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جدید  و قانون اجرای احکام دیه و ارش در حقوق موضوعه ایرانبررسی . 2

 2930 یاسالممجازات 
 1احمدرضا مسعودی

 

 
 چکیده

رای و بررسی اج دیه یحقوق تیماهپرسش از  کلیات به ، پس از بررسى موضوع بحثتحقیقدر این 
بسان نقطه عزیمت منطقى  را 1332 یاسالمقوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات  دیتأکاحکام دیه و ارش با 

ر فقه و د یحقوق تیماهمختلف، به نقد نظریه دوگانه بودن  یهاراهگزیند و پس از بررسى برمى در این مبحث
یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسالم، از لحاظ حقوقی  عنوانبهپردازد. دیه دیات مىحقوق موضوعه و 

 جهیدرنتکه  ییهاآنیزو  هاخسارتجبران  منظوربهاین نهاد، مدنی است که  تیماهاست؟ آیا  یتیماه واجد چه
قرار  هامجازات زمرهدارد تا در جزایی  یتیماه شود یادیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت میعمل مرتکب به بزه

یافتن پاسخ این پرسش،  شود.تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال  کیفری بر مرتکب برای عنوانبهگیرد و 
جواز یا  ازجملهشود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می عالوه بر آثار

نظران بسیاری از صاحب مناقشه محلنظر و  حلیه را در پی دارد که خود، معدم جواز اخذ خسارت مازاد بر د
تاکنون  است شدهپرداختهبه آن  تحقیقدر این  کهچنانآنحقوقی دیه  تیماهتفصیلی  یبررس .بوده و هست

نویسندگان با تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی  چندان مورد توجّه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و
و  نظراناند. نگارنده در این مقاله، با بیان دالیل و مستندات صاحباجمالی از آن گذشته ای کوتاه واشاره

قواعد مسئولیت مدنی و  حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختالف و اشتراک دیه با تیماه دربارهحقوقدانان 
دیه را ذکر کرده  تیماه دربارهپایان، دیدگاه برتر  است و در پرداخته هاآنمالی، به نقد و ارزیابی  یهامجازات

 .است
 

 .1332 اسالمی مجازات قانون و کیفری دادرسی آیین ،ارش ،دیه احکام، اجرای: کلیدی واژگان

  

_______________________________________________________________________________ 
 . شناسیجرم و جزاحقوق  ارشد کارشناس و فارس استان تجدیدنظر دادگاه قاضی .1
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 مقدمه
 ی)شارع( برا گذارقانوناست که از طرف  یمال ه،ید یقانون مجازات اسالم 10ماده  اساس بر

 یقانون مجازات اسالم 234مفصل آمده است: ماده  234در ماده  هید هایتعریف .شودمی نییتع تیجنا
دم او  یایاول ای یبه ول ای علیهمجنیعضو به  ایبر نفس  اتیاست که به سبب جنا یمال هی: دگویدمی

 اختصاربهرا مشخص کرده است که  هیموارد پرداخت د یقانون مجازات اسالم 230 ،ماده .شودمیداده 
ر در زمان قتل نفس د هید ری. مقادگیردمیتعلق  هیو شبه عمد و جرح شبه عمد د ییخطا هایقتلدر 

آمده  303و  302در مواد  هیو مهلت پرداخت د شدهمشخص یقانون مجازات اسالم 301تا  237مواد 
ه ست. عاقلعاقله ا یدر موارد ایخود قاتل،  یقتل، خود قاتل است در موارد هیاست. مسئول پرداخت د

 .ندیگو رهیضامن جر ایطبقات ارث و  بیبه ترت یپدر ای یپدر و مادر یبه بستگان ذکور نسب
 

 تعاریف دیه مبحث اول:

 تعاریف لغوی و اصطالحی دیه

 بند اول: تعریف لغوی دیه

از اول آن « واو»بوده است که حرف  یوَد صورتبهاست، در اصل  یواژه عرب کیکه  هید
 آن قرار گرفته است. )مانند هبه که اصل آن وهب است( جایبهدر آخر کلمه « ها»حذف شده و حرف 

 ...و ی، نابودعیما زیشدن چ ی، جاریزیشدن چ یدارد، همچون جار یمختلف یمعان یوَد

 کندمی دایعضو را پ ایمقتول  بهایخون یمعنا آیددرمی هید صورتبهکلمه  نیا کههنگامی
کردن خون  یو جار ختنیر بهاخوناست، چون عامل  کینزد زیکلمه ن یاصل یمعنا به معنا نیو ا

 بهاستنخو هی؛ دکندمیمعنا  گونهاینرا  هیاست د یقاموس که کتاب لغت معتبر در است. علیهمجنی
 ( است.لیکه حق کشته شده )قت

 ؛«الدم دیةیف یعطیلما  قالی» فرمایدمیدر معجم الفاظ قرآن  راغب

 2نام دارد. هی. دشودمیدر خون )قتل( پرداخت  آنچه

 

  هیدبند دوم: تعریف اصطالحی 

 شده: فیتعر نیچن هیق.م.ا اصطالح د 234ماده  در

دم او داده  یایاول ای یول ای علیهمجنیعضو، به  ایبر نفس  تیاست که به سبب جنا یمال هید»
رساندن  بیبر منفعت )مانند آس تیو جنا ستیکامل ن فیتعر نی، اینظر دکتر گرج مطابق« .شودمی

که  رسدمیاما به نظر  ؛گیردنمیبر( را در پذیردمیظاهر عضو صورت  دنید بیکه بدون آس ییبه شنوا
 یبیسکرد. هرچند که در ظاهر به عضو آ یتلق آن بر تیعضو را جنا کی ییبردن کارا نیاز ب توانمی

_______________________________________________________________________________ 
 .400ص ،1ج ،المنهاج شرح المحتاج تحفة ؛03ص ،4ج ،المحتاج مفنی .1
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 نرسد.

در  یرا که شخص جان یمال هایغرامت» :کندمی فیتعر گونهاینرا  هید یگرج دکتر
 علیهمجنی کهدرصورتی یعمد تیدر جنا طورهمین. ندیگو اتید ،بپردازد دیبا غیرعمدی یهاتیجنا

 «.کنند صلح با جانیمقدار  ازلحاظ توانندمیاو  یایاول ای هیعل افتیقصاص به در جایبهاو  یایاول ای

 أو النفس یالحرفیالواجب بالجنایة علالمالیو ه: »آورده است هید فی)ره( در تعر ینیخم امام
 «دیهباألرش والحکومة والمقدر بال رالمقدریغ یسمیربما  و سواء کان مقدراً أو ال ،مادونها

چه  ،ودشمینفس( واجب ) آنکمتر از  ایبر نفس فرد آزاد و  تیجنا لیاست که به دل یمال هید
 یۀو د هدیو حکومت نام ارشنباشد  نیآن مع زانیرا که م یباشد چه نباشد و بسا موارد نیآن مع زانیم

 2.ستصاحب جواهر ا فیمشابه تعر باًیحضرت امام تقر فیتعر .اندکرده گذارینام هیرا د نیمع

 

 تعریف دیه در قوانین موضوعه 

 مقرر در این قانون پنج قسم است:  هایمجازات» :ق.م.ا مقررمی دارد 12ماده 

 10ماده  در و« بازدارنده. هایمجازات -0تعزیرات  -4دیات  -3 قصاص -2 حدود -1
در تعریف جدید از دیه « جنایت تعیین شده است. دیه مالی است که از طرف شارع برای» :خوانیممی

که نشان  حالدرعینبود، حذف شد. منتها این تغییر عبارت،  آمده 1361مجازات که در قانون  کلمه
و بر ابهام مفهوم  گشایدنمیآمده و متوجه اشکال شده است، هیچ گرهی را  به خود گذارقانون دهدمی

است؛ برای  جنایت مقرر شدهچهره ؛ زیرا اوالً در تعریف نیامده است که دیه برای کدام افزایدمیدیه 

 نادرستیتعریف پیشین به  .د نظم و صلح اجتماعی یا برای جبران زیان قربانی جرمه مجرم و ایجایتنب
قانون، دیه  12را نیز ندارد. ثانیاً در ماده  ، تعریف کنونی آن اندازه صراحتکردمیمعرفی « جزا»را « دیه»

 . ثالثاً معلومدافزایمیبر این تعریف ناقص دارد، بر ابهام آن  که ایسایهو  هاستمجازاتهنوز در شمار 

 .است یا در معنای مجازی آن کاربردهبهحقیقی آیا  معنای دردیه را  گذارقانوننیست 

مجازات بودن دیه و موضوع مطالبه ضرر و  مسئلهچنین استنباط کرد که  توانمی درمجموع
را  اصولی و روشی حلراهقرار گیرد و  گذارقانون موردتوجهدقیق  طوربه بایستمیزیان حاصله از جرم 

 ارائه دهد تا مبنایی مستدل برای موضوع دیات قرار گیرد.
 

