجام کار یا
کارهایى را تفویض کرده است.
ج) اعتماد موجه شخص ثالث :اشخاص ثالث به این ظاهر اعتماد کرده و با نماینده معامله اى انجام دهند؛
اما انتظار داشته باشند اصیل آن را اجراء نماید .باید بین اعمال اصیل و اعتماد اشخاص ثالث ،تناسب وجود
داشته باشد تا نمایندگى ظاهرى محقق شود.
نمایندگى خاص و نمایندگى عام

نمایندگى را بر مبناى حدود اختیارات نماینده ،به دو نوع "خاص" و "عام" تقسیم کرده اند(امیری لائم
مقامی ،1378 ،ج ،2ص. )110
اختیارات نماینده یا فقط براى انجام دادن امر یا امور معین و یا به منظور انجام دادن دسته اى از امور به طور
کلى است .در حالت اول نمایندگى را خاص و در حالت دوم آن را عام و یا کلى مى نامند.
نمایندگى مدنى و نمایندگى تجارى

برخى(حاجیانی ،1386 ،ص )176بر این اساس اینکه موضوع نمایندگى اعمال مدنى است یا تجارى؛ آن
را به دو نوع مدنى و تجارى تقسیم کرده اند و وجه تمایز ماهیت نمایندگى تجارى از مدنى را تجارتى
بودن موضوع نمایندگى معرفى کرده اند.
 .5ماهیت حقوقى

براى تبیین ماهیت نمایندگى ،حقولدانان نظریات مختلفى مطرح کرده اند .برخى اراده اصیل و برخى اراده
نماینده را مبنا لرار داده اند و گروهى ترکیبى از هر دو اراده را تایید کرده اند ،البته نظریه جدیدى تحت
عنوان نیروى سازندگى اراده یاد شده است .در ادامه به بررسی نظریات میپردازیم.

 5-1نظریه مبتنى بر اراده اصیل
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این گروه اراده اصیل را مبنا و ماهیت نمایندگى لرار مى دهند .به اعتقاد پوتیه؛ حقولدان فرانسوى،
ساختمان نمایندگى اعمال حقولى انجام شده به وسیله نماینده ،و اصالت اراده اصیل که به وسیله نایب آن
بیان مىشود مبتنی است نماینده وسیله انتقال و ابالغ اراده است ،به اعتقاد وى نماینده اراده خود را ،مانند
آلتى به اصیل لرض داده و بدین ترتیب؛ نماینده ،حامل اراده و شخصیت اصیل است؛ در نتیجه اراده
نماینده مستقل از اراده اصیل نیست.
ساوینى از علماى آلمان ،پا را فراتر نهاده و وکیل را آلت بى اراده و پیغام آور اصیل دانسته
است(کاتوزیان ،1385 ،ج ،2ص)106؛ بنابراین به نظر طبیعى مى رسد که آثار عقد دامنگیر اصیل شود و
نماینده از آنها تاثیر نسذیرد؛ لذا نمایندگى ،استثنایى بر لاعده نسبى بودن لرارداد ها ،مندرج در ماده 219
ق.م ،نمى باشد(امیری لائم مقامی ،1378 ،ج ،2ص 118؛ خردمندی ،1382 ،ص.)44
 5-2نظریه مبتنى بر اراده نماینده

این گروه ،مبناى نظریه خود را بر اراده نماینده ،لرار داده اند .این نظریه بین علماى آلمان مطرح شده است
و به اعتقاد تعداد زیادى از علماى حقوق آن کشور به ویژه ایرنیگ ،بین سبب و آثار نمایندگى باید تفاوت
گذاشت .این نویسنده ،بر خالف هموطن خود؛ ساوینى ،عقدى را که به وسیله نمایندگى بسته مى شود؛
نتیجه ى اراده نایب مى داند نه اصیل.
 5-3نظریه مبتنى بر اراده نماینده و اصیل

تعدادى از حقولدانان آلمانى و ایتالیایى ،نمایندگى را نتیجه و محصول همکارى نایب و اصیل دانسته اند
که با حرکت یکدیگر ،عقد را والع مى سازند؛ پس مجموع اراده آن دو بنیان تراضى را تشکیل مى دهد.
 5-4نظریه نیروى سازندگى اراده

برخى پایه نمایندگى را نیروى سازندگى اراده دانسته اند ،به اعتقاد آنان؛ مطابق لاعده عمومى ،هرگاه
نیروى سازندگى اراده با استقالل اشخاص برخورد کند؛ از حرکت باز مىایستد و به همین جهت اثر
لرارداد ها نسبى است و تنها دامنگیر کسانى مى شود که در انعقاد آن شرکت داشته اند؛ ولى در جایى که
اصیل مى پذیرد ،یا لانون گذار اذن مى دهد اراده نماینده ،در دارایى اصیل ظاهر شود؛ این مانع از بین مى
رود و حکومت اراده بالى مى ماند؛ پس در نمایندگى دو عامل اساسى کارگزار است؛ "اراده نماینده" که
به وسیله او ابراز مى شود و نمایندگى را به جنبش و حرکت وا مى دارد و دیگرى بدست آوردن
"صالحیت" و سمت به وسیله عاملى که اصیل را بدهکار یا طلبکار مىسازد.

 .6ماهیت فقهی
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در حقوق اسالم ،بر خالف حقوق روم ،از همان آغاز ،انجام معامله به نیابت پذیرفته شد و وکالت به عنوان
یکى از عقود معین ،در زمره نهادهاى حقولى در آمد(کاتوزیان ،1385 ،ج ،2ص 55؛ خردمندی،1382 ،
ص ) 87در این نظام حقولى؛ چنانچه پیامبر اکرم(ص)  ،به عروه بارلى فرمودند« :براى ما گوسفندى بخر»
که این داللت بر وجود عقد وکالت در آن زمان دارد(حاجیانی ،1386 ،ص. )25
نیابت در همه اعمال حقولى ،جز؛ آنچه مباشرت ،در آن شرط شده است پذیرفته شد(کاتوزیان،1385 ،
ج ،2ص ) 55و رجوع مستقیم طرف لرارداد به موکل و امکان الامه دعوى موکل نسبت به کسى که با
نماینده طرف معامله لرار گرفته است از آثار نمایندگى لرار گرفت؛ بدین وسیله پیشرفته ترین نوع
نمایندگى لراردادى از همان صدر اسالم ،پذیرفته شد و فصل ها و باب هاى فراوانی را در کتاب هاى فقهى
به خود ،اختصاص داد .در تاریخ فقه ،وکالت؛ در معنایى که امروزه رایﺞ است ،از دوران شیخ انصارى بنا
نهاده شد.
فقهاى عامه نمایندگى را پذیرفته اند؛ لیکن در فقه حنفى ،به عنوان یکى از مذاهب خمسه ،لاعده و نظرى
وجود دارد که مدلول آن با اصل اثر نسبى لرارداد به مفهوم رومى آن یکسان است؛ این لاعده با تعابیر
مختلفى بیان شده است و ظاهر برخى از این تعابیر ،به وجه ایجابى اصل اثر نسبى لرارداد شباهت دارد؛
مانند« :حقوق العقد تثبت للعالدین یا حقوق العقد تعود للعالد» برخى از این تعابیر هم به جنبه سلبى آن
شبیه است؛ مانند« :احکام العقد ال تثبت لغیر العالدین یا حکم العقد ال یجوز اثبات لغیر العالد» این تعابیر،
لاعده تعلق حقوق عقد به عالد را مطرح مىکنند .واضع این تئورى؛ ابوحنیفه بوده است .فقیهان حنفى در
فروع مختلفى ،به این لاعده استناد کرده اند.
ماهیت نمایندگى در حقوق ایران

حقوق ایران ماهیت "عقد" را براى نمایندگى پذیرفته است؛ با این حال در برخى موارد شائبه ایقاع بودن
نمایندگى ،را در حقوق داخلى ایجاد شده است.
ماهیت عقدى :لانون مدنى ایران ،در ماده  ،656ماهیت عقد را براى نمایندگى ،پذیرفته است؛ به موجب این
ماده« :وکالت "عقدى" است ». . .مواد  657و  658آن لانون نیز به لزوم لبول وکیل ،به عنوان یکى از
ارکان تحقق عقد ،اشاره مىکند لذا براى ایجاد نمایندگى لراردادى در حقوق ایران ،دو لصد انشا باید
وجود داشته باشد :یکى از سوى اصیل ،که اختیار انجام اعمال حقولى یا مادى داراى اثر حقولى را به
نماینده اعطا مىکند و دیگرى لصد انشا از جانب نماینده ،که انجام اعمال را مىپذیرد؛ لذا اگر کسى براى
انجام عملى به دیگرى اذن دهد؛ ولى این اذن موضوع لصد مشترك طرفین لرار نگیرد و در تبانى آنان
نیاید؛ نمایندگى والع نمىشود.
همان طور که برخى(حاجیانی ،1386 ،ص )53گفته اند :لبولى نماینده ،موجب ایجاد عقد نمایندگى و
جریان آثار ناشى از آن مى شود؛ لذا نمایندگى تنها با اذن اصیل والع نمى شود و ارتباط لصد نماینده با آن
الزم است در غیر این صورت از ایقاعات به شمار مىآید.
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موارد شائبه ایقاع بودن نمایندگى در حقوق ایران

الﻒ) ماده  681قانون مدنى :به موجب این ماده بعد از این که وکیل استعفا داد ،مادامى که معلوم
است موکل به اذن خود بالى است ،مى تواند در آنچه وکالت داشته الدام کند ،به موجب این ماده پس از
آن ک ه وکیل استعفاء دهد نه فقط تا زمان اطالع موکل مى تواند اعمال وکالتى را انجام دهد؛ حتى پس از
اطالع موکل از آن ،مادام که موکل استعفاى او را نسذیرفته است ،مى تواند به اعتبار اذن ضمنى که از عقد
وکالت حاصل شده است به امور وکالتى الدام نماید(امامی ،1384 ،ج ،2ص.)315
تردید از آن جا ناشى مى شود که اگر وکالت ،عقد باشد و اعتبار ایجاب آن ،بیش از سایر لراردادها به
حساب نیاید؛ باید بر اساس لواعد عمومى لراردادها ،نفوذ و بقاى اذن موکل به وجود متکاى اصلى آن
یعنى عقد منوط باشد؛ لذا با استعفاى وکیل و انحالل عقد نباید اثری از عقد بالى بماند و منشا اثر حقولى
شود؛ در حالى که ماده  681ق.م ،خالف این موضوع را بیان مىکند.
ب) ﻋدم نیاز به تﺸریفات خاص در اﻋالم قبول :مطابق لواعد عمومى لراردادها ،لبول به گونه اى
باید اعالم شود و چهره بیرونى یابد؛ بنابراین رغبت و میل درونى اثر بار نمى شود؛ ولى در مورد نمایندگى،
گروهى از فقهاى امامیه به پیروى از عالمه حلى در تذکره ،تأیید کرده اند که در وکالت ،رضاى نفسانى
کافى است و لزومى ندارد لبول ،همانند سایر لراردادها اعالم شود؛ برمبناى همین دیدگاه گفته شده است:
اگر وکیل بدون اینکه نیابت اعطا شده را بسذیرد ،آن را اجرا کند ،این عمل ،در حکم "لبول" است.
ج) ﻋدم لزوم رﻋایت توالى ایجاب و قبول :مطابق لواعد عمومى لراردادها؛ بین ایجاب و لبول
توالى عرفى باید باشد ،گروهى از نویسندگان(کاتوزیان ،1385 ،ج ،2ص ، )327لزوم مواالت را نتیجه
ساختار و مفهوم عقد مىدانند ،باتوجه به دیدگاه آنها ،عقد موجودی اعتبارى و یگانه است و اجزاى آن؛
یعنى ایجاب و لبول بایکدیگر ارتباط دارند؛ بنابراین براى تحقق این وجود ،بایستى ایجاب و لبول به
یکدیگر متصل باشند و عرف این دو انشا را مربوط به یکدیگر ببیند؛ در حالیکه همه پذیرفته اند که لزومى
ن دارد لبول وکالت ،بى درنگ پس از ایجاب آن گفته شود؛ به همین دلیل براى رفع این اشکال ،برخى ادعا
کرده اند که وکالت و سایر عقود جایز در والع عقد نیستند و این نام را به مسامحه برای آنها به کار
مییرند .مطابق همین مبنا ،فقیهان امامیه وکالت دادن به غایب را جایز شمرده اند؛ هرچند که این خبر مدت
ها بعد به او برسد؛ اما در توجیه این حکم ،گروهى علت را جایز بودن وکالت شمرده اند(کاتوزیان،1385 ،
ج ،2ص )133و بعضى دیگر ،همان دلیل ایقاع بودن وکالت را ذکر کرده اند.

اسباب ایجاد
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به طور کلى میتوان گفت :نمایندگى یا با اراده و توافق طرفین ایجاد مىشود یا به حکم لانون و مقام
لضایى؛ لذا اسباب ایجاد نمایندگى در حقوق ایران به سه مورد :عقد ،لانون و حکم لضایى محدود
مىشود.
مبناى قانونى پذیرش نظریه نمایندگى در حقوق ایران

لانون مدنى ایران ،مواد عامى درباره نظریه نمایندگى ندارد و تنها به ذکر مصادیقى اکتفا کرده است.
بیشتر حقولدانان(کاتوزیان ،1379 ،ص 203؛ امامی ،1374 ،ج ،1ص 259؛ لاسم زاده ،1378 ،ص،)324
ماده  198ق.م ،را به عنوان مبناى پذیرش لانونى نمایندگى اعالم کرده اند .به موجب این ماده ،ممکن است
طرفین یا یکى از آن ها به وکالت از غیر الدام کند و ممکن است یک نفر به وکالت از طرفین معامله ،این
الدام را انجام دهد؛ لذا اشخاص؛ همچنانکه مى توانند طرف عقد لرار بگیرند و خود را متعهد کنند،
مىتوانند به وسیله نماینده ،این عمل را انجام دهند.
ویژگى هاى عقد نمایندگى

الﻒ) نمایندگى ﻋقدى رضایى است :عقود را به اعتبار تاثیرى که اراده دو طرف در تحقق آن دارد
به رضایى ،تشریفاتى و عینى تقسیم کرده اند ،در عقود رضایى ،صرف رضاى دو طرف ،براى ولوع عقد
کافى است.
ب) نمایندگى ﻋقدى مجانى است :عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع به دو نوع معوض و
غیرمعوض تقسیم مى شود .عقد معوض عقدى است که داراى دو مورد است که هر یک از آن دو در
عوض مورد دیگر لرار دارد و عقد غیرمعوض داراى یک مورد است و عوض ندارد(شهیدی،1385 ،
ص.)80
ج) نمایندگى ﻋقدى جائز است :یعنى هر یک از طرفین هر ولت بخواهند مى توانند آن را فسخ
نمایند.
د) نمایندگى ﻋقدى اذنى است :عقود را بر اساس اثر مستقیم و اولیه آنان به" :تملیکى"" ،عهدى" و
"اذنى" تقسیم مىکنند.
ه) نمایندگى ﻋقدى مسامﺤى است :عقود را بر اساس هدفى که طرفین در انعقاد آن دنبال مى کنند؛
به عقود "مغابنى" و "مسامحى" تقسیم کرده اند .در عقود مغابنى هدف به دست آوردن سود التصادى و
منافع مادى است و در مقابل ،هدف اصلی؛ عقود مسامحى احسان به دیگرى و نوع دوستى است.
 .7تﺤقق نمایندگى
براى تحقق نمایندگى وجود شرایطى ضرورى است؛ برخى از این شرایط ناظر به روابط میان اصیل و
نماینده است که از آن به رابطه مبنا یاد مىکنیم و دیگرى شرایط مربوط به رابطه میان نماینده و ثالث است.
گفتار نخست :شرایط مربوط به رابطه مبنا
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مطابق اصل حاکمیت اراده ،هیچکس نمىتواند تعهدى بر دیگرى تحمیل کند مگر آنکه براى ایجاد آن
تعهد ،صالحیت و اختیار داشته باشد .لرارداد نمایندگى چنین صالحیتى را به نماینده اعطا مىکند.
قواعد عمومى

نمایندگى لراردادى بر عقد مبتنی است و مانند هر عقد دیگرى ،تابع شرایط اساسى معامالت ،مذکور در
لانون مدنى مىباشد؛ با این حال در برخى موضوعات احکام خاصی دارد.
قواعد خاص

الﻒ) شکﻞ ایجاب در اسناد رسمى :در لانون ایران ،مانند برخى از لوانین خارجى ،هیچ شکل خاصى
براى اعالم ،نفوذ و یا امکان اثبات ایجاب وجود ندارد(ماده  700لانون مدنى مصر ،ماده  626لانون مدنى
سوریه ،ماده  700لانون مدنى لیبى) ؛ در ماده  658ق.م ،بیان شده است :وکالت ایجابا به هر لفظ یا فعلى که
داللت بر آن کند ،والع مىشود؛ لذا ایجاب ممکن است به لفظ ،فعل و یا نوشته صورت گیرد و ممکن
است صریح باشد یا ضمنى و به اذن فحوى؛ مانند :اینکه زن نسبت به شوهر ،در پاره اى از امور مربوط به
خانواده و یا مأموران دولتى نسبت به انعقاد لرارداد هایى که الزمه اداره است ،وکیل ضمنى هستند.
در مواردى موضوع وکالت انجام عملی حقولى است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمى دارد؛
در مورد شکل ایجاب و لزوم رسمى بودن آن ،بیشتر حقولدانان(کاتوزیان ،1385 ،ص 132و ،133؛
کاشانی ،1388 ،ص185و )186به استناد نظم عمومى و لاعده مقدمه واجب؛ معتقدند ایجاب باید به موجب
سند رسمى باشد.
ب) شکﻞ خاص قبول :در مورد لبول نمایندگى همانند ایجاب؛ اعالم ،نفوذ و امکان اثبات آن به
شرایطى منوط نشده است؛ لذا ممکن است به لفظ ،فعل و نوشته صورت گیرد و ممکن است صریح باشد یا
ضمنى.
ج) اهلیت اصیﻞ و نماینده
اهلیت اصیﻞ :نمایندگى بین "اصیل" و "نماینده" منعقد مىشود؛ لذا موضوع اهلیت باید بررسى گردد
یعنى اینکه اصیل و نماینده صرف نظر از عمل حقولى دلخواه؛ یعنى نمایندگى ،اهلیت داشته باشند.
اهلیت موکل نه تنها در زمانى که نیابت داده مىشود ،ضرورت دارد؛ بلکه پس از آن تاریخ ،هرگاه عارضه
اى اهلیت الزم براى انجام عمل حقولى را از موکل سلب کند؛ حسب مورد عقد را منحل مىسازد .جنون،
اهلیت موکل در تمامى موارد را از بین مىبرد ولى سفاهت باعث انحالل وکالت صرفا در امور مالى
مىشود.
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اهلیت نماینده :نماینده نیز مانند اصیل ،عالوه بر اهلیت الزم براى انعقاد لرارداد نمایندگى؛ براى انجام
کار موضوع نمایندگى نیز باید اهلیت داشته باشد .در این مورد مقنن ایرانى ،اهلیت نماینده را با صالحیت
انجام کارى که به نماینده واگذار مىشود ،پیوند زده است .لسمت اخیر ماده 662ق.م ،نیز همین ارتباط را
بیان مىکند؛ «وکیل هم باید کسى باشد که براى انجام آن امر اهلیت داشته باشد».
گفتار دوم :شرایط مربوط به رابطه نماینده و ثالث

پس از آن که نماینده ،به موجب رابطه صحیح حقولى با اصیل ،صالحیت و اختیار انجام عمل مورد نظر
اصیل را پیدا کرد؛ بایست در حین ایجاد رابطه با ثالث شرایطى را رعایت کند تا موجب انتقال مستقیم آثار
رابطه حقولى خود با ثالث؛ به اصیل گردد.
الﻒ) نماینده بایستى ﻋمﻞ حقوقى را انﺸا کند و در این کار قاصد و راضى باشد :منظور آن است که
عقد ،به اراده نماینده انشا شود ،هر چند که تشکیل معامله به نام ،و براى اصیل و در جهت خواست وی
باشد(شهیدی ،1385 ،ص . )136نمایندگى والعى زمانى آغاز مىشود که اراده نماینده در ولوع لرارداد یا
انجام عمل مورد نظر موثر باشد(کاتوزیان ،1385 ،ج ،2ص. )68
ب) نماینده اهلیت الزم براى انﺸا ﻋمﻞ حقوقى را داشته باشد :نماینده نیز باید اهل باشد یعنى بالغ،
عالل و رشید باشد ،ماده 662ق.م ،و مفاد ماده 682آن لانون ،لزوم اهلیت نماینده را تأیید مىکند.
ج) ﻋمﻞ حقوقى به قصد نیابت از طرف دیگر ،واقع شود و این موضوع افﺸا شود.