 تعاریف و مفاهیم ارش 

 تعاریف  :گفتار اول

_______________________________________________________________________________ 
 .بیروت ،العربی التراث احیاء دار ،2ص ،43ج ،جواهرالکالم و «ودی» مادّه ،العرب لسان و البحرین مجمع .1
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 لغت تعریف ارش در 

و دیه جراحتی که میزان آن معین نیست، آمده است.  در لغت ارش به معنای دیه جراحت
« الجراحةدیهاالرش : »گویدمیامّا در جای دیگر  1«دیهواالرش ال: »نویسدمیگرچه خلیل در العین 

( از این دو 330: 1407)جوهری، «. الجراحاتدیهاالرش : »نویسدمی)همان(. جوهری نیز در صحاح 
 .شودنمیکه بر دیه نفس ارش اطالق  شودمیعبارت دانسته 

تی سلب البته ظاهراً مراد از جراحت معنای عامی است که شامل جراحت، قطع عضو و یا ح
اگر جراحت تنها معنای بدوی خود را داشته باشد، در این صورت مصطلح فقها با  واال شودمیمنافع 

که خواهیم دید فقها ارش را بر دیه جنایت مادون نفس اطالق  طورهمانلغت تفاوت خواهد کرد، زیرا 
 چنین جنایتی به شکل جراحت باشد یا قطع عضو و یا سلب منافع. کهآناعم از  اندکرده

چون دیه جراحت ممکن است معیّن شده باشد و ممکن است معین نشده باشد، بنابراین ارش 
در شرع میزان آن معیّن شده باشد یا معین نشده باشد.  کهآنبه معنای دیه جراحت است اعم از 

االرش من الجراحات ما لیس له قدر »ش را چنین آورده است: ، ابن منظور معنای لغوی ارباوجوداین
این سخن صحیح نیست و  رسدمی(. به نظر 263: 1401؛ )ابن منظور، «الجراحةدیهمعلوم و قیل هو 

میزان آن در  کهآناعم از  دانندمیحق با خلیل و جوهری و دیگرانی است که ارش را دیه جراحت 
 شد.شرع تعیین شده باشد یا نشده با

 

 مفاهیم ارش  :گفتار دوم

 هیارش مازاد بر د بند اول:

 یحیرنظر ص ر،یخ ایکامل باشد  هیاز د شتریمقدارش ب تواندیم ایآ کهاینمورد اکثر ارش و  در
نقص  ایتلف عضو  یمادون نفس چنانچه برا اتیدر جنا» خوئی العظمیاهللآیتوجود ندارد. بنا به نظر 

 .«شودیمقدر نشده باشد، ارش گرفته م یاهیکه بر آن وارد آمده است، د یاو صدمه
راجع به  ییقضا نیاز کتاب مواز 101در صفحه  یدر پاسخ به استفتائ زی)ره( ن ینیخم امام

نباشد در آنجا ارش ثابت است  تیجنا یبرا یشرع ریکه تقد یدر هر مورد» اند:ارش و حکومت فرموده
 «است... بیو مع حیصح متیق نینفس به نسبت تفاوت ب هیاز د یکه عبارت از مقدار

ان کامله انس هیآمده است که ارش با در نظر گرفتن د نیز اسالمیقانون مجازات  430ماده  در
 اتیناً، در جارش اوال کهازآنجاییبه نظر برسد  نیچن ادشدهیبا توجه به عبارات  دیشا .شودیم نیی.. تع.و

کامل  هیاز مقدار د شیب تواندیپس مقدار ارش نم ،استنفس  هیاز د یمقدار اً،یمادون نفس است و ثان
ادف است در تص کن، مممثالعنوانبه. رسدیدرست به نظر نم یریگجهیل و نتاستدال نیاما ا ؛باشد
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ارد ( ویداخل یمقدر ندارند )مانند اعضا هیکه د یو یبه اعضا یخودرو جراحات متعدد کیعابر با  کی
ه در ک ندارد لزومی چیه نیکامل باشد، بنابرا هیاز د شیب هاآن یبرا ینییتع یهاشود و مجموع ارش

 الزامی نیچن چراکهه نفس باشد؛ یکمتر از د ینییحادثه واحد مجموع مقدار ارش تع ایضربه واحد  کی
 .ستیسازگار ن قضایی و یحقوق نیاز مواز یکهیچخواهد بود که با  علیهمجنی_حق مسلم  تضییع

 یهاحادثه ممکن است مجموع ارش کیدر  ،یو بدون توجه اشکال یبا توجه به قواعد حقوق درنتیجه
ه که ممکن است در حادث طورهماننفس باشد.  هیبرابر د نیچند یمختلف حت یاعضا یبرا ینییتع

  شود. نییتع هید نیشخص واحد چند یواحد برا
 

 ارش تیماه :بند دوم

وجود دارد؛ اما آنچه مسلم  نظرهاییاختالف ه،یکامل آن بر د قیارش و تطب فیدر تعر هرچند
 ریغ هیاست که آن را د هید یامر، نوع تیجنبه جبران خسارت دارد و در ماه نوعیبهارش  کهایناست 

 عظام، یاز فقها ینظرات برخ ،یاداره حقوق یمشورت اتیدر نظر گذارینام نی. اانددهیمقدر نام
 ینوع تاًیارش ماه اینکهباوجود آمده است. صراحتبهاز حقوقدانان  یو نظرات برخ ییقضا یهانشست

 هیر دکامل ب طوربهاما نگارنده معتقد است که ارش  کند؛یم تیتبع هیدوگانه د تیاست و از ماه هید
 یاعتقاد، وجود صراحت قانون نیا لیدال ازجمله. است هیاحکام متفاوت از د برخی درو  ستیمنطبق ن

 1است که خواهد آمد. ییهاو تفاوت گریکدیدو از  نیا کیدر تفک
 

 و ارش هید یهاتفاوت :مبحث سوم

دارند که در حد امکان  گریبا همد ییهاها و تفاوتو ارش تشابه هیکه گفته شد د طورهمان
 .شودیپرداخته م هاآنبه ذکر 

 

 فیاز لحاظ تعر :گفتار اول

 اسالمیقانون مجازات  234و  10، 12در مواد  گذارقانونتوسط  ت،یف در ماهباوجود اختال هید
ر مقد ریو غ هیمقدر بودن د ث،یح نیتفاوت از ا نیترشده است که مهم فیتعر 367ارش در ماده  و

و تنها نوع  کندیم تیتبع یقانون ریاز مقاد هیمقدار د نییدر تع ی. قاضاستبودن ارش در قانون و شرع 
ک ماده مقدار ارش با توجه به مال نییاما در تع شود؛یم نییتع یقانون یجراحات وارد شده با نظر پزشک

 به لزومیباشد،  هید ناًیقرار بود ارش ع اگر .دینمایقانون مرقوم و بر طبق نظر کارشناس اقدام م 430
است چرا  نینموده است؟ و اگر چن کیاز هم تفک عبثبهرا  هااینقانون  ایدو از هم نبود. آ نیا کیتفک
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عبث از عصاره  کار رفتنیاست؟ پذ نشده اقدامی یاشتباه فرض نیح انسبت به اصال ریاخ انیسال یدر ط
. ستین هاینا کیدر تفک یدو با وجود صراحت قانون نیا دانستن یکیً، . پس اوالستین پسندیدهملت 

ارش از  زییو ثالثاً، تم یکدیگر از هاآناست بر جدا بودن  یدییتأ یاشتباه فرض نیح اعدم اصال اً،یثان
 کارانغیرقابلدو  نیا یهابوده و تفاوت یشرع نیبر اساس مواز یطبق اصل چهارم قانون اساس هید

 است.
 

 پرداخت تیفیک ازنظر :گفتار دوم

گانه شتر، گاو، منحصر به انواع شش هید پرداخت اسالمیقانون مجازات  237اساس ماده  بر
، هانآتعذر  ای نیطرف یکه با تراض استمشخص،  ریو درهم، با مقاد نارید من،ی یهاگوسفند، حله

 فندگوسگاو،  گانهسهانواع  متیق ریاخ یهاسال یو ط شودیگانه پرداخت ماز امور شش کیهر  متیق
م اعال و نییدر امور تع لیجهت تسه ه،ییقوه قضا سیتوسط رئ ت،یوال یو شتر، با اجازه مقام عظما

و مادام که مبادرت به  استمختار  هاآن متیق ایاز انواع مذکور  کیدر انتخاب هر  ی. جانشودیم
 نوع انتخاب است. رییپرداخت آن نکرده باشد، مجاز به تغ

 

 مهلت پرداخت ازنظر :گفتار سوم

 است؟ هیارش از جهت مهلت پرداخت تابع احکام د ایآ
 رش ان کان بقدراالان» کهاند فرموده نیالمنهاج چنةتکمل یدر کتاب مبان یخوئ اهللتیآ

 یستادیول االو مادون فالثلث نیو ان کان بقدرالثلث یول السنه االخعند انسال یستادیفما دون  هیالدثلث
الزائد عند یدستای نیالثلث یعل و ان کان زائداً هیالثانخعند انسال یو الباق یولالسنه االخعند انسال

  .«ضایوط االمبسیف خیالشیالقواعد و نسب ذلک الیمه فالسنه الثالثه و اختار هذالقول العالخانسال
ل، سا کی یعمد اتیدر جنا هیزمان پرداخت د ینجف محمدحسن خیش الفقهاشیخ دگاهید از

مهلت مذکور قاعده و اصل  ازآنجاکهشده است.  ینیبشیمحض سه سال پ یشبه عمد دو سال و خطا
 .گرددیاقتصار م هیاستثنا قلمداد شده و بر مورد د کیاست،  ونیحال بودن د

من ابواب  _4_الباب  ل،ید )از کتاب وساوال ینظر اب رفتنیم با پذدر کتاب جواهرالکال نیبنابرا
ت. مقرر نشده اس یپرداخت آن مهلت یول( ضمان ارش حال دانسته شده و برااال ثیالنفس الحد اتید

 هید تر ازارش باال زانیحادثه ممکن است م کیدر  کهاینشده و  ادی لیبا توجه به دال زین نگارنده
در ارش را  هید یهامهلت یاعطا ییاصول جزا اساس برحال متهم،  تینفس باشد و به لحاظ رعا

عاقله  یدارا یهرگاه جان :داردیم منظر که اعال نیاست بر ا یدییتأ 312ماده  کهاین. ضمن ردیپذیم
 312 . )مادهشودیپرداخت م المالتیاز ب هیرا در مدت سه سال بپردازد، د هیعاقله او نتواند د اینباشد 

 .(یمقانون مجازات اسال
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 یدنظرخواهیتجد تیقابل ازنظر :گفتار چهارم

قانون  232بند )د( ماده  استنادبهو  شدهمطرحل با توجه به استدال یادشده یینشست قضا در
 شدهپذیرفتهاست،  هید ینوع یفقه ازنظرارش خود  کهاینبه لحاظ  1371مصوب  یفریک یدادرس نییآ

 است. دنظریباشد، قابل درخواست تجد شتریکامل ب هیاز خمس د ییارش جزا زانیکه هرگاه م
 232اده م یاحکام است و در استثنائات بندها تیاصل بر قطع که آمدهل استدال نیمقابل ا در

اکتفا  قنیتم قدربه دیاست، پس در مورد استثنا با شدهاشاره هیتنها به د یدادرس نییدر بند )د( قانون آ
 هیعلیمجن توجههم م یبه نفع متهم که ضرر ریو تفس گفتهپیشل و عمل نمود؛ اما به همان استدال

 هرچند؛ و ارش نباشد هید انیم یتفاوت ثیح نیبوده و از ا ترهینظر اول توج رسدیبه نظر م د،ینماینم
 .ستیاز قوت ن یل خاص خود را داشته و چندان خالاستدال زینظر دوم ن

 

 مسئول پرداخت ازنظرگفتار پنجم: 

ده ابراز ش یً متفاوتمورد نظرات کامال نیدر ا ر؟یخ ایدارد  تیاقله در مورد ارش هم مسئول ایآ
 است.

مواد  طیشرا تیقتل )با رعا هیمحض د یخطا در اسالمیقانون مجازات  306ماده  اساس بر
 استاز آن به عهده عاقله  ادتریز یهاتیجنا هیجراحت موضحه و د هید نی( و همچن310و  303، 300
 اهمان قانون، عاقله تنه 311ماده  اساس براست.  یکمتر از آن به عهده خود جان یهاجراحت هیو د

محض از قتل تا موضحه است و در موارد  ییخطا یهاتیحاصل از جنا یهادار پرداخت خسارتعهده
  :نیستعاقله ضامن  ریز

 که شخص بر خود وارد آورد. ییخطا یهاتیجنا .الف
 محض حاصل شود. یخطا طوربهکه  یف مالاتال .ب
حاضر  زمان اتیهست، با مقتض زیم ناسال ییعاقله که از احکام امضا تیمسئول طورکلیبه

ه ب یمحض جراحات متعدد یخطا تیدر اثر جنا یشخص ثروتمند دیندارد. تصور کن یچندان همخوان
ن که ممک یو یان ذکور نسبحال بستگ نیدر ا شود،یم یموجب مرگ و یحت ای آوردیوارد م گرانید

 کهاین خواهند بود. بدون هینه در حد اعسار( مسئول پرداخت د یباشند، )ول یمستضعف اریبس راداست اف
 با عدالت سازگار است؟ ایروز و  اتیمورد با مقتض نیا ایآ م،یداشته باش یکار یبا جان

تن دانس ییاستثنا ر،یاخ یهادر سال گذارقانون یریگزمان حاضر و جهت اتینظر به مقتض
تر وجهعاقله به پرداخت ارش م تیو عدم شمول مسئول قنیمت قدربهاکتفا  درنتیجهعاقله و  تیمسئول
 است. 

 درهرصورتتر از آن را عاقله مسئول باشد و... تا باال میندار یادر ارش موضحه اینکه ضمن
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مورد  فیتکل نییدر اسرع وقت نسبت به تع گذارقانون دیمحاکم با یجهت رفع هرگونه تعارض در آرا
سازگار  یحقوق ینسازد و با اصول کل یشخص ثالث ای هیعلیمتوجه مجن یضرر که اقدامی د؛یاقدام نما

 1باشد.
 

 و ارش به نصف در زنان هید لیتقل ازنظر :گفتار ششم

زن و  دیه اسالمیقانون مجازات  301ماده  طبقمورد است  نیقسمت بحث هم نیترمهم
مرد  هیزن نصف د هیکامل برسد، در آن صورت د هیبه ثلث د هیمقدار د کهوقتیاست و تا  کسانیمرد 

 است.
 ر؟یخ ای گرددیم زیماده شامل ارش ن نیمقررات ا ایآ

 امام صادق )ع( عرض کردم به :دیگویابان بن تغلب است که م حهیصح یحکم نیچن یمبنا
شتر. عرض کردم،  20است؟ فرمود: دهیرا بر یاز انگشتان زن یکه انگشت یدرباره کس دییفرمایکه چه م

ر بپردازد. شت ستیب دیشتر و اگر چهار انگشت او را ببرد، با سی است؟ فرمود: دهیسه انگشت او را بر
 .دیبه ما رس میکه ما در عراق بود درزمانیحکم  نیگفتم ا

 هلتم م را آورده است. حضرت فرمود:حک نیا طانیکه ش میبرائت جسته و گفت اشندهیگو از
مرد است و هر وقت به ثلث برسد،  یمساو هی)ص( است. زن تا ثلث د اهللرسولحکم  نیابان، ا ای ده

 اسیدر سنت اگر ق آنکهحالو  یریبگ اسیرا با ق نیا یخواهیابان تو م ی. اکندیبه نصف رجوع م
  ...دانندیمورد م نیرا مستند ا یحلب حهیهم صح ی. برخماندینم یباق نیشود، د

است که مرد مسئول اقتصاد خانواده  جهتازآنزن و مرد  هیتفاوت د نیکه ا معتقدند یاعده
او  النفقه ازافراد واجب یرا بر دوش دارد و پس از قتل او تعداد گرید یهانهیخود است و بار نفقه و هز

 به جوهره زن و مرد ندارد؛ یمطلب ربط نیدارند و ا افتیدر یشتریخسارت ب دیکه با مانندیم یباق
 2و اثرات آن بر خانواده است. هاآنمرگ  یبلکه به لحاظ عوارض خارج

مول عدم ش ایدر شمول  یفاست؛ اما مسئله اختال رفتهیرا پذ هیتفاوت د نیقانون ا هرحالبه
کشور  یعال وانیشعب مختلف محاکم، د انیف مپس از حدوث اختال درنهایت. استآن به ارش 

آن در  بر اساسنمود که  1314 ماهدی 13 خیدر تار 613شماره  هیوحدت رو یمبادرت به صدور رأ
 زائدمقدر و ارش  هیاز سبب واحد بوده و مجموع د یواردشده بر اناث ناش یهاکه جمع صدمه یموارد

 کمال یماسالقانون مجازات  301مسلمان گردد، در احتساب آن مقررات ماده  مردکامل  هیبر ثلث د
 عمل خواهد بود.

ف است. خال اوردهین انیاز ارش به م یاکتفا نموده و صحبت هیبه ذکر د 301در ماده  گذارقانون

_______________________________________________________________________________ 
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 تیماه. هرچند ارش در شودیبه ارش استنباط نم 301، شمول ماده گذارقانوننظر مذکور از سکوت 
 داختهرمفصل به آن پ طوربهدوگانه دارد که  یتیبلکه ماه ست؛یمجازات صرف ن یاست؛ ول هید ینوع
 شد.