د) نماینده اختیار انجام ﻋمﻞ حقوقى را داشته باشد و در حدود آن اختیار ،بیان اراده نماید :زمانى
عنوان نماینده بر شخصى اطالق مىشود؛ که اعمالش بدون هیچ مانعى در حقوق و دارایى دیگرى
تأثیرگذار و نافذ باشد ،براى تحقق این موضوع ،نماینده بایستی سمت و عنوان خود را از اصیل کسب کند.
ه) نماینده واسطه صرف در تصرف باشد :نماینده صرفا واسطه اعمال حقولى یا مادى براى اصیل است و
هر دخالت و تصرفى که مىکند به نام و به حساب اصیل مىباشد و مضافا؛ آثار اعمالش مستقیما متوجه
اصیل است.
 .8آثار نمایندگی

گفتار نخست :آثار نمایندگى بین اصیﻞ و نماینده
مهمترین اثر نمایندگى؛ ایجاد صالحیت براى نماینده جهت تصرف در امور اصیل است .در شرایط عادى
هیچ کسى نمىتواند از طرف دیگرى الدامى براى او کند و این الدامات اصوال هیچگونه تعهدى براى
اصیل ایجاد نمىکند؛ اما نمایندگى این صالحیت براى تصرف در امور دیگران را فراهم میکند و باعث
مى شود اعمال و الدامات نماینده در حقوق و دارایى اصیل تأثیرگذار و نافذ باشد.
بند نخست :تعﻬدات نماینده
الف) انجام موضوع نمایندگى :مهمترین تعهد نماینده ،انجام موضوع نمایندگى و در والع اجراى آن است.
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ب) رعایت حدود اختیارات :نماینده به وسیله صالحیتى که اصیل به وى مىدهد؛ مختار در تصرف
مىگردد ،اراده اصیل نه تنها امکان تصرف براى نماینده ایجاد مىکند؛ بلکه اصوال حدود اختیارات او را
نیز مشخص میکند.
ج) حفاظت از اموال و اسناد و تکلیف به رد آنها :اموال موکل که براى انجام امور وکالتى به وکیل سسرده
مى شود و آنچه وکیل در اثر امر وکالت بدست مى آورد؛ نزد او به طور امانت است(سنگلجی،1385 ،
ص )147و در صورتى که با مطالبه موکل ،وکیل منکر شود و یا از تسلیم امتناع کند و همچنین در رد آن
اهمال کند در حکم غاصب است.
د) ارائه حساب دوره تصدى :الدامات و تصرفات نماینده ،به حساب اصیل است؛ بنابراین باید حساب مالى
دوره اى که اداره امور اصیل را به عهده داشته است به اصیل ارائه کند و وکیل باید اسناد توجیه کننده اى
را در تأیید صورتحساب خود پیوست کند.
و) تعهد به حفظ اسرار اصیل و اطالعات مکتسب در دوران نمایندگى :نماینده باید در دوران نمایندگى و
پس از پایان آن ،اسرار اصیل و اطالعات مکتسب در دوران نمایندگى را حفظ نماید و نباید الدام به افشا
اسرار کند.
بند دوم :تعﻬدات اصیﻞ
الف) پذیرش آثار الدامات نماینده :به موجب ماده 674ق.م ،موکل باید تمام تعهداتى را که وکیل در
حدود وکالت خود لید کرده است انجام دهد.
ب) پرداخت اجرت :در صورتى که وکالت مطلق باشد و اجرت تصریح نشود طبق ماده 677ق.م ،محمول
بر آن است  ،وکالت با اجرت باشد و هرگاه وکیل لرارداد حق الوکاله داشته باشد طبق مواد ،675 ،219
 676ق.م ،موکل باید طبق آن حقالوکاله پرداخت کند و در صورتی که لراردادی در مورد حقالوکاله
موجود نباشد؛ اجرتالمثل عمل وکیل را مى پردازد.
ج) پرداخت هزینه ها :مطابق لاعده فقهى «من له الغنم فعلیه الغرم» اصیل باید هزینه هاى اجراى وکالت را
پرداخت کند .ماده 657ق.م ،بر همین مبنا بیان کرده است« :موکل باید تمامى مخارجى که وکیل براى
انجام وکالت خود کرده است بدهد».
د) جبران خسارت وارده به نماینده :خسارتى که در اثر انجام وکالت متوجه وکیل مىگردد در صورتى که
اصیل سبب شناخته شود ،مسئول است و در غیر این صورت مسئول نیست.
گفتار دوم :آثار نمایندگى بین اصیﻞ و طرف قرارداد
مهم ترین اثر نمایندگى بین اصیل و طرف لرارداد آن است که اساسا آثار الدامات نماینده دامنگیر اصیل
مىشود و اوست که باید مفاد آن را اجرا کند :همچنین طرف مقابل ملزم به ایفاى تعهدات در مقابل اصیل
است و نمىتواند به بهانه آنکه با نماینده لراردادى را منعقد کرده است از اجراى تعهدات خود خودداری
کند.
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گفتار سوم :آثار نمایندگى بین نماینده و طرف قرارداد
الف) عدم تکلیف به اجراى تعهدات :نماینده واسطه انجام معامله بین اصیل و طرف لرارداد است و پس از
انعقاد معامله ،از رابطه بین دو طرف حذف مىشود؛ لذا درباره آثار عقد بیگانه است(حاجیانی،1386 ،
ص )107و اصوال نمى توان انتظار اجراى تعهدى را از وی داشت مگر اینکه اجراى تعهدات را تضمین
کرده باشد.
ب) لزوم تصریح به عنوان نمایندگى :مهمترین تعهد نماینده ،اعالم سمت خود در معامله است .عدم انجام
این تعهد باعث اختالف نظر در نظام هاى حقولى مختلف شده است؛ برخى همچون نظام حقولى کامن ال
و کشور ایران لید عمل به نام خود یا دیگرى را مهم ندانسته و درمقابل برخى همچون نظام حقولى فرانسه
آن را در تحقق آثار ،ضرورى مى دانند.
 .9انحالل نمایندگى

اسباب انحالل نمایندگى به دو گروه انحالل "ارادى" و "لهرى" تقسیم مى شود.
مبﺤث نخست :انﺤالل ارادى
عقد نمایندگى از عقود اذنى مىباشد و یکى از نتایﺞ پذیرش ماهیت اذنى براى عقد نمایندگى آن است که
هر یک از طرفین هر ولت بخواهند مى توانند آن را فسخ کند.
گفتار نخست :اصﻞ انﺤالل ارادى
همان طور که بیان شده یکى از نتایﺞ پذیرش ماهیت اذنى براى عقد نمایندگى آن است که ،هر یک از
طرفین هر ولت بخواهند مىتوانند آن را فسخ کنند .اصل انحالل ارادى عقد نمایندگى را لانون مدنى ،در
صدر ماده  679پذیرفته است ،به موجب این ماده موکل هر ولت بخواهد مى تواند وکیل را عزل کند.
گفتار دوم :اسباب انﺤالل ارادى
به موجب بند  1و  2ماده  678ق.م ،انحالل ارادى عقد نمایندگى به دو طریق عزل اصیل و استعفاى نماینده
امکانپذیر است.
بند نخست :ﻋزل اصیﻞ
بند  1ماده  678ق.م ،یکى از طرق انحالل نمایندگى را ،عزل اصیل برشمرده است .به موجب این ماده،
وکالت به طرق ذیل مرتفع مى شود :الف) به عزل وکال از سوی موکل :عزل وکیل ممکن است صریح یا
ضمنى باشد .چنانکه هرگاه موکل عملى را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا عملى کند که با
وکالت منافى باشد(کاتوزیان ،1385 ،ج ،2ص ،200؛ کاشانی ،1388 ،ص )243یا وکیل دیگرى براى انجام
مورد وکالت تعیین کند.
بند دوم :استعفاى نماینده ()Renunciation of Authority
هرگاه نماینده بخواهد مى تواند از نمایندگى استعفا دهد ،خواه اصیل حاضر باشد خواه غایب باشد.
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بند سوم :شرط نفوذ
اصیل و نماینده هر ولت بخواهند مى توانند به نمایندگى خاتمه دهند با این حال لانونگذار به موجب ماده
 680ق.م ،شرط نفوذ عزل موکل را ،آگاهى وکیل از عزل دانسته است .به موجب این ماده ،تمام امورى که
وکیل لبل از آگا هی از عزل در حدود وکالت خود انجام دهد؛ نسبت به موکل نافذ است.
مبﺤث دوم :انﺤالل قﻬرى
عقد نمایندگى بر مبناى اعتماد بر شخصیت طرف متقابل بسته مىشود؛ لذا نه تنها به خواست هر یک از دو
طرف منحل مى شود؛ بلکه اصوال با فوت یا حجر یکى از آنان نیز منحل مى شود؛ مضافا آنکه مواردى
همچون از بین رفتن موضوع نمایندگى و انقضاء مدت آن نیز موجب انحالل نمایندگى خواهد شد.
گفتار نخست :اسباب انﺤالل قﻬرى
در لانون مدنى ایران در مواد  683 ،682 ،678ق.م ،موارد انفساخ و انحالل لهرى عقد نمایندگى ،به شرح
زیر ذکر شده است؛
الف) موت یا جنون اصیل یا نماینده.
ب) حجر یکى از طرفین؛ در مواردى که مانع از توکیل یا الدام به نمایندگى است.
ج) از بین رفتن متعلق وکالت.
گفتار دوم :اسباب انﺤالل قﻬرى بر اساس قواﻋد ﻋمومى قراردادها
الف) از بین رفتن متعلق وکالت :به موجب ماده  683ق.م؛ هرگاه متعلق وکالت از بین برود ،وکالت منفسخ
مى شود .همان طور که اساتید آورده اند(کاتوزیان ،1383 ،ج ،1ص341و 315؛ امامی ،1376 ،ج،1
ص )321منظور از عبارت «از بین رفتن متعلق وکالت» ،تلف شدن مورد آن است؛ چنانکه هرگاه مورد
وکالت فروش مال التجاره اى باشد و آن دچار حریق شود.
ب) انجام عمل منافى توسط اصیل :به موجب ماده  683ق.م؛ هرگاه موکل عملى را که موضوع وکالت
است خود انجام دهد و یا به طور کلى عملى که منافى با وکالت دیگر باشد به جا آورد وکالت منفسخ
مىشود.
ج) غیرممکن شدن اجراى مفاد نمایندگى :زمانى که مال موضوع نمایندگى تلف شود یا اجراى موضوع
نمایندگى غیرممکن گردد؛ رابطهى نمایندگى منحل خواهد شد؛ زیرا انجام امر نمایندگى در اثر آنکه
موضوع آن منتفى شده غیرمقدور مىشود در این حالت حکم به انفساخ عقد داده اند(امامی ،1376 ،ج،1
ص.)309
د) انقضاء مدت :در صورتى که طرفین براى نمایندگى ،مدتى در لرارداد معین کرده باشند؛ با انقضاء آن
رابطه نمایندگى نیز پایان مىیابد.
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ه) تحقق شرط فاسخ :ممکن است طرفین در عقد ،شرط فاسخ جعل کرده باشند ،به طورى که با ولوع
حادثه اى ،عقد خود به خود پایان یابد ،در این صورت با رخ دادن این حادثه ،عمر نمایندگى نیز به سر مى
رسد.
و) دگرگون شدن اوضاع :اگر در نتیجه ولوع حوادث و رویداد هایى ،وضعیت نامتعارفى ایجاد شود؛ به
نحوى که با شرایط زمان انعقاد عقد نمایندگى کامال مغایرت داشته باشد؛ در حقوق برخى کشورها حکم
به انحالل نمایندگى داده اند.
 .10نتیجه گیرى

 .1از دیرباز ،ضرورت هاى زندگى اجتماعى ،تأسیس نهاد نمایندگى را ایجاب کرده است؛ با این حال
برخى از نظام هاى حقولى مانند رومى-ژرمنى از اواخر لرن پانزدهم میالدى ،نمایندگى به مفهوم امروزى
را پذیرفته اند؛ در حالیکه حقوق مبتنى بر تعالیم اسالمى از ابتدا با این نهاد آشنایى داشته است.
 .2در یک تقسیم بندى کلى ،نمایندگى به اعتبار مبنا و سبب به نمایندگى لراردادى ،لانونى و لضایى تقسیم
شده است.
 . 3لانونگذار ایرانى بر اساس فقه ،احکام مربوط به نمایندگى را تحت عنوان عقد معین وکالت در مواد
 683-656ق.م ،ذکر کرده است.
 .4این نوع از نمایندگى ،تابع اصل حاکمیت اراده و خواست مشترك طرفین است.
 .5نمایندگى لراردادى به صراحت مواد  658 ،657 ،656ق.م ،داراى ماهیتی عقدى مى باشد.
 .6نمایندگى ،عقدى؛ رضایى ،مجانى ،اذنى و مسامحه اى تلقى مىشود.
 .7نمایندگى توسط هر یک از طرفین لابل فسخ است مگر اینکه حق فسخ خود را سالط کرده باشند.
 .8با استناد به لواعد راجع به نظم عمومى و لاعده مقدمه واجب ،شکل ایجاب با موضوع نمایندگى ارتباط
نزدیک دارد؛ به نحوى که چنانچه موضوع نمایندگى ،انجام عملی حقولى باشد که انعقاد یا اثبات آن نیاز
به تنظیم سند دارد ایجاب نیز باید به صورت رسمى داده شود.
 .9اطالق و ظاهر ماده  662ق.م ،توانایى حقولى موکل را هنگام توکیل شرط مىداند.
 .10لابل فسخ بودن عقد نمایندگى دلیلى بر عدم الزام به انجام مورد نمایندگى ندارد؛ لذا چنانچه نماینده
نخواهد عمل نمایندگى را انجام دهد آن را باید فسخ کند.
 .11نماینده ،امین اصیل محسوب مى شود و در انجام موضوع نمایندگى باید غبطه و مصلحت اصیل را
رعایت کند.
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واکاوی مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه باتوﺟه به قانون مجازات اسالمی1392
احمد یوسفی
ﻋباسعلی سیاسر

دیزآوند1
جﻬانتیغی2

چکیده

در حقوق اسالمی مسئول پرداخت دیه؛ مرتکب ،عالله ،بیت المال ،ضمان جریره و با رویکرد جدید لوانون
مجازات اسالمیاشخاص حقولی می باشند .مسئول دانستن مرتکب و اشوخاص حقوولی متناسوب بوا اصوول
حقوق کیفری و هم سوی با آن هاست اما مسئول دانستن نهاد هایی مثل عالله بر خالف اصل شخصی بودن
مجازاتها میباشد .در حقوق اسالمیلاعده وزر «وَلَا تَزِرُ وَازِرَ ٌ وِزْرَ أُخْرَى -سوره انعام آیه »164مطوابق بوا
مفهوم اصل شخصی بودن مجازاتها ،به این امر داللت دارد .مسئولیت بیوت الموال ،مبحثوی خوالف اصول
میباشد که مصادیق آن در منابع فقهی و لانون مجازات اسالمیتعیین شده؛ لذا باید به هموان مووارد بسونده
کرد .مسئولیت بیت المال را در این زمینه می توان به دو مورد دسته بندی کرد و جهت تقسیم را "وظیفوه ی
پرداخت دیه" در نظر گرفت:
الف :مسئول دانستن بیت المال به عنوان مسئول ابتدائی یا اولیه یا اصلی
ب :مسئول دانستن بیت المال به عنوان مسئول ثانویه

واژگان کلیدی :بیت المال ،دیه ،مسئولیت اولیه ،مسئولیت ثانویه ،مبانی مسئولیت.

 . 1دانشجو کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه تهران
رایانامهahmad.yosefi@ut.ac.ir :

 2دانشجو کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه تهران
رایانامهabbasali.siasar@ut.ac.ir :
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 .1مقدمه

گاهی اولات در جامعه اتفالاتی رخ میدهد که دارای علول لهوری اسوت؛ بوه عبوارت دیگور اراده و کونش
انسانی در آن نقشی نداشته مانند بالیا ،آفات طبیعی و بیماری های واگیردار و در مواردی ایون علول لهوری
سبب مرگ یا صدمات بدنی گروهی از اجتماع انسانی میگردد .در این دست موضوعات ،مبنوای حقوولی
ضمان ،با فرض عدم تقصیر و عدم استناد خسارت به رفتار فردی منتفی است .باتوجه بوه موواد ، 502 ، 500
 505و مواد دیگر لانون مجازات اسالمیبا دو ضابطهی عدم استناد خسارت به فردی معین و انتسواب آن بوه
علل لهری ضمان منتفی است؛ ولی بعضا سبب صدمات بدنی و مرگ افراد ،حوادثی است کوه دارای منشوأ
انسانی یا پیامد لابل کنترل عمل اشخاص میباشد .در عواملی همچون تقصیرمسئول ،عدم دسترسی به لاتول
یا حتی جهل به سبب حادثه ،مسئولیت جبران خسارت و خونبهای افراد از دست رفته با کیست؟
تأکید اسالم به حفظ جایگواه خوون از دسوت رفتوه و لوزوم پرداخوت خونبهوای آن ،چگونوه در حکوموت
اسالمی ،جامهی عمل به خود میپوشاند؟
آیا منشأ حقولی برای پرداخت دیه از سوی بیت المال وجود دارد و طبق چه مبانییی میتوان نهادی به نام
بیت المال را از دولت اسالمی ،مسئول جبران دیه دانست؟
به همین منظور مباحث به سه دسته تقسیم بندی میگردد؛ ابتدا مفهوم مسئولیت و سوسس مبوانی مسوئولیت و
در انتها موارد مسئولیت بیت المال بر اساس لانون مجازات اسالمیمصوب 1392بررسی میگردد.
 .2مفهوم بیت المال

پس از پیدایش اسالم و گسترش این دین الهی ،نظام حقولی اسالمی ،با غنای الهی تشوکیل شود .حکوموت
اسالمیبرگرفته از این نظام ،از مولفهها ونهادهای جدیدی ساخته شده بود که برای تحقوق عودالت الهوی و
اجرای این نظام حقولی الزم بود.
یکی از نهاد های ابداعی و اساسی حکومت اسالمی" ،بیت المال" میباشد .بیوت الموال طبوق یوک تقسویم
بندی ،برای دو مفهوم به کار میرود .بیت المال به مکانى گفته مىشود کوه امووال عموومى متعلّوق بوه هموۀ
مسلمانان در آنجا فراهم و نگهدارى مىشود تا در مصالح آنان صرف گردد .در معنای دوم؛ عنووان "بیوت
المال" بر خود اموال نیز اطالق مىگردد .در کلمات فقها عنوان یاد شده بر محلّ نگهدارى اموال متعلّوق بوه
السوالم
لشر خاصّى از مسلمانان؛ همچون خمس و زکات و نیز بور محولّ نگهودارى امووال ویوژ اموام علیوه ّ
همچون انفال اطالق شده است .از این عنوان در بابهاى بسیاری نظیر :طهارت ،صوالت ،زکوات ،خموس،
حﺞ ،جهاد ،تفلیس ،سبق و رمایه ،طالق ،لقطه ،ارث ،لضاء ،شهادات ،حدود ،لصاص و دیوات سوخن رفتوه
است(شاهرودی ،1382 ،جلد ،2ص.)155
بیت المال از نظر حقولی ،لبل از این که وجودش لائم به مکان باشد ،اساسا لائم به همه اموال و حقولی بود
که تمام مسلمانان در آن ها محق بوده و مالک معین نداشت و به این ترتیوب؛ بیوت الموال ،دارای نووعی از
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شخصیت حقولی بوده و مالکیت جمع بدون اشاعه در آن فرض شده و مودیون نیوز والوع میشوود(جعفری
لنگرودی ،1346 ،ص318و.)319
و لال المحقّق الثانی«:و المراد ببیت المال« :األموال التی تستفاد من خراج األرضین المفتوحوۀ عنوو  ،و سوهم
سبیل اﷲ من الزکا  ،على القول بأنّ المراد به کلّ لربۀ ال الجهاد وحده»(انصاری ،بی تا ،جلد ،7ص.)97
 .3مبانی مسئولیت بیت المال

کشته شدن عدهای از تظاهر کنندگان به دلیل ازدحام جمعیت ،طغیان سیل به داخل مناطق مسکونی به علت
اهمال شهرداری در کانال کشی و مرگ عدهای از شهرنشینان ،درگیری پلیس با اشرار و کشته شدن موردم
عادی بدون تشخیص مسئول ،کم کاری وزارت راه و شهرسازی در کنترل مسیلها و درهها ،صودمه دیودن
افسران نظامیطی رزمایش به واسطهی نقص فنی ادوات جنگی ،سوقوط هواپیموا بوه علوت خطوای فوردی و
حوادثی از این دست؛ در والع در تمام این موارد لربانیها بدون هیچ علت موجهی خسارت بودنی و جوانی
دیدهاند و عدم جبران خسارت آن ها خالف موازین عدالت میباشد اما با چه دستاویزی میتوان در حقوق
موضوعه ،مسئول و ضامنی برای آن در نظر گرفت؟ در این بخش سوعی شوده از لواعود پرکواربرد فقهوی و
نظریهها و اصول حقوق کیفری برای پاسخ به این سوال کمک گرفت.
 .3-1من له الغنﻢ فعلیه الغرم

از این لاعده فقهی برای استناد به رابطهی سود و منفعت حاصله در مقابل ضورر و خسوارات وارده ،اسوتفاده
میشود .ویژگی بارز لواعد فقهی ،عمومیت و کلی بودن آنهاست؛ ولی با این وجوود ،فقهوا و حقولودانان
این لاعده را در زمره ی لواعد فقه مدنی میدانند و رابطهی آن را بیش تر در مسائل مربوط مسئولیت مدنی
و لراردادها ذکر کردهاند.
المعنى :معنى القاعد هو التالزم بین الخسار و الفائد  ،فکلّ من کان له فائد المال شرعا کان علیوه خسوار
ذلک المال کذلک ،و علیه لد یعبّر من هذه القاعد بقاعد الوتالزم بوین النمواء و الودرك و لود یعبور عنهوا
بقاعد الخراج بالضمان(مصطفوی ،1421 ،جلد ،1صفحه.)284
اما چگونه با در نظر گرفتن پیشینهی مدنی این لاعوده در فقوه و حقووق اسوالمیمیتوان در للمورو حقووق
کیفری به عنوان مبنای پرداخت دیه توسط بیت المال ازآن بهره برد؟
برای پاسخ به این سوال می توان از کمک لواعد فقهی دیگر در کنار این لاعده بهره برد .لاعدهی «الحواکم
وارث من ال وارث له» یوا لاعودهی «الحواکم ولوی مون ال ولوی لوه» (موضووع موواد  424و 451ق.م.ا ) بیوان
کننده ی این مسئله است که در صورت فقدان ورثه ،ترکوه متووفی بودون وارث ،بوه اموام یوا حواکم دولوت
اسالمیمنتقل میشود و حاکم دولت اسالمیترکه را به عنوان انفال که از منابع بیت المال میباشد دریافوت
میکند .امام علیه السالم دیه شخصی را که وارثی ندارد ،و یا دیه مقتول مسلمانی که وارث مسلم ندارد ،بوا
این توجیه ،متعلق به بیت المال میداند؛ زیرا بار جنایات خطایی چنین شخصی بر بیت المال است .به عبارت
دیگر امام عالله او محسوب شده و در مقابل چنین غرمی ،بالطبع منافع ،یعنی دیه ای کوه در صوورت کشوته
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شدن او حاصل میشود ،جزء اموال امام و بیت المال خواهد بود(علووی لزوینوی و مسوعودیان زاده ،1393،
ص.)79
منابع فقهی نیز در موارد زیر به این لاعده استناد کرده اند:
و لو لم یکن وارث سوى القاتل کان المیراث لبیت المال(محقق حلی ،1408 ،ص.)8
میراث من ال وارث له ینتقل إلى بیت المال ،و هو لإلمام علیه السّالم خاصّۀ ،و عند جمیع الفقهاء ینتقول إلوى
بیت المال ،و یکون للمسلمین (نجفی ،1404 ،ص)260
مفاد این لاعدهی فقهی دلیقا در ماده  451ق.م.ا بیوان شوده اسوت...« :در مووارد فقودان وارث دیگور ،مقوام
رهبری وارث است» .جدا از آن طبق مواده  553ق.م.ا« : .وارث دیوه شوخص متولود از زنوا در صوورتی کوه
فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صوورت گرفتوه باشود ،مقوام رهبوری اسوت .»...
همین رابطهی ارث بردن ولی أمر مسلمین میتواند به عنوان مبنای حقولی «غنم و سوود حاصوله از دریافوت
دیه» ،برای استناد به لاعدهی«من له الغم و »...به کار رود و زمانی که لاتول یوا عاللوه تووان پرداخوت دیوه را
ندارد دولت را مسئول پرداخت دیه از محل بیت المال بدانیم.
در جنایات خطاییِ شخص ذمی ،پرداخت دیه بر عهده عالله نمیباشد؛ بلکه بر عهده خود جوانی اسوت .در
صورتی که او مالی نداشته باشد ،دیه را بیت المال پرداخت خواهد کرد .اموام علیوه السوالم مسوئولیت بیوت
المال را ،نتیجه پرداخت جزیه از طرف ذمی به حکومت میدانود .پوس در والوع ،ضومان بیوت الموال ،توابع
برخورداری او از جزیه ذمی لرار داده شده است(علوی لزوینی و مسعودیان زاده  ،1393،ص.)79
لاعده ای دیگر که از لحاظ محتوا و مضمون تقریبا همسوو و هوم جهوت بوا لاعودهی فووق الوذکر میباشود
(تالزم بوین نمواء ودرك)؛ لاعودهی الخوراج بالضومان اسوت .مضومون لاعوده بودین معناسوت؛ کوه دولوت
اسالمیکه مخاطب دریافت خراج و مالیات از سرزمین های اسالمیاست در صورت بروز خسارت و زیوان
نیز مسئولیت پرداخت باید با دولت اسالمیباشد .این لاعده بیشتر برای معامالت و مباحث مسوئولیت مودنی
کاربرد دارد؛ ولی با ر ویکردی که این لاعده به مفهووم حکوموت اسوالمی ،دولوت و حقووق عموومیدارد،
لاعدهی مناسبی میباشد .باتوجه به استدالل پیش گفته در لاعده «من له الغنم» ،از بیت المال به عنوان نهادی
از دولت اسالمی ،جهت پرداخت دیه استقبال شود.
 .3-2ال یبطل دم امری مسلﻢ

همانطور که از تعلیمات دین اسالم لابل درك است؛ تمامیت جسومانی هور شوخص ،داری ارزش واالیوی
است و همواره مورد حمایت و توجه ویژهایی لرار میگیرد و دسته ای از حقوق اسالمی(حق النفس) بر آن
بار می شود که موجب تکلیف فرد و دیگران برای حفظ این امانت الهی میگردد.
این لاعدهی فقهی با عباراتی همچون ال یذهب و ال یهدر نیز به کاربرده میشود و از لواعد مورد استفادهی
فقه جزایوی ،در کتوب فقهوی می باشود و مبنوای اسوتدالل فقهوا در موورد محتورم دانسوتن دموا افوراد جامعوه
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اسالمیحتی با مسئولیت جبران آن توسط بیت المال و دولت اسالمیلرار گرفتوه اسوت؛ لوذا از ایون جهوت
جزء منابع و لواعد فقه حکومتی شمرده میشود.
در خبر عبداﷲ بن سنان و عبداﷲ بن بکیر از امام صادق (ع) چنین نقل شده است«:لضی امیرالمومنین(ع) فی
رجل وجد مقتول ال یدری من لتله ،لال ان کان عرف له اولیاء یطلبون دیته من بیت مال المسلمین و ال یبطل
دم امریء مسلم»(حرعاملی ، 1416،ج  ،19ص.)109
جدا از بحث اخبار ،در کالم فقها این لاعده در فروع مختلف فقهوی موورد اسوتدالل لورار گرفتوه .صواحب
جواهر میفرمایند «:فأوجب الدیۀ ألن ال یبطل دم المسلم ،إلطالق األدلۀ الذی یکفوی فوی الثبووت و إن لوم
تذکر فی اآلیۀ( نجفی ،بی تا ،ج ،43ص.)410
در این زمینه اینکه عالمه حلی(ره) بیان کرده است :در صورتی که کسی دو نفور را کشوته باشود و اولیوای
یکووی از مقتوووالن مبووادرت بووه لصوواص میکنوود ،الوورب آن اسووت ،دیگووران حووق اخووذ دیووه را داشووته
باشند(فخرالمحققین ،1416 ،ج ،4ص.)573
اما ماحصل گفته های فقها را میتوان در این جمالت خالصه کرد؛ هرگاه لاتول پیودا نشوود یوا اگور معلووم
است؛ اما امکان اخذ دیه از او وجود ندارد(به علت متواری بودن یا فقدان عالله)؛ آن گاه امکان مطالبه دیوه
از بیت المال وجود دارد؛ زیرا در غیر این صورت خون مسلمان تباه میشود .حکومت تنهوا ملوزم بوه توأمین
امنیوت جوانی مسولمانان نیسوت ،بلکوه کفوار ذموویهم در تمامیوت جسومانی و حیوات خوود تحوت حمایووت
میباشند(ماده 471ق.م.ا) .تشریع لسامه در لوث که گاه منتهی به لصاص جانی میشود ،نشان میدهد که بر
خالف نظر برخی فقیهان ،که لاعده ال یبطل را مربوط به تحمیل دیه بربیت المال میداننود ،نواظر بوه ثبووت
لصاص یا دیه بر بزهکار نیز میباشد.
لفظ دم در اصطالح فقهی ،کنایه از حیات و تمامیت جسمانی فرد است و در این مورد فرلوی نمیکنود کوه
لتل باشد یا ورود جرح ،لطع و آسیب بدنی؛ لذا باتوجه به موازین حقوق اسالمیمیتوان مفهوم این لاعوده
را با کمک لواعد دیگر نظیر "ال ضرر" در عرض و اموال گسترش داد .در خصووص حیثیوت افوراد ،اصول
 171لانون اساسی ،ماده 1لانون مسئولیت مدنی ،ماده  698کتواب پونجم لوانون مجوازات اسوالمی ،مواده 14
لانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن ،ماده  512لانون آیین دادرسی کیفری ،ماده  23لوانون مطبوعوات
اصالحی  1379و ماده واحده لانون احقاق حق،ماده  30لانون اساسنامه صدا و سیما نمونوه هوایی از کواربرد
لاعده الیبطل در اَعراض و حیثیات است.
در لانون مجازات اسالمیبا اندك تأملی می توان ،مفهوم لاعده ال یبطل را در موواد مختلفوی یافوت؛ اموا در
ماده  487ق.م.ا به صورت آشکار تری این مفهوم جلوه میکند« :اگر شخصی به لتل برسد و لاتول شوناخته
نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت میگردد».
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در مورد حوادث رانندگی عالوه بر مسئولیت بیمه؛ جهت جبران خسارت و پرداخت دیوه صوندولی بوه نوام
صندوق تأمین خسارت بدنی؛ مسئول پرداخت دیه دانسته شده است .ماده 21لانون بیموه اجبواری خسوارات
واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  1395بیان میدارد:
«به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه ،خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث
که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه ،بطالن لرارداد بیمه ،شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه ،کسوری
پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه ،تعلیق ،لغو پروانه فعالیت شرکت بیموه و یوا صودور حکوم
تولف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( )22این لانون ،لابل پرداخت نباشد ،یا به طور کلوی خسوارت
های بدنی که خارج از تعهدات لانونی بیمه گر مطابق مقررات این لانون است به استثنای موارد مصورح در
ماده ( ،)17توسط صندوق مستقلی به نام "صندوق تأمین خسارت های بدنی" جبران میشود».
طبق ماده  21همان لانون ،پرداخت دیه در زمانی که وسیله نقلیه مسبب شناخته نشود؛ پرداخوت برعهوده ی
این صندوق می باشد که به هر جهت با مفاد پرداخت دیه توسط بیت المال برمبنای لاعدهی ال یبطل همسوو
است.
 .4قصور و تقصیر ناشی از اعمال دولت:

دولت به عنوان نهاد اجرایی در حکومت اسالمیمسئولیت ها و وظایفی را بر عهده دارد(معنای عام دولت).
انجام این وظایف در جامعه گاهی سوبب بوروز حووادثی میشوود کوه خسوارات جبوران ناپوذیری بور جوای
می گذارد .منشا این حوادث گاهی تقصیر و گواهی لصوور مسوبب حادثوه اسوت .واژه ی تقصویر بوه معنوای
کوتاهی کردن ،کم کاری کردن ،سستی کردن و واژهی لصوور بوه معنوای نواتوانی و درمانودگی و سسوت
شدن در انجام کاری میباشد.
درتقصیر فرد به صورت ارادی و با ذهنی فعال در فعل یا ترك فعل خود سستی و کوتاهی میکند .در والع
عملی را انجام میدهد که نوعا لابل مسامحه نیست و امکوان جلووگیری از نتیجوهی حاصوله توسوط مقصور
وجود داشته؛ ولی در مورد لصور فرد به صورت غیور ارادی ،انفعوالی یوا بودون لودرت وعلوم سوبب بوروز
خسارتی می گردد که دست او از ایجاد مانع برای جلوگیری از حادثه کوتواه بووده اسوت .بوا ایون تعواریف
لصور در مقابل تقصیر لرار میگیرد .تعریف مذکور از این دو واژه با تعریف فقها از ایون دو مفهووم بسویار
نزدیک است .جهل در کالم فقها همان تقصیر از مباحث ضمان و مسئولیت مدنی است و از دو جزء تعدی
و تفریط تشکیل شده است( 953ق.م .).تعدی از جنس فعلی است که نباید انجام و تفریط ترك فعلی است
که باید انجام می شده است .با این وجود ،تقصیر در حقوق جزا ،بوا مفهووم آن در حقووق مودنی بیتناسوب
نیست .طبق تبصره ماده 145ق.م.ا « :تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی اسوت .مسواحمه ،غفلوت ،عودم
رعایت نظامات دولتی و مانند آنها ،حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مباالتی محسوب میشود».
کشته شدن تعداد زیادی از حاجیان در منا به علت ازدحام جمعیت؛ که ناشی از بی تدبیری و غفلت دولوت
سعودی در تعیین محل مناسب عبور بود؛ همچنین سوقوط هواپیموای اوکراینوی ناشوی از لصوور یوا تقصویر
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نیروهای نظامییا برخورد موشک به ناوچه کنارك و مرگ تعودادی از اعضوای نیوروی دریوایی ارتوش از
مصادیق این بحث می باشد .جان باختن شماری از هم وطنان در تشییع پیکور شوهید سوردار سولیمانی چوه از
جهت تقصیر یا لصور دولت بیت المال مسئول پرداخت دیه است ،روایات زیادی بوا ایون مضومون در ایون
زمینه وجود دارد که جدا از تقصیر به مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه داللت دارد؛ همچنین منابع فقهی
و روایی برای مسئول دانستن بیت المال در پرداخت دیه جانباختگان کافی است.
لاعدهای دیگر در فقه ،به نام «خطاء الحاکم من بیت المال» مسئولیت دولت و حاکم اسالمیرا برای جبوران
خونبها از بیت المال تشریع میکند .اما مواردی وجود دارد که دیه بدون لصور یا تقصیر دولت بوه گوردن
بیت المال نهاده شده است؛ مهاجم مجنون (تبصره  3مواده  )156یوا فقودان عاللوه یوا عودم تمکون موالی آن
(470ق.م.ا) یا فرار لاتل و عدم دسترسی به آن (435ق.م.ا) از ایون مووارد هسوتند توا یکوی از اساسوی تورین
ارزش های عدالت اسالمیکه هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند ،بدین شکل محقق میگردد.
صرف نظر از مبانی یاد شده ،میتوان از مبنای دیگری نظیر مصلحت اجتماعی ،اخالق اسوالمی و عواطوف
جمعی و یا نظریه های کالسیک مسئولیت مدنی نظیر نظریوه خطور اسوتفاده کورد .در ایون بخوش ،توضویح
مختصری در مورد نظریه خطر مفید به نظر میرسد.
بر مبنای این دیدگاه ،هر کس که به فعالیتی بسردازد ،محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود مویآورد و
به واسطه ایجاد محیط خطرناك ،خسارت هایی را که به دیگران وارد میشود ،باید جبران کند؛ زیرا اوست
که از منافع آن محیط بهره مند میشود .در والع مسئولیت شخص برای جبران خسارتی که به دیگوران وارد
میکند به خاطر این نیست که او مقصر است؛ بلکه به خاطر سودی است که از ایجاد آن محیط خطرنواك،
به او میرسد .بر مبنای این نظریه ،سرمایه داران و صاحبان کارخانه ها که از فعالیت های خود سود فراوانی
میبرند باید خسارات حاصل شده از آن را نیز جبران کننود حتوی اگور حووادث ایجواد شوده بوه خواطر بوی
احتیاطی کارگران رخ دهد و یا امکان پیش بینی ولوع آن حادثه وجود نداشته باشود(کاتوزیان ،1385 ،ص
 23و .) 24
این نظریه در حقوق ،بیش تر در زمینهی حقوق کار و لواعد مربوط به روابط کارفرما و کوارگر بوا جنبوهی
حمایتی ازکارگران ظهور و بروز پیدا کرده است .بر مبنای این نظریه ،هرگاه عمل ،اشیاء و یا اموالی تحوت
تسلط و مالکیت فرد ،در راستای سودآوری ،زیوانی بوه بوارآورد؛ مسوئول جبوران خسوارت نیوز هموان فورد
میباشد.
 .5مسئولیت ناشی از فعل غیر:

این مبنا خالف اصل میباشد؛ ولی در لانون مجازات اسالمی در ماده ،اشعار میدارد« :مسئولیت کیفری بوه
علت رفتار دیگری تنها درصورتی ثابت است که شخص به طور لانونی مسئول اعمال دیگوری باشود یوا در
رابطه با رفتار دیگری مرتکب تقصیر شود؛ بنابراین این مبنا در دو مورد ثابت میگوردد :اول آنکوه شوخص
مسئول رفتار دیگری باشد و دوم ،در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری ،مرتکب تقصیر شود.
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ماده  13ق.م.ا و مفاد ماده  486ق.م.ا و مفهوم مخالف انتهای ماده؛ همچنین اصل 171ق.ا  ،در صورت عدم
تقصیر ،عدم عمد و یا اشتباه(لابل مسامحه) در صدور حکم توسط لاضی ،پرداخت خسارت و دیه بر عهده
دولت و بیت المال لرار دارد .در این مورد همان طور که از مفهوم مواد مشخص است؛ مسئولیت لاضی در
صورت عمد ،در حکم عمد و یا تقصیر ،مسئولیت وی ثابت است و ضومان بور عهودهی اوسوت .مسوئولیت
اعمال غیر عمدی و بدون تقصیر کارمنودان اداری نیوز در حودود مووارد سوبک و خطوای اداری بوا دولوت
میباشد که در بخش های گذشته به مستندات روایی در زمینه اشاره شد.
لو ألام الحاکم الحدّ بالقتل ،فظهر بعد ذلک فسق الشاهدین أو الشوهود ،کانوت الدیوۀ فوی بیوت الموال  ،وال
یضمنها الحاکم وال عاللته ولو أنفذ الحواکم إلوى حامول إللاموۀ الحودّ علیهوا ،أو ذکورت بموا یوجوب الحودّ
فأحضرها للتحقیق ،فخافت فسقط حملها ،فاأللوى أنّ دیۀ الجنین على بیت المال(اموام خمینوی ،1392 ،ج،2
ص515و.)516
التصاصه بإذن الحاکم فالدیۀ فی بیت المال فإنّه ممّا أخطأ فیوه الحاکم(فاضول هنودی  ،1416 ،جلود ،11ص
.)159
بنابراین مسئولیت دول ت و بیت المال در این موارد به خصوص در مورد اشتباه لاضی با «لاعده خطاءالحاکم
من بیت المال» مستدل به منابع و لواعد فقهی میباشد.
در والع خطای کارمند اداری در محدوده ی حرفه و شغل او اتفاق میافتد و اغلب ایون خطاهوا عرفوا لابول
تسامح است .مالك تشخیص گسترهی این مسئولیت نیز نوعی میباشد؛ ولی در مورد بعضوی از کارمنودان
دولتی به واسطه التضای وظیفه آنان و حفظ مصالح اجتماعی جامعه توسط آنان ،دامنهی پذیرش مسوئولیت
گسترده تر شده است .افوزایش مسوئولیت توسوط لوانون گوذار پذیرفتوه شوده و مسوئولیت پرداخوت دیوه و
صدمات بدنی ناشی از فعل مأموران را به شرط رعایت مقررات لانونی بر عهده گرفته است.
 .6گستره مسئولیت بیت المال

پس از اثبات مبانی و ضمان بیت المال ،نوبت به گستره مسئولیت بیت المال در جنایات بر نفس و مادون نفس
میرسد .لانون مجازات اسالمی 1392بیش تر ابهامات لانون مجازات لبلوی را رفوع کورده و در اداموه توضویح
مختصری ازآن ارائه میشود.
ذیل مبحث دیه ،لانونگذار در ماده  556ق.م.ا بیان کرده است« :تغلیظ دیه ،در مواردی که عالله یا بیت المال
پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است»؛ این در حالی است که در لوانون مجوازات مصووب سوال  1370در
ماده  299بیانی در مورد پرداخت دیه توسط بیت الموال نداشوته و هموین امور موجوب اخوتالف نظور در میوان
حقولدانان بود( .بالری؛ چترچی؛ لراملکی؛ هدائی،1389 ،ص 49و) 65
در مورد نداشتن عالله یا عدم تمکن مالی؛ چه در جنایوات عمودی در مووارد فورار یوا مورگ جوانی و چوه در
جنایات خطای محض ،مطابق مواد  435و  470ق.م.ا  ،بیت المال مسوئول میباشود .و در موورد جنایوات شوبه
عمدی و جنایات خطای محض که مسئول پرداخت دیه خود جانی باشد ،به همین شکل عمل میشود؛ اما در
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مورد جنایات مادون نفس نیز مسئولیت بیت المال وجود دارد و برای بررسی و تحلیل مسئولیت بیت الموال در
مادون نفس باتوجه به تقسیم بندی زیر به بیان موضوع میپردازیم:
الف .ابتدا با توجه به اطالق عبارات لانون گذار ،به مسئولیت بیت المال در جنایات مادون نفس ،پی میبوریم.
در ماده  474و 475ق.م.ا اطالق لفظ جنایت اعم از نفس و مادون نفوس میباشود؛ بنوابراین در موورد ارش یوا
جراحات شبه عمدی و خطای محض نیز باید مسئولیت بیت المال را ثابت دانست .این امر در مورد بیت المال
زمانی که جایگزین عالله میشود که در ماده  470ق.م.ا بدین شرح بیان شده است« :در این مورد فرلوی میوان
دیه نفس و غیر آن نیست ».و در ماده  435ق.م.ا بدون این کوه عاللوه را ضوامن جنایوات موادون نفوس بدانود،
مسئولیت مستقیم بیت المال مطرح شده است...« :و در غیر لتل دیه بر بیت المال خواهد بود».
اما وجه دیگر استدالل میتواند به این شکل باشد؛ طبق ماده  449ق.م.ا  « :ارش دیه غیر مقدر است که میوزان
آن در شرع تعیین نشده است»؛ پس ماهیت ارش هم دیه است ،در والع دیه به دو دسته "تعیین شده در شورع"
و "تعیین نشده در شرع" تقسیم میشود و هنگامیکه این موضوع با موواد  474 ،475ق.م.ا و...جموع میشوود،
همچنان مسئولیت بیت المال برای جنایاتی که مسوتوجب دیوه هسوتند ،ثابوت میگوردد .ماهیوت فقهوی ارش،
مطابق مواضع لانونی آن میباشد« :المراد بها هنا المال الواجب بالجنایۀ على الحر فی النفس أو ما دونهوا سوواء
کان له مقدر أوال و إن کان ربما اختصت باألول و الثانی باألرش و الحکومۀ» (نجفی ,1404 ,ج  ،43ص.)2
فارغ از این مباحث؛ جبران نشدن ارش و جراحات با مبنای مسئولیت بیت المال برای جلوگیری از هدر رفوتن
خون مسلمان همخوانی ندارد و نمیتوان این موضوع را محدود به لتل دانست زیورا خوود لاعوده ال یبطول در
زمینه دماء مسلمانان اعم از نفس و مادون نفس کاربرد دارد.
ب .در مواردی لانون گذار مسئولیت پرداخت دیه را تنها در مورد لتل پذیرفته و نسبت به کمتر از آن ،وظیفوه
پرداخت را به متهمین محول کرده است.
ماده  333ق.م.ا ...« :اگر همهی آنان به برائت خود سووگند یواد کننود ،در خصووص لتول ،دیوه از بیوت الموال
پرداخت میشود و در غیر لتل ،دیه بوه نسوبت مسواوی میوان آنوان تقسویم میگوردد ».یوا مواده  477ق.م.ا کوه
مضمونی مشابه دارد ،مقرر میدارد...« :صاحب حق میتواند از متهمان مطالبه کند که اگر همگی سوگند یواد
کنند در خصوص لتل دیه از بیت الموال پرداخوت میشوود و در غیور لتول دیوه بوه نسوبت مسواوی از متهموان
دریافت میشود ».پس مسئولیت بیت المال در مورد نفس پذیرفته شده ولی در مادون آن متهمان بوه صوورت
مساوی مسئول هستند .در مواد  484و 487ق.م.ا نیز مسئولیت لتول پذیرفتوه شوده و سوخنی از جنایوات موادون
نفس به میان نیامده .روایاتی که مبنای تقنین این مواد بوده است؛ داللتی بور تسوری حکوم بوه جنایوات موادون
نفس ندارد؛ پس باید در این موضوع به لدر متیقن بسنده کرد و باتوجه به اصول حقوق کیفوری پویش رفوت.
البته نظر مخالف در این زمینه وجود دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
اما آخرین مبحث در مورد مسئولیت بیت المال ،موضوع فاضل دیه است .دو فرض برای پرداخت فاضول دیوه
از بیتالمال متصور است :فرض نخست مربوط به مواردی است که ولی امر ،به عنوان ولی دم مقتول ،الدام به
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پرداخت فاضل دیه از بیتالمال نموده و لاتل را لصاص میکند و فرض دیگر مربوط بوه موواردی اسوت کوه
علیرغم وجود اولیای دم ،به دلیل اعسار آنها از پرداخت فاضل دیه ،بیتالمال الدام به پرداخت فاضول دیوه
میکند(بای ،1383 ،ص.)84
لانونگذار در مادهی  428ق.م.ا با در نظر گرفتن مصلحت در اجرای لصاص و عودم تمکون ولوی دم مقتوول،
پرداخت دیه را توسط بیت المال پیش بینی کرده است...« :با درخواست دادستان وتأییود رئویس لووه لضوائیه،
مقدار مذکور از بیت المال پرداخت میشود».
در ماده  428ق.م.ا میتوان به صورت نسبی اسوتنباطی متناسوب بوا موضووع داشوت .مواده  424ق.م.ا ...«:اگور
غیبت طوالنی باشد یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد ،مقام رهبری به عنوان ولی غایب بوه جوای آنوان تصومیم
میگیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد ،مقام رهبری برای آن ها پس از گذشت زمان کوتواه و لبول از
طوالنی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم مینماید »....از اختیار تصمیم گیری در موورد لاتول متوجوه میشوویم،
ولی دم حق لصاص یا اخذ دیه از لاتل را دارد بنابراین اگر مقام رهبری مصلحت را در اجرای لصواص ببینود،
میتواند فاضل دیه را از محل بیت المال بسردازد همان گونه که اگر دیهی مسلمانی توسط امام گرفته شوود در
بیت المال لرار داده میشود.
 .7مسئولیت بیت المال مطابق قانون مجازات اسالمی1392