ان بن اب حهیارش در زن ندارد. در صح فیبر تنص یلتهم دال ییداشتن جنبه صرف جزا یحت
 جهینت و ماندینم یباق نیشود، د اسیاهلل )ص( نقل شده است که اگر در سنت قاز رسول زیتغلب ن

ت که در گف دیبا زیل سوم مذکور ناست. در پاسخ استدال اسیق هیبر پا یتا حدود زیمورد بحث ن یرأ
 ازنظر تیتبع هب الزامی چیشده و ه تیفقها تبع تیاقل ازنظراتفاق افتاده که  اریبس د،یاثر بروز مسائل جد

 حیرف صخال ینید یهاتیاقل هینمونه در خصوص د عنوانبه نبوده است. گذارقانون یمشهور از سو
 ینظر حکومت بر اساس» عظام ینظر مشهور فقها و اسالمیقانون مجازات  300و ماده  237صدر ماده 

مسلمان  هیاندازه دبه رانیا یماسال یجمهور یشناخته شده در قانون اساس ینید یهاتیاقل هیامر د یول
 تواندیمصلحت نظام م صیمصوبات مجمع تشخ یمواقع نیاست؛ در چن یهیبد« است. دهیگرد نییتع

 کارساز باشد.
 یهاونیکنوانس ازلحاظو  ستیت عصر حاضر نزن مطابق با مقبوال هید فیموضوع تنص اگرچه

مذکور  مراتببهبا توجه  زین 301بر آن وارد است و خود ماده  ییرادهایا زین یو حقوق بشر یالمللنیب
 هید یانعص اهللآیت مثالًاست.  یقابل بحث و بررس یستحدثه و ثانوو مسائل م واحوالاوضاع رییو تغ

 (240ه صفح ات،یقضا، جزائ اتی. کلیک جلد ،یی)استفتائات قضا .داندیم یزن و مرد را مطلقاً مساو
اهد بود ک عمل خومال یقانون، قانون فعل رییتا زمان تغ یو حکم قانون ییروا یبنا به مبنا اما

زن و مرد، در  انیم یتساو تیح امور و رعااما در جهت اصال ست؛ین انیبا آن در م یمخالفت چیو ه
ه محدود شود و ی( صرفاً به دیقانون حیو تصر حی)با تصح 301دامنه ماده  گردد،یم شنهادیحد امکان پ

 گردد. یآن به ارش خوددار یاز تسر
رش ا فیمذکور، محاکم ملزم به تنص هیوحدت رو یبودن رأ آورالزامبا توجه به  گرید یسو از

قانون  بیصوح و تزمان )و در اصال نیتردر کوتاه گذارقانون دیبا گفتهپیش لیخواهند بود که بنا به دال
 1.دیامورد اقدام نم نیح او اصال فیتکل نیی( نسبت به تعیسال جار در اسالمیمجازات 

 

 جهات ریسا ازنظر :گفتار هفتم

ل استدال نیا کهدرحالی رند،یپذیبودن آن نم ییاستثنا لیرا در ارش به دل هید ظیتغل یبرخ
قتل مطرح بوده و در قتل  در اسالمیقانون مجازات  223صراحت ماده به ظیتغل چراکه ست؛یدرست ن

 هیدر د رفاًص ظیگفت که تغل دیبا ثیح ازاینپسندارد.  یتیو ارش موضوع شودیمطرح م هیصرفاً د زین
 مصداق داشته و در ارش مصداق ندارد.

_______________________________________________________________________________ 
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انواع  ایو ارش  هیاحتساب ارش در ماترک و عدم تداخل د المال،تیپرداخت ارش از ب ازلحاظ
 لمالاتیاز ب یدر موارد هیهمانند د زیو ارش ن نیستموجود  هیارش و د انیم یو انواع ارش تفاوت هید

 .گرددیو جزو ماترک محاسبه م شودیپرداخت م
 

 احکام و قوانین پرداخت دیه  :مبحث چهارم

 عاقله و نقش آن در پرداخت دیه :گفتار اول

 مگر در مواردی که قانون احصا کرده باشد. استاصوالً جانی خود مسئول پرداخت دیه  
در خطای : »مقررشدهکه در قانون مجازات اسالمی  استیکی از این موارد قتل خطای محض 

عاقله  زیادتر از آن به عهده هایجراحت یدیهمحض دیه قتل و همچنین دیه جراحت موضحه و 
 «.است

م آن را باید قبل از اسال مسئولیت عاقله در پرداخت دیه دارای سابقه تاریخی است که ریشه
 .و در زمان جاهلیت جستجو کرد

 

 ماهیت حقوقی عاقله

 «؟شوندنمیعاقله کیست و چه کسانی جزء عاقله محسوب »
آن به اعتبار جماعت است که در معنی آن مندرج  تأنیثاست و تاء و  مؤنثعاقله مفرد  کلمه

 گرفته شده است.« عقل»است و از ماده « عواقل»، مانند جامعه و جمع آن است
 عقل دارای سه معنی است:

نی شد، بستن و محکم کردن است و به همین خاطر عاقله از کلمه عقل است که به مع-1
 عنوانهبکه هنگام پرداخت دیه به اولیای مقتول شترهایی را که  جهتازاین. گویندمیریسمان را عقال 

به  جهتازاین، کردندمیآورده و زانوهایشان را عقال  هاآنمقتول است، در کنار درب خانه  بهایخون
 آنان عقال گویند.

نه را بسته و از هرگو هاآنبه اولیای مقتول دهان  بهاخونبه تعبیر دیگری، چون با دادن دیه و 
 .شودمیعاقله اطالق  هاآن، به دارندبازمیتعرضی 

. منع و بازداشتن، یعنی عاقله شودمیمعنی دوم عاقله از عقل و به معنی منع است، مشتق -2
زیان همیشه مراقب خویشان و بستگان خود شده تا از  به جهت جلوگیری از بروز خسارت و ضرر و

، جلوگیری به عمل آورد شودمیارتکاب اعمالی که منجر به قتل و جرح و نقص عضو خطای محض 
 و این معنی در مورد اطفال و مجانین ظهور بیشتری دارد.

 ترعاقله ت کاس کسیآنیعنی دیه بر  ؛پندارندمیبرخی نیز عاقله را از عقل و به معنی خرد -3
اثر بازدارندگی در برابر  چراکهاین اصطالح خاص و یکی از معانی دیه، عقل است  آنکهحالاست. 
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. پس عاقله یعنی پردازدمییعنی کسی که دیه را  عاقل هرگونه قتل و جرح و نقص عضو است.
پدر با قاتل  هواسطبهکسانی هستند که  عاقله .شودمیعاقله گفته  تواندمی بهاخوندیه و  کنندهپرداخت

دران و ؛ اما پروندنمیخویشی دارند، مانند دیوانه و فقیر هنگام مطالبه دیه فقیر، جزء عاقله به شمار 
و در صورت نبودن خویشاوند آزادکننده قاتل و پس از او ضامن  شوندمیفرزندان از عاقله محسوب 
قتل عمد و شبه عمد عاقله ضامن دیه نیست و نیز ضامن  در .پردازندمیجریره و سپس امام دیه را 

جنایت چهارپا یا بنده نیست، اما اگر جنابت بر بنده وارد شود و خطای محض باشد عاقله جانی ضامن 
 است.

 :پردازدمیاو را امام  و در صورت ناتوانی از پرداخت دیه، دیه ذمی خود اوست عاقله
ر ثروتمند اگ اندگفته. برخی شودمیتقسیم  دهدمیتشخیص  که امام ایگونهبهدیه بر عاقله 

ز عاقله که دیه به ترتیب ا است آن. اقرب پردازدمیدینار  چهارمیکدینار و اگر فقیر باشد  دومیکباشد، 

 2.شودمیآن را بپردازد از طبقه دوم و سپس از طبقه سوم گرفته  و اگر نتواند همه شودمیاخذ 

)عاقله کسانی هستند که از طریق پدر با قاتل خویشاوند هستند( مثل برادران و خواهران و 
 و فرزندان ایشان هرچند در حال قتل وارث او نباشند. هاعمهعموها و 

. بر کسانی ندشدمیاو  وارث دیه شدمی: عاقله کسانی هستند که اگر قاتل کشته اندگفتهبرخی 
 . قول دیگر اینکه عاقله کسانی هستند که مستحقشودنمیمطلقاً چیزی الزم  شوندنمیکه وارث دیه او 

 از مردان عاقلی که خویشاوند پدری و مادری با قاتل دارند، بنابراین کسانی که از ناحیه اندقاتلمیراث 
دری پبرابر و در یک طبقه باشند مثل اخوه  باهمپدر و کسانی که از ناحیه مادر قاتل با او خویشی دارند 

 .شودمیدیه الزم  سومیکدیه وبر اخوه مادری  دوسومو اخوه مادری بر اخوه پدری 
نیست )زن، کودک، دیوانه و فقیر در  اعتمادقابلمستند این اقوال خیلی روشن و  درمجموع

 اگرچه وقت جنایت غنی شوندنمیهنگام مدت پرداخت دیه جز عاقله محسوب  یعنی( دیه وقت مطالبه
 (آیندمی حساببه)عموها از عاقله  برندمیاز دیه ارث  هاآنیا عاقل باشند، هرچند همگی 

خص افراد ش تریننزدیک هاآنیعنی پدران و فرزندان قاتل هرچقدر باال یا پایین بروند زیرا 
لی، )ع( در مورد قاتل موص ینامیرالمؤمنو نیز به دلیل روایت سلمه بن کمیل از قول  آیندمی شمار به

 ؤالسخویشان فالن فرد از مسلمانان  دربارهبه یکی از مدیران خود که از ایشان  اینامهامام )ع( طی 
 و در قرآن سهمی بردمیکرده بود نوشته است: اگر در موصل مردی بود که از این قاتل موصلی ارث 

ه وی را ب شوندنمیاتل مانع ارث بردن او از بستگان ق کسهیچبرای او بیان گردید نه طوری که 
پرداختن دیه ملزم کن و دیه را در مدت سه سال از او بگیر، ولیکن راوی این حدیث یعنی سلمه ضعیف 

اصل  الفبرخنیست زیرا ثبوت دیه بر خویشاوندان حکمی  قبولقابلاست، اولویت در خصوص عاقله 
به خاطر اصل برائت و از رسول  آیندنمی حساببهکه پدران و فرزندان از عاقله  است آناست و مشهور 

_______________________________________________________________________________ 
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 آن زن خدا )ص( روایت شده است که آن حضرت دیه زنی را که زن دیگری او را کشته بود بر عاقله
 واجب کرد، شوهر و فرزندش از پرداخت دیه معاف نمود.