در بعضی موارد در نگاه اول و بدون هیچ تردیدی ،بیت المال مسئول پرداخت دیه میباشد؛ مانند مسئولیت
پرداخت دیه مجنون مهاجم که مدافع مشروع با رعایت شرایط دفاع مشروع ،سبب آسیب یا مرگ مهاجم
مجنون شده است .در موارد دیگر بیت المال مستقیما مسئول پرداخت دیه نمیباشد؛ ولی با وجود شرایطی
وظیفه پرداخت به عهده آن لرارمیگیرد؛ مشابه زمانی که مصلحت در پرداخت فاضل دیه مقتول زنی که
ولی دم او لادر به پرداخت فاضل دیه نیستند .بیت المال مازاد دیه مقتول زن را به لاتل پرداخت میکند وبا
وجود مصلحت جامعه اسالمی ،لاتل لصاص میگردد .در والع در تمامی موارد این دسته مسئول اصلی
پرداخت دیه به هر علت(چه ارادی چه لهری) از پرداخت دیه متعذر است یا به گونه ای سر باز زده که
امکان وصول دیه نیست ،در این زمان بیت المال به عنوان مسئول ثانویه پرداخت دیه ،خون بها را
میپردازد.
در لانون مجازات اسالمیدر مسئولیت پرداخت دیه توسط بیت المال ،سخن به میان آمده اما لبل از ورود
به آن ،در اصل  171ق.ا نیز مفهوم ماده  13ق.م.ا تکرار شده؛ اما با این تفاوت که لانون اساسی مسئول
پرداخت دیه را دولت میداند نه بیت المال .با توجه به این مواد در مییابیم که بیت المال دولسم ،ضمان یا
مسئولیت را بر عهده دارد:
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قسم اول
به مسئولیت مستقیم و ابتدائی بیت المال برای جبران دیه مربوط میگردد؛ یعنی بیت المال به عنوان
پرداخت کننده دیه ،باید بدون هیچ شرط یا علت خاصی به عنوان اصیل ،بنا بر مسئولیت شرعی و اسالمی
خون بها را بسردازد.
قسم دوم
مربوط به زمانی می شود که بیت المال به عنوان جایگزین ،در اثر بوجود آمدن شرایط خاص ،مسئول
پرداخت دیه است .در والع در این موارد ،چون پرداخت دیه از جانب مسئول اصلی متعذر یا غیر ممکن
شده ،بیت المال به عنوان جایگزین ،مسئولیت پیدا میکند تا دیه را بسردازد ،به همین علت به او مسئول
ثانویه گفته میشود .در این جا بیت المال دیگر به عنوان اصیل پاسخگو نیست بلکه ضمان او ناشی از عدم
پرداخت مسئول اصلی است.
 .7-1مسئولیت اولیه
الﻒ) اشتباه قاضی:
مبنای مسئولیت بیت المال در این مورد ،بر اساس مسئولیت ناشی از فعل غیر و لاعده خطای حاکم اثبات
می گردد ،مستندات فقهی و روایی نیز در این زمینه بسیار است؛ اما فقها مبنای دیگری نیز در این مورد بیان
کردهاند .این مبنا لاعدهی احسان میباشد که در ماده  510ق.م.ا نیز به آن اشاره شده است:
فإن أخطأ فی الحکم فأتلف لم یضمن فی ماله بل فی بیت المال ألنّه لم یرد إلّا اإلصالح ،و للنصّ کقول
أمیر المؤمنین علیه السالم فی خبر األصبغ :ما أخطأت ...القضا فی دم أو لطع فهو على بیت مال
المسلمین(فاضل هندی 1416 ،ه ق ،جلد ،10 :صفحه.)40 :
فسّاقٍ و خطأ الحکّام فی بیت المال ألنّهم محسنون و ما على المحسنین من سبیلٍ (فاضل هندی،1416 ،
ج ،10ص.)379
این استدالل(لاعده احسان) در فقه ،با توجه به این که لضاوت را عملی واجب(چه عینی چه کفایی)
می دانستند و اخذ جعل یا اجرت درباب لضاوت پذیرفته نبود موجه به نظر میآید؛ در والع لاضی بنابر
مسئولیت شرعی ،بدون هیچ چشم داشت مادی ،به امر لضاوت مشغول میشود و در اثر اشتباه لابل تسامح
موجب ضرر نفسانی به دیگری شود .در این موارد پسندیده نبود که خود لاضی مسئول پرداخت دیهای
باشد که بعضا نیز علت اشتباه به او مربوط نبوده است.
در رابطه با مسئولیت لاضی به واسطه التضای این منصب و مصالح اجتماعی حاکم بر آن ،لانونگذار تنها
او را در موارد عمد و تقصیر ارادی ضامن دانسته و در ماده  13و  486ق.م.ا به پرداخت دیه توسط او
تصریح کرده است و در موارد لصور(غیر ارادی و غیر لابل پیش بینی) و اشتباه ،بیت المال و دولت را
مسئول جبران میداند.
ب)دفاع در برابر مﻬاجم مجنون:
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در مورد صدمات بدنی که طی دفاع مشروع به مهاجم وارد میشود ،بنابر اصل اولیه با رعایت مراتب و
شرایط دفاع ،دیه سالط است .پیشینهی فقهی و روایات نیز حاکی از این میباشد(.وَ لَالَ« :أَیُّمَا رَجُلٍ عَدَا
عَلى رَجُلٍ لِیَضْرِبَهُ ،فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ لَتَلَهُ ،فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ » .وَ لَالَ« :أَیُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلى لَوْمٍ فِی
دَارِهِمْ لِیَنْظُرَ إِلى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ فَفَ َقؤُوا عَیْنَیْهِ أَوْ جَرَحُوهُ  ،فَلَا دِیَۀَ لَه(.کلینی ،1387 ،ج ،14ص)328
إذا لصد إنسان غیره یرید نفسه أو ماله ،فدفعه المقصود الیه عن نفسه ،فادى الدفع له الى لتله ،کان دمه
هدرا(.ابن فهد حلی ،1407 ،ج ،2ص )513
در والع خون مهاجم در این موارد هدر است و براساس لاعدهی "الدام" ،مهاجم بر علیه تمامیت جسمانی
خود الدام کرده و خود سبب ورود ضرر شده است؛ در نتیجه کسی بر او مسئول نیست؛ اما اصل ثانویه در
حقوق اسالمی بابت مهاجم مجنون مسئولیت پرداخت دیه توسط بیت المال میباشد .مبنای پرداخت دیه
در این مورد حمایتی است .باتوجه به تبصره ماده  156ق.م.ا باید توجه داشت در صورت عدم رعایت
شرایط دفاع مشروع لصاص سالط و دیه و ثابت میشود که در این مورد فرلی میان مهاجم عالل و مجنون
وجود ندارد .در فقه این مورد را تابع لاعدهی اصلی میدانند البته دیدگاه مقبول در لانون نیز توسط برخی
از فقها ذکر شده است :ال یقتل العالل بالمجنون و تثبت الدیۀ على القاتل إن کان عمدا أو شبیها بالعمد و
على العاللۀ إن کان خطأ محضا و لو لصد العالل دفعه کان هدرا (و فی روایۀ  :دیته فی بیت المال) (محقق
حلی ،1408 ،ص210و.)211
ج) جنایات ناشی از وظایﻒ قانونی مأمور:
ماده  473ق.م.ا و تبصره آن ،مسئولیت پرداخت دیه را همان طور که گفته شد ،بر مبنای مسئولیت ناشی از
فعل غیر و در مورد تبصره بر اساس لاعده الیبطل لابل اثبات میباشد .باید توجه داشت که مهم ترین شرط
در مسئولیت بیت المال ،عدم عمد و تقصیر در حادثه است که از منطوق تبصره و ماده کامال مشخص
است.
د) جنایات ناشی از اجرای مجازات تعزیری:
مطابق ماده  485ق.م.ا «:هرگاه محکوم به لصاص عضو یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر
اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ،عمدی یا مستند به تقصیر باشد ،مجری حکم ،حسب مورد به لصاص
یا دیه محکوم میشود .در غیر این صورت در مورد لصاص و حد ،ضمان منتفی است و در تعزیرات دیه از
بیت المال پرداخت میشود».
در این مورد مانند سایر موارد ،تحقق مسئولیت بیت المال ،به عدم تقصیر یا عمد مجری مجازات منوط
میباشد .چه بسا تولف اجرای مجازات در ماده  501ق.آ.ك یا تأخیر در لصاص در مواد 443 ،439 ،427
ق.م.ا برای جلوگیری از این نتیجه ،مد نظر لانون گذار بوده است.
باید توجه داشت ،میان فقها ،در موارد سرایت هنگام اجرای حد و لصاص ،ضمان را منتفی میدانند و خون
فرد هدر محسوب میگردد؛ فقها در این زمینه استدالل میکنند که لصاص و اجرای حد امری جایز
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می باشد و در صورت سرایت ،متعالب امر جایز ،ضمان منتفی است؛ البته به فرض عدم عمد و تقصیر و
عدم استناد به محکوم علیه .این لاعده ،اجماعی و متفق القول در میان فقهاست .در این مورد ،لاعدهی
فقهی «ال دیه لمن لتله الحد» نیز اشاره شد که مستدات روایی نیز هم سو با منطوق ماده  485میباشد.
در این زمینه اخباری بیان شده که حائز اهمیت است :عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
عَنِ اَلْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّالَمُ لَالَ :أَیُّمَا رَجُلٍ لَتَلَهُ الْحَدُّ وَ الْقِصَاصُ فَالَ دِیَۀَ لَهُم _ما رَوَاهُ اَلْحَسَنُ
بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّالَمُ لَالَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّالَمُ یَقُولُ :مَنْ
ضَرَبْنَاهُ حَدّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَالَ دِیَۀَ لَهُ عَلَیْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّا فِی شَیْءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ
دِیَتَهُ عَلَیْنَا (طوسی ،1363 ،ج ،4ص278و) 279
نظر مشهور فقها در مورد سرایت اجرای حد و لصاص و حتی تعزیز ،عدم پرداخت دیه است :من لتله
الحد أو التعزیر فال دیۀ له و لیل تجب على بیت المال و األول مروی (شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و
الحرام ،ج ،4ص )158و إذا مات إنسان فی لصاص ،أو حد ،لم یکن فیه دیۀ و ال لود( .ابن فهد حلی،
 ،1407ج ،2ص.)514
بنابراین؛ بنا به نظر مشهور ،بیت المال مسئولیتی در مورد سرایت حد و لصاص و حتی تعزیرات ندارد؛ اما
همان طور که شهید ثانی و صاحب شرائع االسالم به عنوان دیدگاه غیر مشهور بیان داشتند امکان مسئولیت
بیت المال وجود دارد .لانون مجازات اسالمی در مورد تعزیرات نظریه غیر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته
و شاید این نظر با عنایت به این است که موضوع مجازات" ،تعزیرات" میباشد؛ لذا همواره تعزیرات
متناسب با مصالح جامعه و حفظ نظم عمومیتشریع و تقنین میشود و این اختیار لانون گذار و اجرای
مجازات نباید سبب تجاوز بیجا به محکوم علیه شود؛ پس ایجاد مسئولیت در این جا موجه به نظر میرسد
تا در زمان حدوث چنین اتفالاتی از محل بیت المال دیه پرداخت گردد.
ه) قتﻞ در ازدحامات و اماکن ﻋمومی و معلوم نبودن قاتﻞ:
شرط اساسی در این موارد مشخص ومعلوم نبودن یا معین نبودن لاتل میباشد؛ در غیر این صورت
مسئولیت با مسبب اصلی خواهد بود .روایات بسیار و پیشینه فقهی لوی و اجتماعی در این مورد وجود دارد
و تفاوتی در نوع لتل در این مورد وجود ندارد و به هر حال بیت المال مسئول شناخته میشود .بررسی
مستندات روایی و منابع فقهی خالی از لطف نیست:عن أبی عبد اللّه علیه السّالم ان أمیر المؤمنین علیه
السّالم لال :من مات فی زحام الناس یوم الجمعۀ أو یوم عرفۀ أو على جسر ال یعلمون من لتله ،فدیته من
بیت المال( .مقدس اردبیلی ،ج ،14ص)187
فال لیس فیه ناس من لریۀ و سکان بادیۀ فال لوث و ال یمکن الدعوى على شخص ،فدیته على بیت المال
فإنه ال یبطل دم امرئ مسلم فکأنه لتله المسلمون( .مقدس اردبیلی ،ج ،14ص)187
و من مات فی زحام على جسر ،أو على عبور موضع ،أو فی یوم عرفۀ أو یوم جمعۀ ،أو ما أشبه ذلک من
المواضع التی یزدحم الناس علیها و ال یعرف له لاتل و کان له ولى یطلب دیته ،کان دیته ،على بیت المال،
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فان لم یکن له ولى فال دیۀ له و إذا وجد لتیل فی معسکر أو سوق ،و لم یعرف له لاتل ،کانت دیته على
بیت المال(ابن فهد حلی ،1407 ،ج ،2ص513و)514
 .7-2مسئولیت ثانویه
الﻒ) معلوم و معین نﺸدن قاتﻞ در قسامه:
اما زمانی که لسامه با تردید الامه گردد یا درخواست لسامه از متهمین رد گردد و لاتل مشخص نشود بیت
المال به عنوان آخرین راه پرداخت دیه ضامن خواهد بود .در ماده  334و  335ق.م.ا حالت های ایجاد
چنین مسئولیتی بیان شده .در ماده  477ق.م.ا هم به طور کلی بیان شده است« :در موارد علم اجمالی به
ارتکاب جنایت ،توسط یک نفر از دونفر یا چند نفر معین  ،در صورت وجود لوث در برخی از اطراف
علم اجمالی ،طبق مواد لسامه در این باب عمل میشود و در صورت عدم وجود لوث ،صاحب حق
میتواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص دیه از بیت المال
پرداخت میشود ودر غیر لتل ،دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت میشود.
ب) وجود مصلﺤت در اجرای قصاص:
گاهی شیوه ارتکاب لتل یا شرایط آن به گونه ای است که اثرات جبران ناپذیری به وجدان اجتماعی
میگذارد و چه بسا عدم لصاص باعث تجری مرتکبان در جامعه شود یا حتی عدالت نظام حقولی را زیر
سوال ببرد .در این موارد با وجود امکان لصاص ،موانع دیگری مثل عدم تمکن پرداخت فاضل دیه یا در
موارد شرکت ،پرداخت سهم دیگر لاتالن ایجاد میگردد .در این صورت ولی مسلمین با در نظر گرفتن
صالح و مصلحت جامعه اسالمی ازمحل بیت المال مسلمین ،فاضل دیه یا سهم دیگر لاتالن را میپردازد و
لصاص را اجرا میکند.
ماده  428ق.م.ا در این باره بیان می دارد« :در مواردی که جنایت ،نظم و امنیت عمومیرا برهم زند یا
احساسات عمومیرا جریحه دار کند و مصلحت در اجرای لصاص باشد لکن خواهان لصاص تمکن از
پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق لصاص رانداشته باشد،با درخواست دادستان ورئیس لوه
لضاییه  ،مقدار مذکور از بیت المال پرداخت میشود».
ج) فقدان مسئولین یا ﻋدم تمکن آنﻬا برای پرداخت دیه:
 .1جنایات ﻋمدی:
طبق ماده  435در جنایات عمدی پرداخت دیه بعد از گذر سه مرحله.1 :خود مرتکب .2اموال او .3عالله
مرتکب ،نوبت به بیت المال میرسد .البته باید توجه داشت که در غیر لتل یعنی مادون نفس عالله
مسئولیتی ندارد و خود بیت المال مسئول است.
فإن مات أو هرب أو لتل ،لیل فی النهایۀ و غیرها :اُخذت من األلرب إلیه ممّن یرث دیته ،فإن لم یکن فمن
بیت المال و لعلّ المراد إذا لم یکن له ترکۀ .و لو فقدت العاللۀ أو کانوا فقراء أو عجزوا فی أثناء الحول عن
الدیۀ اخذت من مال الجانی ،فإن لم یکن له مال فعلى اإلمام من بیت ماله(.فاضل هندی ،1416 ،ج،11
ص)518
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 .2شبه ﻋمد:
در صورت عدم پرداخت دیه به هر علتی توسط مرتکب ،دیه از اموال وی اخذ میگردد و اگر مالی در
دسترس نباشد بیت المال دیه را جبران خواهد کرد .ماده 474ق.م.ا«:در جنایت شبه عمدی در صورتی که
به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد ،دیه از اموال او پرداخت میشود».
 .3خطای مﺤض:
در صورتی که جنایتِ خطای محض با الرار ،لسامه و یا نکول از سوگند ثابت شود(مسئولیت پرداخت با
جانی باشد) مانند جنایات شبه عمدی ،در صورت متواری بودن ،مرگ یا فرار مرتکب از اموال او در
صورت فقدان از محل بیت المال جبران خواهد شد .مطابق مفهوم ماده  475ق.م.ا باید توجه داشت که
جنایات خطایی فرد ایرانی از اللیت های مذهبی نیز در صورت عدم پرداخت دیه در زمان مقرر شده،
توسط دولت از محل بیت المال پرداخت میگردد .به عبارت دیگر اللیت های دینی عالله ندارند.
«471ق.م.ا« :هرگاه فرد ایرانی از اللیت های دینی شناخته شده در لانون اساسی که در ایران زندگی
می کند  ،مرتکب جنایت خطای محض گردد ،شخصا عهده دار پرداخت دیه است؛ لکن در صورتی که
توان پرداخت دیه را نداشته باشد ،به او مهلت مناسب داده میشود و اگر با مهلت مناسب نیز لادر به
پرداخت نباشد ،معادل دیه توسط دولت پرداخت میشود».
در مواردی که عالله مسئول جبران دیه است(اثبات جنایت خطای محض با بینه ،علم لاضی و لسامه و
همچنین موارد جنایات مجنون و صغیر) در صورت فقدان عالله ویا عدم تمکن مالی او ،ابتدا دیه توسط
مرتکب و در صورت عدم تمکن او ،از بیت المال پرداخت خواهد شد.
و من لتل خطأ و لم تکن له عاللۀ تؤدی عنه الدیۀ أداها هو من ماله فإن لم یکن له مال و ال حیلۀ فیه أداها
عنه السلطان من بیت المال(شیخ مفید ،1410 ،ص.)743
باید توجه داشت چون عالله مسئول جبران خسارات کمتر از موضحه نیست(467ق.م.ا) و مسئولیت بیت
المال جایگزین عالله میباشد؛ نباید بیت المال را در مورد کمتر از موضحه مسئول دانست.
 .8نتیجهگیری

بیت المال یک نهاد عمومی و بنیادی در نظام حقوق اسالمی است که وظایف بسویاری را برعهوده دارد .بور
اساس دو لاعده فقهی "من له الغنم فعلیه الغرم" و "الضمان بالخراج" ،بیت المال به سبب سود و نفوع بوری
از افراد جامعه اسالمی ،مسئول جبران خسارات نیز می باشد و در حوزهی خسارات جسمی با لاعدهی فقهی
"الیبطل" بر لزوم جبران آن به صورت دیه تاکید دو چندان شده است؛ اموا چوون مسوئولیت پرداخوت دیوه
خالف اصل شخصی بودن مجازات هاست و همسو با اصل برائت و از جهتی باید صالحیت آن بوه عنووان
یک نهاد فقه حکومتی و حقوق عمومی مشخص باشد؛ بنوابراین در بحوث مسوئولیت آن ،بایود بوه نصووص
لانونی بسنده کرد.
برای درك بهتر گستره این مسئولیت میتوان تقسیم بندی زیر را ارائه داد:
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بیت المال گاهی باالصاله و مستقیما مسؤل پرداخت دیه می باشد؛ در والع بدون هیچ لید و شرطی خونبهوا
توسط بیت المال پرداخته میشود.
گاهی با فرض عدم وجود مسئول اصلیِ جنایت و عدم امکان تعیین و تشخیص مرتکب به واسوطه ی علول
خاص ،بیت المال بر اساس مبانی مذکور مسئول جبران دیه میباشد.
با وجود مسئولیت این نهاد در پرداخت دیه ،تضییق آن بوه مووارد مصورح لوانونی بودون مصولحت اندیشوی
اجتماعی می تواند آثار ناگواری را در پی داشته باشد که نمونه بارز آن سکوت لانونگذار در مورد جنایات
مادون نفس می باشد که به زعم لانونگذ؛ گویا آن چنان اهمیتی ندارد.
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 .3آیتی ،محمد رضا؛ امینی ،علیرضا( .)1393تﺤریر الروضه فی شرح اللمعه ،لم ،مرکز تحقیق و توسعه علوم
انسانی -موسسه فرهنگی طاها.
 .4بالری ،احمد؛ چترچی ،نوشین؛ لراملکی ،علیمظهر؛ و هدائی ،علیرضا( .)1389تغلیظ دیه و مسئولیت بیت المال.
مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی ،شمار دوم.
 .5بای ،حسینعلی( .)1383للمرو مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیه .فقه و حقوق ،شماره سوم.
 .6جعفری لنگرودی،محمد جعفر( .)1346ترمینولوژی ﻋلم حقوق ،تهران ،انتشارات ابن سینا.
 .7حرعاملی ،محمدبن حسن( .)1416وسائﻞ الﺸیعه ،لم ،موسسه آل بیت الحیا التراث.
 .8خردمندی ،سعید( .)1397لاعده الضمان بالخراج و لواعد مشابه .فقه مقارن ،شماره یازدهم.
 .9خمینی ،روح اﷲ( ،)1392تﺤریرالوسیله ،تهران ،موسسه تنظیم ونشرآثاراالمام الخمینی(ره).
 .10شیخ مفید ،محمدبن محمد( .)1410المقنع ،لم ،جماعۀ المدرسین فی الحوز العلمیه لم -موسسه النشراسالمی.
 .11طوسی ،محمدبن حسن( .)1363االستبصار ،تهران ،دارالکتب االسالمیۀ.

 .12علوی لزوینی ،سید علی؛ و مسعودیان زاده ،ذبیح اﷲ( .)1393لاعده من له الغنم فعلیه الغرم .اندیﺸه های
حقوقی،شماره یکم.
 .13فاضل هندی ،محمدبن حسن ( .)1416کﺸﻒ اللثام ﻋن قواﻋد االحکام ،لم ،جماعۀ المدرسین فی الحوز
العلمیه لم-موسسه نشر اسالمی.
 .14فخرالمحققین ،محمدبن حسن( .)1416ایضاح الفوائد ،لم ،اسماعیلیان.
 .15کاتوزیان ،ناصر( .)1385وقایع حقوقی ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
 .16کلینی ،محمدبن یعقوب( .)1387الکافی ،لم ،موسسه علمیفرهنگی دارالحدیث-سازمان چاپ و نشر.
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 .17محقق حلی ،ابوالقاسم جعفر بن حسن( .)1408شرائع االسالم ،لم ،اسماعیلیان.
 .18مصطفوی،محمد کاظم( .)1421القواﻋد الفقﻬیه (مصطفوی) ،لم ،جماعۀ المدرسین فی الحوزه العلمیه لم
موسسه نشراسالمی.
 .19مقدس اردبیلی ،احمدبن محمد(بی تا) .مجمع فائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان ،لم ،جماعۀ
المدرسین فی الحوز العلمیه لم -موسسه نشر اسالمی.
 .20میر محمد صادلی،حسین( .)1397جرائم ﻋلیه اشخاص ،تهران ،میزان.
 .21نجفی ،محمد حسن( .)1404الجواهر الکالم ،بیروت لبنان ،داراحیاء التراث العربی.

 .22هاشمی شاهرودی ،محمود( .)1424المعجم فقﻬی لکتب الﺸیخ الطوسی طبقاً لمذهب اهﻞ البیت
ﻋلیﻬم السالم ،لم ،موسسه دائر المعارف فقه اسالمیبه مذهب اهل بیت(ع).
 .23هاشمیشاهرودی،محمود( .)1382فرهنگ فقه مطابق مذهب اهﻞ بیت ﻋلیﻬم السالم ،لم ،مؤسسه دائر
المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت (علیهم السالم).
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فقه پویا
شماره سوم
صص 84-104

خسارت عدم نفع از منظر فقهی
ﻋبداهلل رحیمی جاوید

1

چکیده

مقاله حاضر ذیل موضوع پر بحث و اهمیت «عدم النفع» میباشد ،پرسش اصلی در این مقاله این است که
فقیهان در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم براساس کدام مبانی صادر شده است .برخی
فقها با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف ،بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران ،مصداق
ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است؛ آنان با بیان شرایطی برای خسارت لابل
جبران ،دلیقا معلوم کردهاند دامنه و للمرو خسارت لابل مطالبه کدام است؛ اما برخی فقیهان با رویکردی
نظری و ذهنگرا با این مساله روبرو شدهاند ،با این حال به نظر میرسد بر خالف آنچه شهرت یافته ،مشهور
فقها در کلیت موضوع با یکدیگر هم عقیده بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان
میدانند .شاهد بر این ادعا ،ادله متعددی است که از آراء و الوال ایشان استنباط میگردد؛ ولی در دو مورد
فقیهان از حکم «عدمالنفع» خودداری کردهاند :یکی جلوگیری از کارکردن انسان حر و دیگری ممانعت از
فروش کاال و کاهش بهای آن در طول زمان ممانعت؛ لذا در نهایت میتوان به تقریب دیدگاه فقها در این
زمینه امیدوار بود و بر این مبنا در جهت اصالح لوانین مربوطه همت گماشت.

واژگان کلیدی :عدم النفع،خسارت ،مال ،ملک ،ضرر آینده.