 

 امامیهفقه  ازنظرعاقله 

 واژه عصبه گرفته شده که به معنی احاطه با قوت است.عصبه. عصبه در لغت از -1
از نزدیکان پدری و مادری و یا پدری هستند مانند برادر و اوالد او هرچه  اندعبارتعصبه 

بروند در اینکه آیا پدر و پسر جزء عصبه به شمار  ترپایینهرچه  هاآنبروند و عمو و اوالد  ترپایین
قول از شیخ طوسی )ره( در کتاب مبسوط و خالف است که پدر و  یک یا خیر؟ اختالف است. روندمی

 :دارندمیبرای اثبات ادعای خود اعالم  ایشان پسر داخل عصبه نیستند.
ثابت است، ولی نداریم که پدر و پسر  هاآنطبق اصل برائت، بقیه افراد عاقله ضمان  –اوالً 

 ضمان داشته باشند.
 ز پرداخت دیه بری است.ا هاآن لذا اصل این است که ذمه

 .دشونمیمفهوم لغوی عصبه به معنی احاطه است و این مفهوم شامل پدر و پسر  –ثانیاً 
قیس که حضرت پسر زن را ملحق به عصبه  بن محمدبا تمسک به روایت منقوله از  –ثالثاً 

ه عصبکه پسر داخل در عصبه نیست وگرنه حضرت او را داخل  شودمینکرده لذا چنین برداشت 
 .کردمی

و پسران هرچه  روندمیدر داخل بودن پدران هرچه باالتر : »فرمایندمیحضرت امام راحل )ره( 
 «در عصبه است. هاآنبیایند، در عصبه اختالف است و قول قوی دخول  ترپایین

بنابراین عصبه عبارت از کسانی هستند که قرابت پدری یا قرابت پدری و مادری با مرتکب 
و پدر و جد پدری هرچه  هاآنرود، عموها و اوالد  ترپایینهرچه  هاآنجرم دارند، مانند برادران و اوالد 

 پسری هرچه پایین روند. باال رود و فرزند پسر و نوه
جانی آزاد کرده است. ضمان عبد در صورت ارتکاب قتل و معتق یعنی کسی که عبد را م .2

از خود سلب مسئولیت کند و این  تواندنمیخود اوست و  جرح و قطع خطایی از حیث دیه بر عهده
 ناشی از والء اعتاق است.

ضامن جریره. ضامن جریره در قواعد حقوقی کسی است که با موصی عقد ضمان جنایت  .3
 بر کسی جنایتی وارد آورد که موجب دیه گردد، او دیه را خواهد پرداخت. بسته است که هرگاه موصی

 است عبارت. در قواعد حقوقی ضامن جریره بردمیدر این صورت ضامن از مضمون علیه ارث 
شود و شرط است که آنان وارث نداشته باشند و می عقد حاصل موجببهاز والیتی که میان دو نفر 

 شوند.می این قرارداد متعهد به کمک، دفاع و پرداخت دیه به وراثت از یکدیگر استنادبه
متوفی عصبه و ضامن جریره  کهدرصورتیامام مسلمین )ع( نیز ناشی از والء امامت است و  .4

نداشته باشد، زمام مسلمین )ع( وارث و ولی اوست و در مورد الزمه نیز ضامن و مسئول پرداخت دیه 
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 .است
مسائل کیفری اگر کسی مرتکب جنایتی شود که مستحق پرداخت دیه بود، پس در 

، دیه مالالبیتمجرم و خویشان او از پرداخت دیه ناتوان باشند، آنگاه امام )ع( بایستی از  کهدرصورتی
 را پرداخت نماید.

 شود که:می بنابراین نتیجه گرفته
 شود.نمی زن جزء عصبه نیست و عاقله محسوب –اوالً 

کودک و مجنون جزء عاقله نیستند. ارث بردن علت از برای ضمان دیه نیست، بلکه  –انیاً ث
کسی عصبه هم باشد ولی فعالً ارث نبرد، مانند وارثین طبقه دوم و  است ممکنو  است اینحکمت 

 ند.برمی سوم با وجود طبقه اول و یا عکس آن مانند کودک و دیوانه که عصبه نیستند ولی ارث
عاقله معسر و نادار باشد، ضمان ندارد. علت مبری بودن عاقله در صورت  کهدرصورتی -ثالثاً

مختل شود و عاقله  اشزندگیاعسار، است که اگر مجرم به جهت ارتکاب جرم لزومی ندارد که وضع 
 مستأصل واگر عاقله فقیر باشد، نباید تحمل دیه را بنماید  اولیطریقبهشتابد، می به کمک و یاری او

شوید: می در مقام احصاء عاقله برآمده و 307اسالمی از طرفی ماده  گذارقانونهمین اساس  بر گردد.
 کهطوریبهاز بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث  است عبارتعاقله 

 پرداخت دیه خواهند بود. دارعهدهمساوی  صورتبهتوانند ارث ببرند می الفوتکه حین کسانیهمه
 شود.می که با عقد ضمان جدید، دیه جنایت دیگر را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب کسی

و  کند: نابالغمی همین قانون استثنائهایی وارده بر عاقله را بیان 301در ماده  از طرف دیگر
 یی نخواهد بود.دیه قتل خطا دارعهدهشود و نمی دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب

قانون دیات سابق مقنن با صراحت زن را از عداد عاقله خارج کرده و گفته بود:  13در ماده 
دیه خطایی نخواهد بود و همچنین نابالغ و دیوانه ولی در  دارعهدهشود و نمی زن جزء عاقله محسوب

ن مورد به دلیل بدیهی علت حذف ای شاید به عاقله بودن زن نکرده است. ایاشارهق.م.ا  301ماده 
بوده که اشاره به بستگان ذکر نسبی دارد و زن جزء بستگان اناث  307بودن تعریف عاقله در ماده 

 2سببی است.

 

 اجرای احکام دیات و ماهیت حقوقی -:فصل سوم

 دیه  حقوقی ماهیت :مبحث اول

خواهیم پرداخت که به این مطلب فصل  پس از آشنایی با تعریف و موارد پرداخت دیه در این 
 چنینمهبوده که در میان فقها و حقوقدانان و  برانگیزیاختالفاز موارد بسیار  این ماهیت دیه چیست.

توان یافت که ما مختصراً به این نظریات خواهیم می متعددی را برای آن هایقولنقلقضایی  رویه

_______________________________________________________________________________ 
  .411-400تهران: انتشارات ژوبین، چاپ اول، ص  اول ج ،اختصاصی کیفری حقوق ،(1376) هوشنگ دکتر ،شامبیاتی .1



11  11شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 .دیگر تفکیک خواهیم کردیکموارد پرداخت دیه را از  گیرینتیجه عنوانبهآخر  پرداخت و در

 

 ماهیت کیفری دیه :گفتار اول

 :سازندمی مطرح گونهاینخود را  دانند و دالیلمی برخی از حقوقدانان دیه را نوعی مجازات

 آرای در محسوب شده است. این نظریه هامجازات( ق.م.ا دیات جزو 12ماده ) صراحتبه -1
در جواب این استدالل باید  پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز نیز آمده است. رأی شعبه ازجمله هادادگاه

 بوده است؛ گونهاین هاکتابترتیب این  بریم کهمی فقهی به این نکته پی هایکتابگفت با بررسی 
 مطرحشدند و در آخر بحث جزائیات را می معامالت کردند بعد وارد بحثمی عبادات را بررسی اول
یه چون د بنابراین ؛دیه است به آن پرداخته شده، مسئله هاکتاب فقهی که در کردند و آخرین مسئلهمی

 است که دیه مجازات کردهمیدر هنگام وضع قانون فکر  گذارقانون بنابراینآمده است  جزائیاتدر باب 

را نسبت به ماده  ( تعریف متفاوتی از دیه234آورده اما در ماده ) هامجازاتاست و صراحتاً دیه را جزو 
سبب جنایت بر نفس یا عضو به  دیه مالی است که به»خوانیم: می ( ارائه کرده است. در این ماده12)

فرضی که مطرح است این است مالی به  ماده این در« شودمی یا به ولی یا اولیا دم او داده علیهمجنی
توان در می را هامجازاتهدف  کهدرحالیمستقیم(  جرم پرداخت شود )اثر دیدهزیانبه سبب جنایت 

از جرم به شکل خاص نسبت به  گیریپیشو نتیجتاً  کاربزه یک هدف عینی یعنی اصالح و تربیت
و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت  هاآنمجرمان و شرکا یا معاونان 

 ادهمتبعی مطرح است. پس نتیجتاً باید گفت  صورتبه جرم ازجبران ضرر و زیان ناشی  و ه کردخالص

 .مضیق کرد ( را تفسیر12باید ماده ) درنتیجه( را از بین برده است، 12صراحتاً اثر ماده ) (234)

 نسبت دادن مجازات به دیه استناد برای کشورعمومی دیوان عالی  هیأت رأیبه  هابعضی -2
قانون دیات  طبق بردیه را  دادگاه کیفری در حکم خود مقدار»... ذیل است:  قراربهاین رأی  .کنندمی

همین جرم تحت عنوان  براثرمزبور  بنابراین دعوای ضرر و زیان وارده به شخص ؛معین نموده است

 2...«.باشدمی دیگری غیر از دیه فاقد مجوز

سال  از اشکاالت ماهوی که بر این رأی وارد است، تاریخ صدور آن نظرصرفباید گفت که 
این رأی در راستای  دانست؛ پسمی دیه را صراحتاً جزای مالی 10در ماده  61 سال درو ق.م.ا  است 61

رویه نسخ ضمنی شده و مفاد  این رأی وحدت 70( ق.م.ا بود ولی با تصویب ق.م.ا در سال 10ماده )

 .خود را از دست داده استآن قابلیت اجرای 

این است که قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت  دیگرشاناستدالل  -1
  شود یا خیر؟می شود. آیا به دنبال قصاص دیه نیز ساقطمی قصاص ساقط شود،

دیه را  رود ولی اگرمی بدیهی است که اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم با فوت قاتل از بین

_______________________________________________________________________________ 
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بودن مال یا از عاقله و یا  رود و از مال قاتل در صورتنمی سارات بدانیم با فوت قاتل از بیننوعی خ
و در  دیه را نوعی مجازات دانسته صراحتبه گذارقانون کهدرصورتیباید پرداخت شود.  المالبیتاز 

 ست،کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده ا هرگاه» آمده: ( قانون مجازات اسالمی203ماده )
عنی ی« المسلم ال یذهب هدراًدم»داریم به نام  ایقاعدهدر فقه  ما .«شودمی ساقط دیه وقصاص  بمیرد

 ام فقه درهمین دلیل  به دیه همین قاعده است؛ فایده درواقعپایمال شود اصالً  خون مسلمان نباید
اال قد  عامداً ما من ایقاعده»بینیم که در مواردی عاقله هم مسئول خسارت وارده است از طرفی می

شود اصل مین با استثناء و ؛رود خون مسلمان نباید هدر اینکهرا نیز داریم که استثنایی است بر « خص

 .تعمیم داد نمود و نباید آن را به موارد مشابه متیقن اکتفا قدربهمجازات دیه را ثابت کرد و باید 

 

 دیه وسیله جبران خسارت است  :گفتار دوم

. ستاکند، آیه اهلل سید حسن مرعشی، می فقیه و حقوقدانی که این نظریه را مطرح ترینعمده
مجازات نشده،  عنوانبهوارده در دیات نیز ذکری از دیه  هایروایت در»... نویسد: می بارهدراینایشان 

اوالً دیه در مقابل  بدنی است؛ زیرا هایزیانشود که دیه جبران ضرر و می استفاده این هاآنبلکه از 
ارده و هایزیانو  ضررهاشود که ارش برای جبران می قرار گرفته است و از روایت چنین استفاده ارش

که ارش یک جبران  طوریهمانکه دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است. پس  درجاییبر بدن 
ست نیز باید مانند وی یک نوع ا شود، دیه که در برابر آن قرار گرفتهمی خسارت و ضرر بدنی محسوب
ولی دیه در  استهمیشه در مقابل معصیت و گناه  اسالمی هایمجازاتجبران خسارت بوده باشد. ثانیاً 

گیرد. ثالثاً عاقله که گاهی مسئول پرداخت می و یا شبه عمد قرار خطایی هایفعلغالب موارد در مقابل 
 ندارد که مجازات شوند و اگر دیه مجازات معنی )دولت(، خویشاوند جانی باشد و یا امام خواه دیه است،

در بسیاری از  نکهای فقه اسالمی قابلیت تعقیب کیفری را دارند. ازنظر گناهبیباشد باید گفت که افراد 
به  بنابراین ؛«دارد نه مجازات روایات به ضمان، دیه تعبیر شده است و ضمان ظهور در مسئولیت مالی

جانی است و برای جبران ضررهای  پرداختش بر عهده زیرا اوالً و با لذات ،زات نیستنظر ایشان دیه مجا
ضررهای ناشی از جرم را مرتفع سازد؛ زیرا  کهآناعتبار کرده به خاطر  و شارع آن را استوارد بر بدن 

 بترتیاینبه ماند.می به حال خود باقی علیهمجنیوارده بر  ضررهای کرد،نمی وضع اگر چنین حکمی
مدنی داشت و  چهره اگر دیه تنها اوالًزیرا  ؛است ضرر ال شود که دیه از مصادیق قاعدهمی مشخص

و با دادن دیه نیز ضرر ناشی  کردمی ابزار جبران خسارت بود، بایستی قاتل مجازات قصاص را تحمل
قرار داده و به شاکی اجازه مقابل قصاص  کفه دیه را گذارقانونساخت. ولی می از کار خود را جبران

که در  است این دیگر که نباید پذیرفته شود، نامعقول ثانیاً نتیجه .داده یکی از آن دو را انتخاب کند
و کودک و ارتکاب قتل یا جنایت توسط  ذمی کافرکشتن  مانند قصاص ندارد، آنچه اسالمی جامعه
و  222و  220خود را جبران کند )مواد  فعل ازجرم نیست و مرتکب تنها باید خسارت ناشی  دیوانه،

 را در زمره یادشدهاعمال  «قتل» عنوانکند و با دادن می نامعقول را رد نتیجهو ق.م.ا( قانون این  223
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 2آورد.می جرائم

 

 دیه  دوگانهماهیت  :گفتار سوم

من . ایشان ضاستکاتوزیان  ناصر دکتر واضع و تئوریسین این نظریه در حقوق ایران آقای
ر پردازند و با جمع همی نقد این رأی به شد، الذکرسابق که منتهی به رأی وحدت رویه ایپروندهذکر 

تالش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی در »رسند که: می دو دیدگاه به این نتیجه
که مرز قاطعی میان مسئولیت مدنی و کیفری وجود داشته باشد... در نظام  نظامی ضروری است

دارای مجازات قصاص است، مسئولیت کیفری و مدنی آن مرز قاطع در حقوق کنونی را  که ایکیفری
هم  کیفری دارد و بیشتر نهادها دو چهره دارد؛ هم حقوق عمومی در آن ملحوظ است که جنبه ندارد و

همسایگان و تصادم  شد که چرا از روابط زدهشگفتنباید  ،. به همین جهتدیدهزیانحقوق خصوصی 
کند. می را ولی دم انتخاب رانندگی و تقصیرهای پزشکی در ق.م.ا سخن گفته شده است یا کیفر قتل

 نشان خوبیبهشود می ماهیت دیه منتهی دارد. نقد دو نظری که به وحدت دوگانهدیه نیز ماهیتی 
ارتکاب جرم قتل و جرح و اتالف جان و ما ل دیگران  هم مجازات است تا مانع از« دیه»دهد که می

شود. از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن می شاکی داده جبران ضرر به منظوربهو هم  شود
دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت  زیرا جداگانه داشته باشد؛ است موجودی دو ماهیت

 چهره عتبارهای گوناگون ممکن است، دیه به ادرواقعاجتماعی است.  قراردادهایذهن و  آن نیز ساخته
 صورتبهمورد این نظر را  حقوقی دادگستری هم در چند اداره« کیفری داشته باشد یا مدنی یا هر دو.

دم،  و اولیا علیهمجنی م مجازات است و هم دین و حق مالیچون دیه ه» تلویحی پذیرفته است،
و از مقررات مربوط  استرا نپذیرفته  علیهمحکوم حکم دیه، اعسار صادرکنندهبنابراین مادام که دادگاه 

به علت امتناع از پرداخت دیه به  علیهمحکومکند. لذا در موردی که  تواند استفادهنمی به مدیون معسر
 زندانی گردیده، قبل از احراز اعسار وی از طرف دادگاه و صدور دستور آزادی از آن مرجع دستور دادگاه

 اینکهبا توجه به  حقوقی دادگستری در پاسخ به این سؤال که اداره چنینهم« توان او را آزاد کرد.نمی
طی شماره »ر؟باید موقوف گردد یا خی اجرای حکم علیهمحکومکیفری است، آیا با فوت  دیه دارای جنبه

دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی  هرچند: اعالم کرده است که 1360/ 21/0در مورخ  7/ 2331
 علیهمحکومجانی است؛ لذا با فوت  اولیای دم و بر ذمه دین و حق مالی برای حالدرعیناست ولی 

ع آثار حقوقدانان مسلمان به دست باز بررسى و ت آنچه طورکلیبه «گردد. استیفا دیه از اموال متوفی باید

 -1از:  اندعبارت که 0دیات وجود دارد حقوقی اهمیتآید، این است که سه دیدگاه عمده در مورد مى

حقوقى جدید وجود دارد قابل مقایسه  هاینظاممالى که در  هایمجازاتدیات ماهیت جزایى دارد و با 

_______________________________________________________________________________ 
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 . است
زیان وارده  کنندهجبرانمدنى نقش  هایخسارتاست و همچون  جزایی غیرماهیت دیات  -2

 باشند. را دارا مى علیهمجنیبر 
ت بلکه ماهی استکامل نه قابل تطبیق با جزاى نقدى و نه خسارت مدنى  طوربهدیات  -3

دوگانه داشته و عناصرى از مجازات و خسارت در آن وجود دارد. در ادامه به نقد و بررسى هر سه دیدگاه 
را هم از حیث ادله و نحوه استدالل و  هاآنخواهیم پرداخت و بالمآل ضعف و نقص همه  الذکرفوق
برمال خواهیم کرد. به امید اینکه از منظر جدیدى که تصویر خواهد شد به  شناختیروش ازلحاظهم 