 1دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه
رایانامه؛ rahimijavid166@gmail.com
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 .1مقدمه

از مطالعه منابع فقهی میتوان نتیجه گرفت هرچند اصطالح "عدم النفع" تا دو یا سه دهه اخیر ،در کتب فقها
دیده نشده اما مفهوم آن با تعابیر دیگری در آثار فقهی به چشم میخورد؛ مانند فوت منفعت ،تفویت منفعت،
استیفای منفعت و عدم اکتساب ومنع از نفع .و همانطور که میدانیم بحث عدم النفع از بحث های فرعی کتاب
غصب در فقه میباشد.
برای پی بردن به لول حق در مساله خسارت عدم النفع ابتدا باید چیستی و ماهیت خسارت را بیان کنیم و
بگوییم که روایات (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ) و دلیل عقلی (من له الغنم فعلیه الغرم )بر مسئول بودن
شخص نسبت به خسارت وارده حکم میکنند و این مسئولیت به معنای التزام شخص به پاسخگویی در برابر
اعمال و رفتارش در لبال مردم است .معیار تشخیص مسئولیت ،همانا تجلی خارجی اعمال و رفتاری است که
موجب ورود ضرر و زیان به دیگری میشود؛ بنابراین مسئولیت در مفهوم کلی به معنای تعهد شخص به رفع
ضرری است که به دیگری وارد کرده است.
و در حقوق اسالم به جای واژه «مسئولیت» از «ضمان» و «تضمین» استفاده میشود .ضمان به معنای ثبوت
اعتبار چیزی بر ذمه کسی ،به حکم شارع است و هدف اصلی آن ،جبران زیان های وارد شده و برلراری لسط
و عدالت اسالمی میباشد.
 .2مفهوم خسارت

الف:در لغت
واژه خسارت در کتب لغت عربی(ابن منظور ،1414 ،ج ،4ص )238به معنی وارد کردن نقص است؛ مانند
لول خداوند متعال«:اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون -مطففین ،آیه »3و همچنین در سایر کتب لغت
عربی(طباطبایی ،1358 ،ج ،1ص )95واژه خسارت به فتح «خا» در کنار واژه خسران به ضم «خا» معنای ضد
ربح و ضرر  ،زیان و تلف  ،آسیب و هالکت آمده است.
ب :در اصطالح
واژه خسارت در اصطالح فقه و حقوق به دو معنا به کار رفته است :معنای نخست عبارت است از مالی که
باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر به دیگری شده ،به متضرر داده شود ،و در معنای دوم ،زیان وارد
شده را هم خسارت میگویند .برای صدق مفهوم خسارت ،باید تجاوز به مال به صورت مستقیم و یا غیر
مستقیم صورت گرفته باشد؛ در این صورت تخلف از مقررات جاری یا عرف کشور شرط تکلیف به
جبران خسارت است؛ مثل این که کسی لراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیر کند(لنگرودی،
 ،1372ج 1،ص .)36
 .3ارکان و شرایط ﺟبران خسارت

بنای لانون گذاران و عقل خردمندان بر این است که هیچ ضرری ،جبران نشده نباید بالی بماند .این لاعده
آن لدر دارای اهمیت است که لزوم جبران ضرر از اصول و مبانی حقوق اشخاص شمرده میشود؛ لذا نه
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تنها حقوق ،بلکه عقل عقال از الدامی که هدف یا اثر آن اضرار به دیگری است حمایت نمیکند و عقل به
دنبال تدبیری است که با برلراری نظم ،هیچ کس مزاحم آزادی و حقوق دیگران نشود.
برای تحقق مسئولیت جبران خسارت در همه حال(چه ریشه لراردادی داشته باشد یا نداشته باشد) وجود سه
عنصر ضرورت دارد ،که عبارتند از :وجود ضرر،فعل زیان بار و رابطه سببیت میان آن دو که در ادامه به
اختصار هر یک از این عناصر را بررسی میکنیم.
الف :ضرر
در مفهوم خسارت در اصطالح فقه ،گفتیم ضرر و زیان وارد شده را خسارت گویند.
بر اساس تعریف فقه در خسارت ،ضرر یکی از ارکان خسارت برشمرده شد و بدیهی است برای تحقق
مسئولیت جبران خسارت باید ضرری وارد شده باشد.اما در مفهوم ضرر و للمرو این مفهوم و شمول آن
نسبت به هرگونه خسارتی ،تفاوت های به چشم میخورد که عرف به عنوان شاخصی تعیین کننده در
بسیاری موارد این موضوع ،رفع ابهام میکند.
ب :تقصیر
 .4شناخت مفهوم تقصیر

تقصیر در لغت از ماده لصر گرفته شده است و لصر به معنی توانی فیه است و منظور از توانی پیش آمد
یک فطرتی است در انجام عمل(ا بن سعید شمس العلوم ،1420 ،ج ،8ص .)5532درباره تعریف تقصیر،
اختالف و گفتگو زیاد است اما بهترین و جامع ترین تعریف که ایرادات سایر تعریفات را ندارد عبارت
است از تجاوز از رفتاری که انسان متعارف در همان شرایط ولوع حادثه دارد (کاتوزیان ،الزامات خارج از
لرار داد ، ،چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران،1374 ،ص95و )107و برای تمییز تقصیر باید کاری را که
انجام شده با رفتار انسان عادی یعنی انسان متعارف و سالم و محتاط مقایسه کرد منهتا به صورت نوعی و با
توجه به شرایطی که حادثه در آن رخ داده است.
در مسئولیت مدنی هدف این است که زیان های نامشروع جبران شود و آثار کارهای ناشایست از میان
برود؛ لذا باید توجه کرد کاری که از فاعل خسارت سرزده با رفتار انسان معمول و یا متعارفی که معیار
تمییز خطاست تعارض دارد یا با آن موافق است.
ج :رابطه سببیت
رابطه سببیت بین عامل ضرر و فعل زیان بار ،عنصر سوم مسئولیت جبران خسارت ها به شمار می آید،
عالوه بر اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب ولوع فعلی از طرف خوانده (فعل زیان بار ناشی
از تقصیر)یا کسانی که مسئولیت اعمال آن ها با اوست ،باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان
بار رابطه سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.
مفهوم سبب :در متون فقهی برای تمییز سبب بدین نحو بیان شده است :فعلی است که اگر انجام نمیشد،
خسارت به بار نمیآمد(نجفی ،1421 ،ج ،37ص 46؛ عاملی ،1323 ،ج  ، 6ص  226؛ طباطبایی،1418 ،
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ج ، 8ص ،)333این نشانه گمراه کننده و موجب اختالط شرط و سبب والعی و متعارف است؛ زیرا درست
است که شرط مانند سبب ،الزمه ولوع خسارت است ،به گونه ای که اگر رخ نمیداد خسارت نیز به بار
نمیآمد؛ ولی در جهت عکس آن همگونی شرط و سبب بر هم میخورد و تفاوت ها ظاهر میشود ،به این
که وجود شرط مالزمه با ورود ضرر ندارد ،در حالی که این مالزمه (هر چند عرفی) میان سبب و ضرر به
چشم میخورد؛ به بیان دیگر میان سبب و ضرر رابطه عرفی بر مبنای حساب احتمال ها احساس میشود در
حالی که میان شرط و ضرر چنین رابطه ای نیست و به همین دلیل در فلسفه گفته میشود شرط امری است
که از عدمش عدم الزم می آید.
نتیجه تحقیقات پیرامون مسئولیت جبران خسارت این است که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمیتواند به طور
لاطع ،حاکم بر مسائل گوناگون در رابطه سببیت باشد و آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسئول لرار
گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی موجود باشد ،چنان که بتوان گفت بین آن دو مالزمه
عرفی وجود دارد و همین که چنین رابطه ای احراز شد ،عامل آن باید مسئول لرار گیرد.
 .5منابع ومستندات ﺟبران خسارت

منابع مسئولیت جبران خسارت عبارتند از :لواعد فقهی که از عمومیت برخوردار هستند و شامل کلیه
مصادیق جبران خسارت می باشند .این منابع و مستندات به صورت عملی هستند و صرفا به عنوان تئوری
مطرح نمی شوند .از جمله این مستندات الضرر ،لاعده اتالف ،لاعده تسبیب ،لاعده علی الید ،لاعده احترام،
لاعده تعدی و تفریط ،لاعده غرور و لاعده بناء عقال میباشد.
الﻒ .قاﻋده الضرر :از مشهورترین لواعد فقهی است و در بیشتر ابواب عبادی و معاملی فقه ،به این لاعده
استناد شده است؛ لذا مستقال مورد بحث و گفتگوی بسیاری از علما لرار گرفته و به تفصیل پیرامون
مدارك ،مستندات ،مفهوم و واژه های لاعده و للمرو و نتایﺞ لاعده تحقیق به عمل آوردهاند.
برخی از فقها(یزدی طباطبایی ،1414 ،ج ،2ص 75؛ شریعت اصفهانی ،1409 ،ص24و 25؛ انصاری،1415 ،
ص )373لول دومِ این لاعده را به خوبی پذیرفتهاند و آن را مالك بسیاری از فروع فقهی لرار دادهاند .از
جمله این فروع لزوم جبران خسارت میباشد که از لاعده ال ضرر ،لزوم جبران خسارت را در موردی که
هیچ مدرك دیگری بر آن وجود ندارد ،استنباط کردهاند :اعم از این که ضرر وارد شده ناشی از تقصیر
باشد یا خطای محض.
در مفهوم لاعده الضرر بین فقهای اسالمی اختالف نظر وجود دارد .این نظریات به صورت دو گروه
معرفی شده اند واین معرفی بر اساس نتایﺞ نظریات بوده است؛ اما پیرامون مفهوم این لاعده بر اساس
اختالف در مفاهیم واژه های آن ،شش نظریه وجود دارد که نکته لابل توجه در این نظریات این است که
برخی ازآن ها در لاعده ال ضرر مدرك و مستند جبران خسارت محسوب می شوند و طبق برخی دیگر از
آن ها لاعده الضرر صرفا بازدارنده از ضرر است ولی لزوم جبران آن را نمیرساند.
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ب .قاﻋده اتالف :یکی از لواعد فقهی مشهور در باب ضمان ،لاعده اتالف میباشد .ثبوت این لاعده نزد
همه فقهای اسالمی به اندازه ای مسلم است که نیاز به تفحص و بحث پیرامون مدرك آن نمیبینند و چه
بسا عقالنیت لاعده را لبل از شرعیت آن پذیرفته اند(مکارم شیرازی ،1368 ،ج ،2ص.)193
در این که این لاعده منبعی برای اثبات لزوم جبران خسارت میباشد هیچ گونه تردیدی وجود ندارد؛ منتها
در للمرو اجرای این لاعده اختالف نظرهای دیده میشود؛ اما با این وجود همه پذیرفتهاند که مقصود از
مال در این جا ،صرف اعیان خارجی نیست؛ بلکه شامل منافع نیز میشود ،خواه آن منفعت مربوط به مال یا
انسان یا حیوان باشد .مدارك و مستندات لاعده از گستردگی برخوردار است و شامل همه موارد میشود،
از جمله آیه شریفه«:من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم -بقره آیه »114هرکس شما را
مورد تعدی و تجاوز لرار داد مثل آنچه با شما کرد را با ایشان انجام دهید.
آیه فوق مقابله به مثل کردن را مشروعیت نمی بخشد و گرنه به موجب آن باید شخصی که مالش اتالف
گردیده باید مثل آن مال را از اموال متلف ،تلف کند و اموال متلف را مورد تعدی و تجاوز لرار دهد؛ در
حالی که چنین نتیجه ای معقول نیست؛ لذا منظور جبران مثل آنچه که تلف شده میباشد و اصطیادی بودن
متن لاعده ،خدشه ای به این عمومیت و گسترش وارد نمیکند و از طرفی اجرای این لاعده عمومیت دارد
و نیازی به لصد و تقصیر ندارد؛ زیرا حتی اگر شخصی در خواب مال دیگری را تلف کند ،مسئول جبران
خسارت وارده می باشد .ولی این این لاعده منحصرا در ارتباط با مباشر تلف لابلیت اجرا دارد و در موالعی
که شخص ،غیر مستقیم مالی را تلف کند و به دیگری خسارت وارد کند ،از راه لاعده دیگری به نام
"تسبیب" ملزم به جبران خسارت میشود؛ لذا این پرسش مطرح میشود که در چه مورد ،تلف کننده را
باید مباشر تلف دانست؟ در پاسخ گفته شده است باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر رابطه علیت
مستقیم باشد،چنان که بتوان گفت بر حسب خصوصیات مورد ،تلف از لوازم کار است(رشتی،1316 ،
ص.)30
ج .قاﻋده تسبیب :در صورتی که شخص مالی را به طور مستقیم تلف نکند ،ولی برای تلف کردن سبب
سازی و مقدمه چینی کند ،کار او را اتالف به سبب گویند و ضامن خسارتی است که از این راه به بار
آمده .لاعده تسبیب در ذیل لاعده اتالف و به عنوان یکی از السام آن مطرح است.
د .ضمان ید و قاﻋده غصب :این لاعده به عنوان لاعده «علی الید» یا ضمان ید شناخته شده و بر اساس
روایت نبوی ،هرکس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقص است؛ البته میان لاعده غصب و
ضمان ید تفاوت هایی وجود دارد(نوری طبرسی ،1409 ،ج ،3ص )145که در بحث ضمان توضیح خواهیم
داد.
در للمرو مفاد این لاعده اختالف شده است که آیا مقصود صرفا بیان حکم تکلیفی وجوب رد عین مال
مغصوب است و یا در بر دارنده حکم وضعی؛ یعنی همان ضمان جبران خسارت میباشد؟ برخی از فقها در
جواب فرمودهاند :این لاع ده صرف حفظ مال و رد آن به مالک را تا زمانی که عین مال موجود است ،را
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بیان میکند؛ ولی بیانگر وضعیت بعد از تلف یا اتالف آن نمیباشد؛ در این صورت این لاعده به عنوان
منبع برای جبران خسارت نمی باشد؛ ولی آنچه شهرت یافته غیر از این است و سیاق عبارت حدیث به
خوبی نشان می دهد که مسئولیت جبران خسارت تا زمانی که به مالک برگردانده نشده است ،به عهده
غاصب لرار میگیرد؛ بنابراین «علی» در این جمله مفید معنای الزام متعهد بوده است و مقصود از «ید»
استیالی بر مال غیر با عدوان یا بدون اذن است ،پس به صرف ممانعت یا مزاحمت بدون استیالی کامل بر
مال عنوان غصب صادق نیست.
در تحقق این مسئولیت جبران خسارت علم و جهل متصرف تاثیری ندارد پس اگر کسی ملک دیگری را
مال خود بسندارد و در آن تصرف کند و یا بر اثر عقد فاسد بر مال دیگری مسلط شود ضامن است و جهل
او به منشا ملکیت یا فساد ،مسئولیت جبران خسارت را از بین نمیبرد؛ بنابراین در تحقق این ضمان نسبت به
جبران تلف مال نه تنها تقصیر سهمی ندارد بلکه رابطه علیت مادی بین فعل متصرف و تلف نیز ضروری
نیست ،به همین جهت اثبات این امر که تلف مال در اثر لوه لاهره بوده از بار مسئولیت شخص نمیکاهد.
ه .قاﻋده تعدی وتفریط :در صورت تعدی وتفریط ،امین مسئول تلف یا نقص مال مورد امانت است؛
زیرا عدم تعدی و تفریط در حقیقتِ امانت نهفته است و در صورت تعدی و تفریط آن شخص خیانتکار
محسوب میشود.
فقها(بجنوردی ،1419 ،ج ،2ص )7این لاعده را ادامه لاعده علی الید میدانند ،با این بیان که لاعده علی
الید با لاعده استیمان تخصیص می خورد و ید امانی از تحت لاعده علی الید خارج شده است و در صورت
تلف مال عاریهای ،شخص متصرف(مستاجر) ضامن نمیباشد .منتها در صورت خیانت به موجب لاعده
علی الید ضامن میباشد بر خالف امین که در مورد نقص یا تلف ضامن نمیباشد مشروط بر عدم تعدی و
تفریط،چون تعدی و تفریط نه تنها صفت امانت بلکه تمام موانع اجرای لاعده علی الید را از بین میبرد.
مفﻬوم تعدی و تفریط :تعدی عبارت است از انجام کاری که باید از آن پرهیز کرد ،مانند این که
مستاجر حیوان ،بیش از مسافت مقرر بین مستاجر و مالک ،سوار بر حیوان شود یا بار اضافی بر حیوان
بگذارد و یا بیش از مقدار متعارف از نیروی حیوان بهرهوری کند و تفریط ترك فعلی است که باید به
موجب لرارداد به صورت متعارف انجام شود مثال از علف دادن و آب دادن به حیوان خودداری کند ،یا در
حفظ و نگه داری حیوان کوتاهی کند و مال ضایع گردد .طبیعی است که در این موارد امین بر خالف
تعهد عمل کرده و به همین خاطر در صورت تلف شدن حیوان شخص امین ضامن است.
 .6پیشینه بحث و منابع فقهی عدم النفع

در نظام حقولی اسالم ،در بدو ظهور هنگامی که سایر نظام های حقولی یا وجود نداشتهاند یا خیلی بدوی
فکر می کردند ،به لزوم جبران هرگونه خسارتی اهتمام داشت؛ حتی نسبت به مسائلی که نظام های حقولی
دیگر در سده های اخیر توجه نمودهاند ،توجه داشت .تاریخچه لاعده(ال ضرر) و اطالق این لاعده مبنی بر
این که هیچ گونه ضرر و زیانی نباید وجود داشته باشد و پذیرفته نیست با متن بسیار گویا مطرح گردیده