 اى از احکام اسالمى دست پیدا کنیم. نکات و فهم تازه
 

 دیه و مجازات مالى  حقوقی ماهیتگفتار چهارم: 

دیه این است که دیه را از حیث ماهیت، کیفرى تلقى کرده  حقوقی ماهیتهاى نظریه ازجمله
نگارنده این نظریه از پایه علمى محکمى برخوردار  زعمبهکنند. و آثار حقوقى مجازات بر آن بار مى

ى را به خود معطوف داشته است. تاریخى، افراد زیاد هایذهنیتاى مالحظات و نیست، لکن بنا به پاره
شاید شایسته باشد که ابتدا خصوصیات و عناصر جوهرى کیفر را یادآورى کنیم و سپس به تطبیق و 

مجال آن نیست که به این تفصیالت پرداخته شود  نوشتاربپردازیم. ولى در این  هاآنتحلیل دیه با 
خواهیم پرداخت. بر اساس شرع  اختصاربهبنابراین ما براى اجتناب از تطویل سخن به نکات محورى 

شوند، خطاى محض، شبه عمد و عمد. حال باید دید موقعیت و قانون، جنایات به سه دسته تقسیم مى
 دیه در ارتباط با این سه دسته جنایات چگونه است؟ 

 

 ماهیت حقوقی دیه در جنایات غیرعمدی  :مبحث دوم

لعه پی آن به مطا در وکنیم ماهیت حقوقی دیه را در جنایات خطایی محض بررسی می در ابتدا

 .پردازیمهمین مطلب در جنایات شبه عمد می
 

 دیات در جنایات خطایى محض  حقوقی ماهیت :گفتار اول

او  بر جنایترا داشته و نه خواستار ورود  علیهمجنی به نسبتهرگاه جانى، نه قصد وقوع فعل 
 اییخط جنایتگردد گویند مرتکب  علیهمجنیباشد، اما فعل او موجب قتل یا جرح یا نقص عضو 

محض آنجایى است که جانى نه قاصد سبب است و  خطایی جنایت دیگرعبارتبه 2محض شده است.

_______________________________________________________________________________ 
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د. یاتفاقى به شخصى برخورد نما طوربهشکار رها کند، ولى  قصدبهآنکه تیرى  مانند 2نه قاصد مسبب.

. در این مورد قانون استمحض عاقله جانى مسئول  خطایی جنایتدر چنین مواردى بر اساس احکام 
 هایجراحتچنین مقرر کرده است: در خطاى محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت )موضحه( و دیه 

 نضما 0کمتر از آن به عهده خود جانى است. هایجراحتو دیه  استزیادتر از آن به عهده عاقله 

قرارداد  موجببهفوت او  محضبهکه اموال جانى  طورهمانیعنى  ;قهرى است یادشدهعاقله در موارد 
هرى، ق طوربهشود در این جنایات هم عاقله جانى قانون به ورثه منتقل مى حکمبهو  قهریقبلى که 

و نیازى به وجود قرارداد بین طرفین نیست و این تکلیف  بوده جنایتضامن پرداخت دیه ناشى از 
  .یابدقانون شرع، بر ذمه آنان استقرار مى حکمبه

 

 دیات در جنایات شبه عمد  حقوقی ماهیت :گفتار دوم

 به بتنسشود سبب جنایت نمى نوعاًشبه عمد آن است که شخص، قصد فعلى را که  جنایت
 نوعاً کهنحویهبکشتن  قصدبهاو نداشته باشد مانند آنکه کسى را  بر جنایتداشته اما قصد  علیهمجنی

دیه « خطایى محض»اینجا نظیر جنایات  در 9موجب جنایت گردد. اتفاقاًشود بزند و سبب جنایت نمى

ه دار پرداخت دیه بوده و عاقلاثر اصلى و اولى جنایت ارتکابى است، با این تفاوت که جانى خود عهده
محسوب « خطاى محض» ندارد. فقهاى امامیه در برخى موارد، جنایاتى را که موضوعاًمسئولیتى 

ال یا اهم احتیاطیبی براثراند و آن مواردى است که خسارت شود، در حکم شبه عمد تلقى کردهمى

 تبصره 4اند.تهنسمحسوب دا« قصد فعل» منزلهبهرا در این موارد « تقصیر»دهد. در حقیقت جانى رخ مى

ا احتیاطى یبى براثرکند: هرگاه مى تأکیدقانون مجازات اسالمى نیز به همین مطلب  230ماده  3
مباالتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى، قتل یا ضرب با جرح واقع شود، بى
م شبه در حک افتاد قتل یا ضرب و یا جرحاى اتفاق نمىشد حادثهاگر آن مقررات رعایت مى کهنحویبه

شبه عمد اختالف دارند، مالکیه و ظاهریه آن  عمد خواهد بود. مخفى نماند اهل سنت در تحقق جنایت
گویند جانى یا قصد وقوع جنایت دارد یا دانند و مىرا نفى کرده، جنایات را منحصر به خطا و عمد مى

براى  اى شیعه وجود قسم سومىندارد و شق سومى در کار نیست، حنفیه، شافعیه و حنبلیه مانند فقه
سه  رغم وحدت نظر بااما فقه شیعه على ؛اندرا مورد پذیرش قرار داده عمدبهجنایات یعنى خطاى شبیه 

دارد و آن اینکه در فقه شیعه شخص جانى مسئول  نظراختالف هاآنفرقه مزبور از جهت دیگرى با 
دار پرداخت دیه محض، عاقله عهده خطای جنایتسایر فرق مذکور همچون  ازنظرپرداخت دیه است و 
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باید قضاوت کنیم که آیا دیات در جنایات شبه عمد از ماهیتى  اآلن. با توضیحى که گذشت است
کیفرى برخوردار هستند یا خیر؟ دالیل زیر احتمال مجازات داشتن دیات را در این جنایات منتفى 

 سازد. مى
وردى است که پزشکى در معالجات خود باعث تلف شدن شبه عمد، م یکى از موارد جنایت -1

ک در اند که حتى اگر پزشجان و نقص عضو بیمارى شود. اکثر فقهاى شیعه در این مورد تصریح کرده
تقصیرى هم در معالجات خود مرتکب نشده باشد، در صورت  گونههیچکار خود مهارت کامل داشته و 

 أثیریتو اجازه بیمار و یا سرپرست او در معالجه نیز  استه وقوع هرگونه خسارتى او ضامن پرداخت دی
 نایتجکنید در اینجا قصد پزشک و اینکه آیا او در ارتکاب مالحظه مى کهچناندر این ضمان ندارد. 

ده پرداخت دیه و خسارات به وجود آم به نسبتدر مسئولیت او  تأثیریخیر  یا استداشته  سوءنیتی
ود و حرفه خ به نسبتاین مسئولیت ثابت است. حتى اگر او با علم و اطالع کافى  درهرحالندارد و 

وضع بدین  هامجازاتدر  کهدرحالیرعایت تمامى جوانب احتیاط اقدام به معالجه بیمار کرده باشد. 
دهد که همه این در اسالم همچون حدود، نشان مى مقررشده هایمجازاتمنوال نبوده و مطالعه 

او در ارتکاب جرم احراز گردد  سوءنیتشوند که قصد مجرمانه و زمانى بر متهم تحمیل مى هامجازات

 بنابراین 2شود.شبهه در قصد متهم، مجازات از او برداشته مى تریکوچکو حتى با به وجود آمدن 

ناشى از اعمال جراحى یا هرگونه اقدام درمانى  هایخسارت به نسبتتوان گفت مسئولیت پزشک مى
یگر نه از باب مجازات بلکه تنها از این باب که او در وقوع خسارت و اتالف، مباشرت داشته است و د

طلق بر م طوربهچنانچه مشهور فقها نیز در اثبات مسئولیت پزشک »باید از عهده جبران آن برآید، مى
 «. انداین نکته تصریح کرده

عالوه بر تحقق رکن مادى قصد  شود کهمجازات کیفرى، هنگامى بر مجرم تحمیل مى -2
مستوجب حدود،  جرائمغیرعمدى( در بین باشد، مالحظه  جرائممجرمانه یا الاقل خطاى کیفرى )در 

، موارد چندى در جنایات شبه عمد سوآندهد. از قصاص و تعزیرات بر صحت این مدعى گواهى مى
جوانب احتیاط را هم کرده و به حدود قصد ایراد جنایت ندارد بلکه حفظ  تنهانهوجود دارد که مرتکب 

شود، ىبه تلف و خسارت منتهى م اتفاقاًوقتى در این وضعیت فعل او  حالبااینمقرر و مجاز پایبند است. 
اینکه دیه در جنایات شبه عمد، مجازات  بر استضامن دیه ناشى از آن است. این هم دلیل دیگرى 

 0شود.محسوب نمى

ه در درجه اند کفقها تصریح کرده عمدبهشبیه  خطای جنایتدر باب مسئولیت پرداخت دیه  -3
ستگان ب تریننزدیکفرار کرد، دیه از  یا رفتاما اگر او از دنیا  ؛استاول خود جانى مسئول پرداخت دیه 

المال پرداخت یتاز ب شود و اگر او بستگانى نداشت، دیهقرابت، گرفته مى مراتبسلسله رعایتاو البته با 
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ناظر به حفظ خون و  بلکه نیستدهد که دیه شبه عمد مجازات مالى شود. این خود نشان مىمى
، زیرا در غیر این صورت دلیلى نداشت که استآن و جبران ضررهاى بدنى  رفتن هدرجلوگیرى از 

 گناهى متحمل مجازات جنایتى شود که دیگرى مرتکب شده است. شخص بى
دیگر از دالیل رد مجازات بودن دیه آن است که هرگاه قاضى کیفرى مجرمیت متهم یکى -4

باشد، بدون نیاز به مطالبه از  مقررشدهبراى جرم ارتکابى مجازات مالى  کهدرصورتیرا احراز نمود، 
 یعنى، سازدیا شخص دیگر، مجرم را به پرداخت غرامت مقرر قانونى محکوم مى علیهمجنیسوى 
دعوى حسب درخواست دادستان یا شاکى خصوصى به جریان افتاد و به مرحله دادرسى و  کههمین

از  صدور حکم دیه ناشى آنکهحالحکم کیفرى صادر کند. رأساً صدور حکم رسید، قاضى موظف است 
عنى ی، دانیم این ویژگىکه مى طورهمانمطالبه آن از طرف ذینفع.  بر استجنایت منوط و متوقف 

دور حکم به مطالبه متضرر، اختصاص به خسارت ناشى از جرم دارد نه مجازات مقرر وابستگى ص

 2قانونى.