89

است .هرچند گاهی برداشت های از این لاعده موجب کاهش ارزش والعی و واالی آن شده است.در
متون فقهی از دیر باز با بیان مثال های به مساله عدم النفع در غصب ،لاعده الضرر ،مقبوض به عقد فاسد،
اجاره ،لاعده اتالف و تسبیب و همچنین در دیات پرداخته شده است و فقها تحت عناوین دیگری که عدم
النفع زیر مجموعه آن لرار گرفته به آن پرداختهاند به طور مثال در مبحث غصب در ادوار فقهی یا کتب
لواعد فقهیه درباره این موضوع که آیا غصب بر حبس انسان حر اعم از صنعتگر و کسوب یا غیر کسوب،
اجیر یا غیر اجیر و بر منافع شخص محبوس صدق میکند یا خیر بحث کردهاند.
در این بخش در فصل اول به پیشینه عدم النفع و منابع عدم نفع در حقوق اسالم پرداخته ایم و در فصل دوم
به نظریات فقها پیرامون عدم النفع پرداختهایم.
الﻒ :ممانعت از قعود بر بساط یا ممانعت از فروش کاال و کاهش قیمت کاال در بازار
در صورتی که شخصی مانع از کسب دیگری شود ،در کتب فقهی(مثال متناسب با آن زمان ممانعت از
نشستن شخص بر بساط کسب و ممانعت از فروختن متاعش بوده است و امروزه به جای این مثال ممانعت
از باز کردن مغازه و کسب روزانه یا ممانعت از خارج شدن کامیون از گاراژ برای کسب روزانه و ممانعت
دیگران از انجام کسب که بدنبالش لیمت متاع در بازار کاهش پیدا می کند)مصداق بارز عدم النفع
می باشد؛ زیرا با جلوگیری از تحصیل منفعت ،محروم کردن شخص از منفعت مورد انتظار میباشد مثال
فوق تقریبا در تمام کتب فقهی و در مبحث غصب مطرح است و در مورد غاصب نبودن مانع اختالفی
نیست منتها در مورد ضامن بودن یا ضامن نبودن مانع ،اختالف نظر وجود دارد.
 .1از نظر برخی فقها(عاملی ،1323 ،ج ،6ص 208؛ خوانساری ،1405 ،ج ،5ص 190؛ جبلی ،1413 ،ج،12
ص ،)149عدم غصب مالزمهای با عدم ضمان ندارد و میتوان به استناد سایر موجبات ضمان از جمله
اتالف و تسبیب و الضرر مانع را ضامن و مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده دانست؛ البته باید توجه
داشت در صورت احراز کلیه ارکان مسئولیت از جمله ورود ضرر ،رابطه سببیت و فعل زیان بار و ویژگی
های هریک از این ارکان خصوصا مسلم بودن ضرر و مستقیم بودن ،مانع مسئول شناخته میشود؛ اما کسانی
که ضمان را نسذیرفتهاند(امام خیمنی ره ،1398 ،ج ،2ص173و 174؛ نجفی ،1421 ،ج ،37ص14و )15در
حقیقت در وجود ارکان خسارت ،یعنی وجود ضرر مسلم و محقق و یا مالیت آنچه از دست رفته یا وجود
رابطه سببیت مستقیم ،تردید داشته اند.
 .2بدیهی است با تردید در هریک از ارکان مسئولیت و یا تردید در هریک از ویژگی های آن ارکان،
مسئول شناختن ممانعت کننده بی مورد و بی جاست؛ لذا میتوان نزاع بین دوگروه را نزاعی صغروی
دانست.حتی برخی(انصاری ،1411 ،ص )373با پذیرفتن ضرر و مسلم بودن عدم النفع و وجود رابطه سببیت
مستقیم در این مثال ،آن را مشمول لاعده الضرر ندانستهاند؛ چون به نظر ایشان لاعده الضرر صرفا نفی
حکم موجود را میکند در حالی که این احتمال هم دادهاند(محقق داماد ،1373 ،ص 167؛ مکارم شیرازی،
 ،1368ج ،1ص )87که میتوان حکم موجود را برائت شخص مانع دانست و با الضرر آن را نفی نمود.
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آنچه مهم است تصدیق وجود ضرر مسلم توسط عرف و احراز رابطه سببیت عرفی برای اثبات لزوم جبران
خسارت ،ضروری میباشد.
ب :نﺸستن بر بساط غیر و ممانعت از فروش کاال
در این مصداق ،برخالف مصداق لبلی ،غصب به مفهوم اثبات ید جارحه صدق میکند؛ لذا در متون
فقهی(نجفی ،1421 ،ج ،37ص 17؛ محقق حلی ،1389 ،ج ،3ص )235این نمونه مشمول لاعده غصب
شمرده شده است و شخصی که بر روی بساط دیگری بنشیند غاصب محسوب میشود و غاصب ضامن
کلیه منافع مستوفا و غیر مستوفا میباشد ،هرچند در همین مورد با ضامن بودن غاصب نسبت به تنزل
لیمت سولیه مال مغصوب به طور کلی مخالفت شده است(امام خیمنی ره ،1398 ،ج ،2ص )180منتها در
این مورد با سایر اموال مغصوب که مالک شغلش فروشندگی نبوده و لصدش از داشتن آن کاال تجارت و
فروش و سود آوری نبوده است فرق میکند.
منفعت این مال در بساط یک فروشنده ،استفاده شخصی و استیفای آن و اجرت المثل آن نیست؛ بلکه
سودی است که از فروش آن عایدش میشده است .وجود کاال بر بساط چنین شخصی حاکی از به معرض
فروش گذشتن آن است و در صورت عدم ممانعت و غصب بساط ،آن کاال را میفروخته و حدالل لیمت
بازار آن روز ،آیدش میشده و احتمال هم دارد که خریداری نباشد و کاال به فروش نرود؛ ولی باید دید
کدامیک لوی تر است و به طرف لوی اعتماد کرد نه به احتماالت ضعیف .در این موارد باید کلیه شرایط
سنجیده شود و هر موردی بر حسب شرایط خودش لحاظ شود و در صورت لطعی و یقینی بودن معامله و
فروش متاع در آن روز و حصول سود بازار آن روز ،غاصب مسئول جبران خسارت تنزل لیمت شناخته
می شود؛ البته مالك در اینجا لطع و یقین عرفی است و باید شرایط با میزان عرف سنجیده شود و در
صورت محرومیت از منفعت محقق و مسلم عرفی ،غاصب ضامن شناخته شود.
چه بسا نظریه عدم ضمان غاصب نسبت به تنزل لیمت سولیه ،به دلیل احتمالی بودن حصول این منفعت
برای مالک بوده باشد .در این صورت مسئول شناختن غاصب بی جاست؛ زیرا موالعی که مالک فروشنده
نبوده و لصد فروش مال را هم نداشته است نمیتوان او را در انتظار چنین سودی شمرد و محروم کردن از
لیمت بازار در روز غصب ،محرومیت از منفعت مورد انتظارش نخواهد بود.
چنین منفعتی احتمالی محسوب نمی شود و بحث از ضرر و جبران در این مورد ،سالبه به انتفاع موضوع
است؛ بنابراین نظریه عدم ضمان در این مساله خاص دلیل بر رد مسئولیت مدنی نسبت به عدم النفع و غیر
لابل جبران بودن آن نمیباشد؛ زیرا در نظریه خسارت تصریح شده که صرفا نسبت به عدم النفع مسلم و
لطعی مسئولیت مدنی وجود دارد و وارد کننده زیان ملزم به جبران خسارت؛ یعنی تلف منافع مورد انتظار و
لطعی و مسلم در آینده میباشد.
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ج:حبس انسان حر
مثال معروف دیگر که مصداق بارز عدم النفع محسوب میشود و در اکثر لریب به اتفاق متون فقهی مورد
بحث لرار گرفته است ،حبس انسان میباشد که البته شقوق مختلفی دارد  :الف)حبس انسان حری که فالد
مهارت و حرفه و پیشه و شغل ثابت و غیر ثابت میباشد ب)حبس انسان حری که دارای مهارت خاص و
حرفه و پیشه خاصی است ج)حبس انسان حری که در استخدام دولت یا شخص دیگری میباشد و به
موجب لرار داد مشغول به کار است ،در این سه نمونه نظر فقها در مورد ضامن بودن حابس نسبت به منافع
حر در طول مدت حبس مختلف است.
در تعریف غصب گویند اثبات ید بر مال غیر و یا استیال بر مال غیر؛ اما با حبس حر نه نسبت به عین حر و نه
نسبت به منافعش غصب صدق نمی کند ،هرچند حابس گناه کرده و ظلم روا داشته است؛ زیرا آن چه مال
نیست اثبات ید بر آن غصب نیست؛ لذا حابس مسئولیتی ندارد ،چون حر مالیت ندارد(نجفی ،1421 ،ج،37
ص 9؛ خوانساری ،1405 ،ج ،57ص .)197چیزی صفت مملوکیت نداشت اثبات ید بر آن صدق نمیکند
و جبران خسارت از راه غصب امکان پذیر نمیباشد.
نمونه دوم از نمونه های که حبس انسان حر با نمونه اول این تفاوت را دارد که مورد نخست شخص
محبوس هیچ گونه حرفه و پیشه ای نداشت و هیچ مهارتی نیز بلد نبود؛ اما در اینجا محبوس صنعتگر و
کسوب اس ت و برای خود حرفه و پیشه ای دارد هرچند اجیر کسی نیست و در استخدام هیچکس
نمی باشد ،منتها مشغول کسب درآمد است و توسط حابس حبس می گردد .در این مورد فقها ذیل همان
عنوان بحث و گفتگو نمودهاند این نمونه هرچند به شرایط عدم النفع لابل جبران نزدیکتر میباشد ،منتها
باید بررسی کرد آیا حر محبوس از منافع محقق و مسلم مورد انتظار و متولع الحصول محروم مانده است یا
خیر؟
پاسخ این سوال را باید در هر مورد خاص جستجو کرد و از اوضاع و احوال و روند زندگی دست آورد.
بیش تر در این موارد از نظر عرف از تحصیل منافع محقق و مسلمی جلوگیری به عمل آمده است و از
منافع مورد انتظارش محروم شده؛ لذا برخی از فقها حبس کننده را ضامن دانستهاند(بجنوردی ،1419 ،ج،4
ص176و 177؛ طباطبای ،1392 ،ج ،17ص 589؛ خویی ،1410 ،ص .)146صاحب کتاب ریاض المسائل؛
سید علی طباطبایی در این خصوص میفرماید :اگر شخصی را به مدتی که عرفا اجرت دارد حبس نمایند
به گونه ای که اگر حبس نمیشد آن اجرت را به دست می آورد ،حبس سبب تفویت اجرت(طباطبایی،
 ،1418ج ،14ص.)17
سومین نمونه که در متون فقهی مطرح شده و بیانگر پیشینه فقهی عدم النفع میباشد ،حبس شخص حری
است که اجیر است یا در استخدام دولت یا شرکت میباشد و لرار داد کار با شخص حقیقی و حقولی
دارد .چنین فردی اگر حبس شود و نتواند تعهدی را که بر عهده دارد انجام دهد از درآمد خویش محروم
خواهد ماند.
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هرچند در این نمونه نیز غصب صدق می نماید اما از این جهت که منافع حر موضوع عقد اجاره والع شده
و مالیت پیدا کرده ،جریان لاعده اتالف و تسبیب بدون اشکال خواهد بود و ایرادات لبل را ندارد.
در آن نمونه ها اشکال می شد که منافع حر مالیت ندارد و منافع حر مثل شخص و شخصیت حر آزاد است؛
لذا با غصب در استیالی دیگری لرار نمیگیرد ،چون مالیت ندارد و مشمول لاعده اتالف و تسبیب و
تفویت نمی شود .لیکن در اینجا چنین استداللی راه ندارد و حابس سبب تفویت منافع محبوس برای
صاحب کار گشته؛ پس اجرت المثل را باید به مستاجر بدهد یا اگر درآمد مقرر را به اجیر پرداخت
نمیکند و او را از منافع مورد انتظارش محروم میکند ،حابس به دلیل سببیت باید از عهده آن برآید.
این نمونه ها به خوبی بیانگر پیشینه فقهی عدم النفع در نظام حقولی اسالم در سده های مختلف میباشد.
طرح این گونه مسائل در روایات و متون فقهی لدما نشانگر این است که خسارت عدم النفع از مباحث
جدید نمیباشد و داری ریشه های تاریخی و لدیمی در نظام حقولی اسالم است .عدم النفعی که واجد
شرایط الزم باشد هم ضررمحسوب میشود و هم لزوم جبرانش مسلم است.
مواردی که نظر به جبران ناپذیر بودن عدم النفع داده شده ناشی از فقدان شرایط الزم برای لابلیت جبران
خسارت میباشد لذا در صورت جمع کلیه ویژگی ها به منظور لابلیت جبران ،منعی در لزوم جبران
خسارت عدم النفع وجود ندارد.
 .7نظریات فقها پیرامون عدم النفع

با توجه به پیشینه فقهی ،عدم النفع یک موضوع نو نمیباشد؛ زیرا در لدیمی ترین متون فقهی عدم النفع
مطرح و مورد بحث و گفتگو بوده است و لدر مسلم این است که عدم النفع محتمل ،لابل جبران نیست؛ اما
در مورد عدم النفع مسلم چنین یقینی وجود ندارد؛ بلکه برعکس با پذیرش مالیت منافع ،حتی منافع آینده
یک مال عالوه بر پذیرش موجودیت آن و به حساب آمدن آن ها در زندگی التصادی یک شخص جبران
پذیر هستند .با این وجود ،نسبت به خسارت بودن و لابل جبران بودن عدم النفع نظرات مختلفی مطرح
گردیده است و دالیلی برای آن ارائه شده که مطالعه آن ها در نتیجه گیری نهایی راه گشا میباشد.
طبق نظریه خسارت ،عدم النفع خصوصا محرومیت شخص از منافع محقق و مسلم ،خسارت است و زیان
زننده مسئول جبران آن میباشد؛ زیرا نه تنها در آیات و روایات این مسئولیت ردع و منع نشده؛ بلکه
عمومات و اطاللات برخی آیات و روایات دلیلی بر لزوم جبران خسارت عدم النفع هستند .با توجه به
متعدد بودن موجبات عدم النفع یعنی عدم النفع ناشی از نقص یا تاخیر انجام لرار داد و عدم النفع ناشی از
تاخیر تادیه وجه نقد و یا عدم النفع ناشی از تجاوزات مالی و جرائم علیه اموال؛ مانند اتالف ،غصب،
تفویت ،عدم النفع ناشی از جرائم علیه اشخاص و صدمات بدنی؛ استدالل لابل جبران بودن عدم النفع در
همه موارد یکسان است ،هرچند دالیل نظریه عدم خسارت در هر یک متفاوت میباشد؛ البته در پیشینه
ف قهی عدم النفع مصادیقی مطرح شده که بعضا شرایط الزم ،برای جبران شدن را نداشته و نظریه فقها در آن
مصادیق مبنی برعدم لزوم جبران و عدم ضمان ،دلیل بر جبران ناپذیر بودن عدم النفع بطور مطلق نمیباشد؛
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زیرا چه بسا در آن موارد به دلیل فقدان یکی از شرایط برای جبران شدن چنین نظری ابراز شده است .مثال
در مورد منافع انسان حر صنعتگر محبوس که از کسب و کارش ممانعت به عمل آمده است ،چون منافع
شخص حر مانند شخصیتش لابل غصب نیست و تحت ید دیگری لرار نمیگیرد یا به دلیل مالیت نداشتن
منافع حر بدون عقد اجاره و استیفا ،جبرانشان پذیرفته نشده است؛ نه به دلیل عدم النفع بودنشان! بنابراین
نظرهای که در مورد مثال ها مطرح شده در پیشینه فقهی عدم النفع ابراز شدهاند نمیتوانند دلیل بر نظریه
عدم خسارت و غیر لابل جبران بودن عدم النفع به طورمطلق باشند ،ولی چون اظهارنظر به صورت مستقل
در خصوص موضوع عدم النفع نشده است ،ناگزیر از استخراج نظریات فقها در ذیل مصادیق مذکور در
مبحث پیشینه فقهی می باشیم و این نظریات را پس از استخراج و جمع بندی طی سه مبحث بیان میکنیم.
مبحث اول :نظریه عدم خسارت و مبانی آن ،مبحث دوم :نقد و بررسی نظریه عدم خسارت و نقد دالیل
متع دد آن ،مبحث سوم :نظریه خسارت و مبانی و دالیل آن و سسس نتیجه گیری خواهیم کرد.
گفتار اول  :نﻈریه مﺸروﻋیت ﻋدم مطالبه خسارت ﻋدم النفع و مبانی آن (مخالفین قابﻞ
مطالبه بودن ﻋدم النفع)
نظریه خسارت همان طور که اشاره شد به طور مستقل در متون فقهی دیده نمیشود خصوصا در متون فقهی
لدما؛ پس از مطالعه همه مصادیق پراکنده عدم النفع در موضوعات و ابواب مختلف فقه میتوان دالیل
نظریه عدم خسارت را در پنﺞ گروه تقسیم بندی کرد.
گروه اول :فقدان یکی از ویژگی های ضررِ لابل جبران در عدم النفع است؛ البته ویژگی مفقود از منظر هر
فقیهی متغیر می باشد ،گاه ضرر نبودن ،مال نبودن ،موجودیت نداشتن ،لطعی و مسلم نبودن و گاهی فقدان
رابطه سببیت دلیل بر جبران ناپذیر بودن عدم النفع دانسته شده.
گروه دوم :فقدان دلیل شرعی ،اعم از نصوص و ظواهر در مورد لزوم جبران عدم النفع میباشد؛ زیرا نه تنها
دلیل خاص بر لزوم جبران عدم النفع نداریم؛ بلکه عمومات و اطاللات لزوم جبران ضرر ،یعنی لاعده
الضرر و اتالف و تسبیب و غصب دلیل بر جبران خسارت عدم النفع نخواهد بود.
گروه سوم :عبارت است از جبران لبلی عدم النفع که در حقیقت از موانع جبران خسارت به شمار میآید،
نه شرط لزوم جبران خسارت؛ البته این استدالل صرفا در مصداق های عدم النفع ناشی از جرائم علیه
اشخاص و صدمات جسمانی از جمله لتل نفس و نقص عضو و از کار افتادگی های ناشی از آن ها مطرح
است؛ زیرا در این مصادیق دیه مقرر در شرع به عنوان جبران خسارت کامل تلقی شده است و خسارت
زاید بر دیه نا مشروع می باشد ،پس با جبران عدم النفع از طریق دیه ،اخذ مجدد خسارت(اکل مال به باطل)
و غیر مشروع خواهد بود.
گروه چهارم :عبارتند از ادله ای که جبران خسارت در منافع را ممنوع میسازند از جمله لاعده«الخراج
بالضمان» و لاعده «االجر و الضمان الیجتمعان».
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گروه پنجم :با تمسک به اصول عملیه یعنی اصالت البرائه و اصالت عدم الضمان یا استصحاب عدم ضمان
لائل به عدم لزوم جبران خسارت در عدم النفع میباشند.
فقدان ویژگی های ضرر قابﻞ جبران در ﻋدم النفع
در این گفتار دلیل اولِ نظریه عدم خسارت مطرح میشود ،در این دلیل که در بردارنده چند لسمت است
در احراز اکثر ویژگی های ضرر لابل جبران در عدم النفع تردید شده است که این تردید ها برخی ضرر
بودن عدم النفع را و برخی جبران پذیر بودنش را با مشکل مواجه ساخته است.
الﻒ .ضرر نبودن ﻋدم النفع :نخستین تردید در ضرر بودن عدم النفع میباشد ،برخی از فقها(مراغه
ای،عناوین لم 1417،ه ق .ص )96ضرر را امر وجودی میدانند؛ زیرا معتقداند ضرر و نفع ضد یکدیگرند؛
لذا عدم النفع ضرر محسوب نمیشود .به عنوان مثال میگویند :اگر خریداری کاالیی را بیشتر از ثمن
خریداری شده بفروشد نفع برده است و اگر کمتر بفروشد ضرر کرده است واگر به همان لیمت بفروشد نه
نفعی عایدش می شود و نه متضرر شده است .بنابر نظر ایشان عدم النفع امری عدمی است و ضرر نیست و
بحث از جبران آن منتفی خواهد بود .در صورتی که ضرر و نفع ضد یکدیگر باشند امکان حالتی که هر دو
منتفی باشند هست و عدم النفع از همان موارد میباشد که نه ضرر کرده نه نفع برده است ،برخالف نقیض
بودن نفع و ضرر که ارتفاعشان ممکن نیست؛ زیرا یا باید ضرر کرده باشد یا نفع برده باشد و حالت سومی
به عنوان عدم النفع وجود ندارد و باید آن را نیز ضرر للمداد کرد ،همچنین در صورتیکه رابطه این دو،
عدم و ملکه باشد؛ یعنی هر جا شانیت نفع بردن باشد ،اما نفعی نبردیم ،عدم ملکه یعنی ضرر خواهد بود و
باید دید در مورد عدم النفع شانیت وجود نفع را داشته است یا خیر؟ اگر شانیت داشته و نفعی عاید نگشته
خود به خود ضرر خواهد بود.
ب .مال نبودن ﻋدم النفع :گروهی از فقها(طباطبایی ،1418 ،ج ،8ص325و331و 332؛ خویی،1410 ،
ج ،2ص 168؛ خوانساری ،1405 ،ج ،5ص 196؛ نجفی ،1421 ،ج )277 ،27علت ضرر نبودن عدم النفع را،
مال نبودن آن دانسته اند و نمونه هایی مثل جلوگیری از فروش مال از طریق لعود بر بساط و ممانعت از
فروش یا صرفا ممانعت از لعود بر بساط و یا جلوگیری از صید صیاد را ،جلوگیری از تحصیل مال
دانسته اند .در حقیقت در این جا فرصت تحصیل درآمد از دست رفته نه درآمد و مال موجود ،حال آن که
تحصیل درآمد و فرصت تحصیل اکتساب مال ،مال نیست تا فوتش ضرر به حساب آید ،هرچند ممکن
است این فرصت ارزش های مالی داشته باشدلیکن مالیت داشتن و نداشتن فرصتها بحث و موضوعی دیگر
است غیر از عدم النفع.
ج .ﻋدم موجودیت فعلی :نفعی که در عدم النفع مطرح است ،نفع موجود فعلی نیست؛ بلکه منافعی
است که در صورت فقدان مانع در آینده موجودیت خواهد یافت؛ لذا در عبارت فقهی میگویند«:لوال
المانع لحصل النفع» مال موجود فعلی از بین نرفته تا ضرر به حساب آید و صرفا مالی که در آینده محقق
میگردیده جلوی تحقق یافتنش گرفته شده است.
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د .فقدان قطعیت(احتمالی بودن) :ویژگی دیگر که در عدم النفع احراز نشده لطعی بودن تحقق
منافع ،در آینده میباشد ،در حال حاضر نفعی وجود ندارد و موضوع بحث منافعی هستند که لرار است در
آینده محقق شوند .تحقق این منافع در آینده لطعی و مسلم نمیباشد و همه به اتفاق آرا لبول دارند که
منافع محتمل لابل جبران نیستند؛ زیرا چه بسا منفعتی نباشد تا جبرانش کنیم به تعبیر منطقیون سالبه به انتفاء
موضوع میباشد و امری بدیهی و غیر لابل بحث است .در عدم النفع میگوییم در صورت نبودن مانع (یعنی
نبودن فعل زیان زننده) منافع در آینده موجود و محقق میگشت؛ منتها وجود منافع و لطعی بودن تحقق
منافع،حتی در صورت نبودن مانع محرز نیست؛ زیرا باید اسباب و مقتضیات و شرایط تحقق همه فراهم
باشد و سایر موانع طبیعی نیز جلوی تحقق منافع را نگیرند تا در آینده منافع مورد نظر موجود و محقق
شوند ،در حالی که چنین امری در حال حاضر نامعلوم است و هزاران والعه نامعلوم دیگر امکان دارد مانع
تحقق منافع شوند.
ه .فقدان رابطه سببیت :رابطه سببیت میان زیان وارده و محرومیت از منافع آتی و فعل زیان بار مانع از
عناصر مهم جبران خسارت میباشد که در صورت فقدان آن ،لزوم جبران خسارت نامعقول است .این ایراد
مهم در عدم النفع وجود دارد؛ زیرا مانع مورد نظر یعنی فعل زیان بارسبب نهایی عدم حصول منافع آتی
شده باشد ،لطعی نیست .احتماالت زیادی در کنار این مانع وجود دارد که ممکن است سبب ،یکی از آن
ها باشد برای مثال شخصی که جلوی آبیاری درختان میوه شکوفه داده را می گیرد یا شکوفه های آن را از
بین می برد ،این که صاحب درختان را از منافع آتی درختان ،یعنی میوه های رسیده آن محروم کرده پس
مسئول جبران و پرداخت غرامت میوه هاست ،لابل پذیرش نمیباشد؛ زیرا احتماالت دیگری برای به ثمر
نرسیدن میوه ها در موعد طبیعیشان وجود داد که رابطه سببیت میان این مانع و به ثمر نرسیدن درختان را
لطع میکند ،چه بسا عوامل دیگری از جمله حوادث طبیعی مانع تحقق منافع در موعد طبیعی گردد ،پس با
وجود احتماالت گوناگون نمیتوان این فعل خاص یعنی ممانعت از آبیاری درختان را سبب منحصر عدم
النفع دانست؛ همچنین در مثال حبس یک صنعتگر چه بسا در طول مدت حبس به دلیل دیگری مانند
بیماری به هیچ کاری مشغول نشود و حبس دلیل منحصر برای عدم تحصیل درآمد محسوب نگردد.
و .فقدان دلیﻞ شرﻋی بر جبران ﻋدم النفع
دلیل دیگر برای غیر لابل جبران بودن عدم النفع نداشتن دلیل شرعی از آیات و روایات بر لزوم جبران عدم
النفع و عدم تشریع جبران آن میباشد .ادله مسئولیت جبران خسارت یعنی لواعد اتالف ،تسبیب ،غصب،
الضرر و غیره شامل عدم النفع نمیشود(خوانساری ،1405 ،ج ،5ص 190؛ حسینی شیرازی،1405 ،
ص) 66؛ زیرا این لواعد تصریح دارد هرکس مال دیگری را تلف کند ضامن است در حالی که در عدم
النفع مالی موجود نبوده تا اتالف متصور باشد .لاعده تسبیب نیز فرع بر لاعده اتالف است ،ادله غصب
جبران منافع را شامل نمی شود؛ بلکه فقط تصریح به برگرداندن عین دارد و بر فرض شمولش بر منافع در
عدم النفع ،هنوز منفعتی موجودیت ندارد تا یدی بر آن استیال پیدا کند و لاعده الضرر نیز شامل عدم النفع
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نمیباشد؛ زیرا اوال ضرر وجود ندارد و در صورت ضرر بودن عدم النفع ،این لاعده مسئولیتی را ثابت
نمیکند و صرفا نفی حکم ضرری میکند و لادر به جعل حکم ضمان نمیباشد.
در صورتی که هیچ گونه دلیل لفظی در شرع اعم از آیات و روایات مبنی بر لزوم یا عدم لزوم جبران عدم
النفع وجود نداشته باشد و بر فرض مشکوك ماندن مساله برای تعیین تکلیف عملی به اصول عملیه باید
رجوع کرد و اصول عملیه ای که مورد استناد لرار گرفته اند عبارتند از:
الﻒ .استصﺤاب ﻋدم ضمان(اصالت ﻋدم ضمان)
صاحب جواهر در خصوص مساله عدم النفع ،در مورد منع از عمل حر بدون حبس ،ضمان را بدون وجه
دانسته و همانطور که اصحاب نظر لطعی به عدم ضمان داده اند دلیل خویش را این لرار میدهد که منافع
شخص حر مانند خودش در سلطه نمیآید و همان طور که آزادی و حریت جزئی از شخصیت او محسوب
می شود ،منافعش و حتی لباسش که بر تن دارد نیز در لبضه خود اوست و تحت عنوان اصالت عدم ضمان
بالی است و ظاهرا منظور ایشان استصحاب عدم ضمان میباشد.
ب .اصﻞ برائت
اصل دیگری که در نظریه عدم خسارت مورد استناد لرار گرفته ،اصل برائت است .صاحب کتاب مفتاح
الکرامه ،در مورد اجرت اجیری که توسط مستاجر منافعش معطل گردید و استفاده نشد تا مدت به پایان
رسیده بعد از نقل نظریه عدم استقرار اجرت از کتاب های شرایع ،تحریر ،جامع المقاصد ،تعلیق ارشاد،
مسالک ،روضه ،ریاض و مجمع البیان مبنی بر این که منافع حر فقط در صورت استعمال و تفویت ضمان
آور است و در صورت فوات به دلیل مال نبودنش مشمول ید و ضمان نخواهد بود ،دلیل ایشان اصالت
برائت از استقرار ضمان معرفی میکنند(نجفی ،1421،ج ،37ص.)14
ج .وجود ادله شرﻋی مبنی بر منع جبران منافع
دلیل سومِ نظریه عدم خسارت عبارت است از این که روایات و لواعدی در شریعت وجود دارند که مانع
از جبران خسارت عدم النفع میباشد؛ زیرا به موجب این روایات هیچ یک از منافع جبرانشان الزم نیست
چه رسد به عدم النفع یعنی منفعتی که هنوز موجودیتش محقق نگشته و صرفا شخص از بدست آوردنش
محروم شده است.
این روایات و لواعد عبارتند از«:الخراج بالضمان» و «االجر و الضمان الیجتمعان» و «من له الغنم علیه الغرم».
به موجب لاعده «الخراج بالضمان» منافع مال کسی است که ضمان عین بر عهده اوست .خراج یعنی
محصولی که از زمین پرداخت می شود و کنایه از منافع آن است که در مقابل ضمان عین لرار دارد؛
بنابراین در این لاعده بین ضمان عین و مالکیت منافع مالزمه برلرار شده است.
مدرك فتوای ابوحنفیه بر این است که منافع ،مال غاصب است؛ زیرا ضمانتش بر عهده اوست و به نظر
ایشان مراد از ضمان اسم مصدر است و شامل هرگونه ضمان میشود ،یعنی هر کس به هر دلیلی ضامن
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چیزی باشد خراجش ،یعنی آنچه از آن استفاده میشود ،اعم از منفعت و نماء متعلق به اوست(نائینی،
 ،1373ج ،1ص.)231
به موجب لاعده«االجره و الضمان الیجتمعان» اگر کسی حیوانی را تا مکان معین اجاره کند؛ اما بیشتر از
مسافت تعیین شده برود و حیوان در مسافت تلف شود ،ضامن است؛ یعنی خسارت وارده را باید جبران
کند؛ اما الزم نیست اجرت پرداخت شود؛ زیرا اجرت و ضمان با هم جمع نمیشوند ،ولی اگر حیوان سالم
بماند مستاجر فقط باید اجرت تعیین شده را بسردازد نه بیشتر؛ زیرا برای لسمت تخلف شده مسئولیتی وجود
ندارد .البته چون در فقه حنفی منفعت"مال بالذات" نیست و از لبیل اعراض است ،تنها عقد است که به
منفعت لوام می دهد مثل عقد اجاره و نتیجه آن اجرت است نه ضمان؛ لذا در غصب چون عقدی نیست
ضمان ومسئولیتی هم نسبت به منافع نخواهد بود؛ زیرا عقدی وجود ندارد که باعث لوام یافتن و تبلور
منفعت شود .اگر عقد باشد فقط استحقاق اجرت در برابر منفعت را میآورد ،نه ضمان ولی در غصب،
چون ضمان وجود دارد دیگر اجرتی نیست ،زیرا طبق لاعده«االجر و الضمان ال یجتمعان» اجرت با ضمان
جمع نمی شود ،پس غاصب مسئول پرداخت اجرت المثل منافع مستوفا نیست .اما چون برای غاصب این
منافع گوارا نیست باید صدله بدهد یا اگر خواست به مالک بدهد و اگر به مالک داد دیگر نمیتواند پس
بگیرد(سنهوری ،1998 ،ج ،6ص.)169
گفتار دوم :نﻈری ه مﺸروﻋیت مطالبه خسارت ﻋدم النفع(موافقین قابﻞ مطالبه بودن ﻋدم
النفع)
به موجب نظریه خسارت در صورت وجود ویژگی های ضررِ لابل جبران در کنار ارکان جبران
خسارت(وجود ضرر و فعل زیانبار و رابطه سببیت بین این دو) محرومیت از منافع مسلم آتی لابل جبران
میباشد؛ البته احراز این شرایط در مصادیق عدم النفع به سهولت و سرعت انجام پذیر نیست و نیاز به دلت
بسیار و کارشناسی دارد منتها این امر نباید مانع جبران خسارت عدم النفع بشود زیرا اصل بر این است هر
ضرری باید جبران شود و متضرر در "وضعیت اولیه" خود لرارداده شود.
اما این نظریه مطلق نیست و هر عدم النفعی را لابل جبران نمیداند؛ بلکه فقط عدم النفع هایی که شرایط
الزم و ارکان ضرر لابل جبران را واجد باشند مورد نظر هستند .مبانی نظریه خسارت را در شش گروه
میتوان لرار داد :اول که مقدمه محسوب میشوند نه استدالل و امکان وجود ارکان و شرایط الزم برای
لزوم جبران خسارت در عدم النفع میباشد .دوم عمومات و اطاللات مبنی بر مسئولیت و ضامن بودن ضرر
زننده و لزوم جبران ضررهای وارده ،سوم پیش بینی دیه برای خسارت منافع اعضاء و پیش بینی بدل حیلوله
در غصب ،چهارم بنای عقال و دسته پنجم نبودن منع شرعی نسبت به جبران عدم النفع و ششم اصل احتیاط
؛هریک را مطالعه میکنیم.

98

امکان وجود ارکان و شرایط الزم در ﻋدم النفع
در فصل نخست با عنوان کلیات و شناخت موضوع ارکان و شرایط الزم برای لزوم جبران خسارت را
بررسی کردیم .طبق نظریه خسارت عدم النفع میتواند تمام آن ویژگی ها را داشته باشد ،هرچند ممکن
است عدم النفعی باشد که فالد ویژگی های الزم باشد ،منتها به طور مطلق نمیتوان گفت هیچ عدم النفعی
نمی تواند آن ویژگی ها را واجد باشد چون مصادیق یک وجه اشتراك دارند که محرومیت از منافع لطعی
آتی است ،البته آینده بودن زمان تحقق این منافع موجب ایراد نسیت؛ چون همین منافع آینده بدون هیچ
گونه ایرادی و بدون دغدغه خاطر نسبت به درجه اطمینان وجود آن ها برای مدت زمان معین در آینده
موضوع عقد والع می شود .اگرچه چنین منافعی معدوم هستند یا مالیت ندارند و یا لطعی نیستند چه طور
میتوانند موضوع عقد و لرارداد والع شوند و به ازای آن نیز مبلغی پرداخت شود ،مگر این که عقد موجب
انقالب ماهیت شود و چیزی که مالیت ندارد و موجودیت و لطعیت ندارد با انشاء عقد دارای تمام این
ویژگی ها بشود ،هرچند باید لبل از عقد این ویژگی ها را داشته باشد نه به وسیله عقد و انشاء عقد! در
مو رد ممانعت از کسب و کار و حبس کردن شخص حر و ممانعت از خرید و فروش کاال و تحصیل سود و
درآمد به طور مطلق ،عدم النفع لابل جبران نیست و لزوم شرایط اطمینان بخش باعث محدودیت عدم النفع
لابل جبران در این خصوص میباشد و از جمله این شرایط این است که شغل شخص ،فروشندگی باشد و
طبق رویه کسب و کار او طی چندین سال مقدار معامالت روزانه و درآمد کسب کار او تقریبا تثبیت شده
باشد و توسط کارشناس لابل تخمین باشد و اال جلوگیری از فروش یک کاال توسط یک شخص بدون
پیشینه کسب را نمیتوان محرومیت از منافع لطعی آینده به شمار آورد.
ﻋمومات و اطالقات :گستره ادله ضمان آور در فقه مورد اختالف نظر فقها میباشد ،طبق نظریه خسارت
للمرو این ادله گسترده است .با این نظریه در خصوص هریک از این ادله آشنا میشویم ،مثال در لاعده
علی الید طبق نظریه خسارت واژه "اخذ" در روایت به معنی استیال است نه اثبات ید؛ لذا در مورد ممانعت
از کسب بدون لعود بر بساط غیر یا با لعود بر بساط غیر و یا مزاحمت و ممانعت از ورود به محل کار و
انجام کار ،استیال صدق میکند .حتی در مورد شخص حر ،حابس استیال بر او دارد هرچند شخص و
شخصیت حر و اعمال او دست خودش است اما تحت استیالی حابس لرار دارد .
پیش بینی دیه منافع اعضا(حرعاملی ،1401 ،ج ،19ص )212و پیش بینی بدل حیلوله(گلسایگانی،1406 ،
ج ،2ص ) 179در شرع و ضمان منافع غیر مستوفا و ضمان منفعت اعلی در منافع متضاد ،عالوه بر عمومات
و اطاللات آیات و روایات میتوان به دلیل های خاص که به موجب آن ها برای از بین رفتن و محرومیت
از منافع اعضای بدن انسان دیه مقرر گردیده استناد کرد .آنچه مسلم است شخصی که منافع اعضای بدنش
را در اثر ارتکاب جرم از دست بدهد در حقیقت از منافع آینده آن محروم میشود نه از منافع گذشته آن .با
از دست دادن حس بویایی یا شنوایی یا بینای و ، ...از این به بعد شخص از بینای و شنوایی و بویایی محروم
می شود .این منافع وجودشان در آینده لطعی بوده و با وجود هزاران احتمال دیگر ممکن است منجر به از
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دست رفتن آن ها شود؛ آنچه در حال حاظر مانع بهره مندی شده ،جرم این جانی است که به آن ها صدمه
وارد کرده ،پس آ ینده بودن زمان تحقق منافع جلوی ضرر بودن و مالیت داشتن و لطعیت یافتن منافع را
نمیگیرد.
پیش بینی بدل حیلوله برای مالکی که به موجب غصب برای مدتی از بهره مندی مال خود محروم شده نیز
دلیل دیگریست بر ضرر بودن محرومیت از منافع مسلم آتی مال و لزوم جبران آن ،همچنین پذیرش ضمان
منافع غیر مستوفا در غصب و اجاره و ضمان منفعت اعلی در منافع متضاده طبق نظریه مشهور فقها میتواند
دلیلی بر جبران پذیر بودن عدم النفع به شمار آید.
بنای ﻋقال :یکی از دالیلی که در عرض دلیل های لفظی(آیات و روایات) مورد پذیرش میباشد ،بنای
عقالست .بن ای عقال عبارت است از این که همه خردمندان در یک موضوع واحد با وجود اختالف در
زبان و دین و ملیت و نژاد و زمان و مکان یکسان بیندیشند؛ یعنی بدون دخالت سلیقه ها و تعصبات و
تفکرات مذهبی و غیر مذهبی و اعتقاداتشان متحد الشکل فکر میکنند ،این وحدت رای از یک منشا واحد
در همه انسان ها سرچشمه می گیرد که همانا خرد و فطرت آدمی است که به موجب آیه شریفه« :فطره اﷲ
التی فطر الناس علیها-روم،آیه  »30سرمنشا آن خداوند متعال و اراده اوست ،و الزم به ذکر است که بناء
عقال باید مورد امضاء شارع باشد ولو بعدم الردع.
نبودن منع و ردع در شرع :دلیل دیگر نظریه خسارت در چهارچوب شرایط و ارکان لزوم جبران
خسارت نبودن مانع شرعی از آیات و روایات است و هیچ گونه ردعی نسبت به جبران خسارت عدم النفع
وجود ندارد؛ بنابراین عدم النفع مانند سایر ضررها و زیان ها و خساراتی که بر شخص وارد میشود باید
جبران ش ود ،پس حتی اگر عدم النفع مشمول لواعد عمومی مسئولیت جبران خسارت نشود دلیلی بر جبران
نشدن نداریم ،منعی از طرف لانونگذار مبنی بر این که فوت این گونه منافع نباید جبران شود نیست؛ لذا بر
اساس اصل عمومی و عقالیی جبران ضرر و زیان ها ،عدم النفع باید جبران شود(البته گروهی نیز لائل بر
این هستند که که برای اثبات وجوب جبران خسارت عدم النفع،عدم منع شارع کفایت نمی کند بلکه احراز
امر شارع الزم است).
اصول ﻋملیه(اصالت احتیاط) :اصل احتیاط می تواند به عنوان یکی از مستندات لزوم جبران خسارت
عدم النفع باشد .در صورتی پذیرش مالیت و موجودیت و لطعیت منافع مسلم آتی و ضرر بودن محرومیت
از این منافع و احراز رابطه سببیت ،اشتغال ذمه مانعِ تحققِ منافعِ مسلمِ آتی ،بدیهی و محرز است و طبق
لاعده«الشتغال الیقینی یستدعی البرائه الیقینیه» شخص محروم کننده و زیان زننده مسئول جبران همه
خسارات از جمله عدم النفع میباشد.
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 .8نتیجه گیری

از این مختصر نوشته چنین نتیجه گیری میشود؛ آنچه مانع جبران خسارت عدم النفع میشود ،نا مطمئن
بودن این منافع است و منشا این عدم اطمینان عوامل مختلف و متعددی از جمله عدم موجودیت فعلی،
لطعی نبودنِ تحقق آن ها در آینده و وجود احتمالتی است که رابطه سببیت میان مانع مورد نظر و عدم
تحقق منافع آتی مال را لطع میکند.
براین اساس گفته می شود شخص ،متحمل ضرر نشده بلکه صرفا از منافع آتی محروم گشته در حالی که
ولتی اصطالح تحمل ضرر را به کار می برند که منافع گذشته و حال از بین برود .پس در مجموع به این
نتیجه میرسیم که با وجود شرایط اطمینان بخش در جبران عدم النفع نه تنها تردیدی نیست؛ بلکه تاخیر در
آن نیز روا نخواهد بود و لول کسانی که میگویند مشهور فقها خسارت عدم النفع را ضرر محسوب
نمیکنند و نیاز به جبران ندارد را باید مردود اعالم کنیم؛ زیرا اوال همانطور که مالحظه شد مساله شقوق
بسیار زیادی دارد و باید آن ها را به دلت واکاوی کرد و ثانیا به استشهاد تمام مواردی که از لول فقهای
معاصر و غیر معاصر ذکر کردیم این نسبت دادن به مشهور فقها صحیح نمیباشد.
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