هدف از وضع مجازات مالى، تحمیل سختى و ایجاد تنگنا براى مجرم است تا بلکه  اساساً -0
ى تهم در انتخاب نوع دیه و هم با مهل گذارقانوندانیم شرع و مى کهچنان. ولى بازایستداز تکرار جرم 

از جانى قصد حمایت دارند و این با تحمیل سختى و ایجاد  نوعیبه دارند، مدنظرکه براى پرداخت دیه 
 مالالبیتجانى  بودن معسرتنگناى مالى بر مجرم هرگز سازگارى ندارد. جالب است که در صورت 

 کند. اقدام به پرداخت دیه مزبور مى
د که هرگاه متهم پیش از شروع تعقیب یا پس دارن نظراتفاقحقوقدانان عرفى و اسالمى  -6

از صدور حکم مجازات مالى یا پس از صدور این حکم یا قبل از قطعیت آن از دنیا برود، حسب مورد، 
ع اما در مورد دیات وض ؛رودگردد یا آثار حکم کیفرى از بین مىشود یا موقوف مىتعقیب شروع نمى

دیگر است. فوت متهم یا محکوم در هر مرحله از دادرسى، مانع از مطالبه دیه از سوى  ایگونهبه
در  1370کشور که در سال  عالی دیوانعمومى  هیأتوحدت رویه  رأی، یا وراث او نیست. علیهمجنی

 مجازات مالى ازجملهو  -کیفرى  هایمجازاتاز این تفاوت میان دیات و  روشنیبهاین مورد صادر شد 
دارد: دیه مالى که مقرر مى 1361آذرماه  24پرده برداشته است. نظر به ماده اول قانون دیات مصوب  -

 شود. علیه یا به اولیاى دم او داده مىنفس یا عضو به مجنى بر جنایتاست که به سبب 
 2و  1کیفرى  هایدادگاهقانون تشکیل  16با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 

تصادم بین دو وسیله موتورى رانندگان  براثرچنانچه  1361کشور مصوب تیرماه  عالی دیوانشعب و 
فوت شوند و تعقیب کیفرى راننده متخلف موقوف باشد رسیدگى به دعوى اولیاى دم یکى از  هاآن

  ...استحقوقى  هایدادگاهکه جنبه مالى دارد در صالحیت  جهتازآنها علیه ورثه راننده دیگر راننده
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 دیات در جنایات عمدى  حقوقی ماهیت :سوم مبحث

فقهاى اسالم بر این امر  ظاهراًقتل و جرح با اجتماع شرایط الزم، مستوجب قصاص است، 
« دیه»اما در مواردى  ؛است« مجازات اصلى» عنوانبهدارند که در جنایات عمدى، قصاص  نظراتفاق

کنند. بر همین اساس گروهى مى نظرصرفجایگزین قصاص شده و اولیاى دم از حق قصاص خود 
در جنایات عمدى جنبه کیفرى دارد، پس دیه نیز که در « قصاص»اند که چون چنین استدالل کرده

، ود. این استداللرشود، حکم قصاص را داشته و کیفرى بدلى به شمار مىمواردى جایگزین آن مى
این  کنند. در پاسخمسلم دلیل عمده گروهى است که براى اثبات جنبه کیفرى دیه مطرح مى طوربه

جنایات عمدى واقع شد، مجازات قصاص  ازاینکهپسشود مالحظه مى کهچناناستدالل باید گفت: 
فتاد جنایت عمدى اتفاق ا ازاینکهپسآید که آیا شود. بنابراین در اینجا این سؤال پیش مىمطرح مى

یکى از دو حق قصاص و اخذ دیه  یا استو بالذات تنها حق قصاص مقرر شده  اوالًبراى اولیاى دم 
ز شود که صاحب حق، اشارع مقدس بوده است. فایده این بحث آنجا آشکار مى مدنظرتخییرى  طوربه

، صاحب حق بدون جلب نظر نموده و مطالبه دیه کند. مطابق نظر اول نظرصرفحق قصاص خویش 
تواند اجبار وى را به پرداخت دیه از دادگاه تقاضا کند، زیرا حق انحصارى صاحب موافق جانى، نمى

این حق تعیین، تکلیف انحصارى و تعیین جانى هم فقط در  مقابل درحق، استیفاى قصاص است و 
صاحب حق، از آغاز  کهرصورتیداما مطابق نظر دیگر،  ؛اختیار نهادن خویش براى اجراى قصاص است

یل رغم مرا اختیار کند جانى مکلف است که از خواسته وى متابعت کند، هرچند آن را على« دیه»اخذ 
را انتخاب کرده، پس جانى هم  مقررشدهو رضایت قلبى خود بیابد، زیرا صاحب حق یکى از دو حق 

است که صاحب  درجاییاند کر کردهذ یادشدهموظف به قبول آن است. ثمره دیگرى که براى نزاع 
مطلق و بدون اینکه شرط اخذ دیه کند، جانى را مشمول عفو قرار دهد. برابر قول اول،  طوربهحق 
گردد. زیرا حق انحصارى صاحب حق، قصاص شود، دیه هم منتفى مىکه قصاص ساقط مى طورهمان

ط کند، آن را اسقاط کرده است، پس حق اخذ دیه را شر آنکهبیمطلق و  طوربهاست و در این فرض او 
دوم، حق صاحب حق، منحصر به قصاص نیست. بنابراین  رأیاما طبق  ؛مانددیگرى براى او باقى نمى

تخییر )حق قصاص( منافاتى با بقاى طرف دیگر تخییر )حق دیه( ندارد، پس قصاص  طرفیکاسقاط 
، این دسته از جنایات است، اما این رأی تعیینی وقصاص، مجازات اصلی ماند. ساقط ولى دیه باقى مى

 شود که در شرایط خاص، قصاص جای خود را به دیه واگذار کند.مانع از آن نمی

 بدلی قهری. دیه ودیه بدل از قصاص، دو قسم است: دیه بدلی اختیاری 

 

 دیه بدلی قهری  :گفتار اول

در مواردی به اقتضای اسباب و عوامل خارج از توافق طرفین، دیه بدلی، ثابت و جایگزین 
هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد »دارد: مقرر می قانون مجازات اسالمی 260 مادهگردد. قصاص می
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به  توجه اب«. شودشده است، فرار کند و بر او دسترسی نباشد، پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می
 یل زیر، این نوع از دیه مجازات مالی نیست: دال

که  استپید وعلیه است . دیه بدل در جنایت عمدی، بدل از قصاص نیست، بلکه بدل مجنی1
شارع مقدس در ازای جنایت وارد شده بر نفس یا عضو مقدر کرده است. اگر دیه مزبور، بدل از قصاص 

 رفت، به شمار می

صاص رسانند و استیفای قبایست وقتی چند نفر به شرکت عمدی، یک نفر را به قتل میمی
پذیر نیست، چند دیه کامل به تعداد شرکای در قتل به اولیای دم مقتول پرداخت شود؛ زیرا هم امکان

اص یک حق قص شرکامستقل نسبت به هریک از  طوربهاگر قصاص امکان داشته باشد، اولیای دم 
کنند. الزمه این سخن آن است که با سقوط قصاص و امتناع از اجرای آن، اولیای دم نسبت میپیدا 

 بدل از قصاص است.« دیه»یک حق دیه پیدا نمایند؛ زیرا مفروض آن است که  هاآنبه هریک از 
 ( 070 ص، 1316)عوض احمد ادریس 

عمدی با اشتباه در برخی قانون مجازات اسالمی، هرگاه جنایت  230 ماده 2 تبصره. مطابق 2
 زآنجاکهاآن بدلی است. « دیه»تلقی شده و « خطای شبیه عمد» منزلهبهباشد،  توأماز شرایط قصاص 

 و )در اینجا جنایت شبه عمد( مترتب است یهلعتنزیل، به لحاظ آثار در کالم حقوقی است که بر منزل
ه توان استنتاج کرد کخاص نیست، لذا از عموم تنزیل می حکمبهدر ماده مرقوم، تنزیل ناظر  سوآناز 

 ( 070 صکلیه احکام جنایت شبه عمد، در این نوع جنایت عمدی نیز جاری است. )همان، 

اداره  2/10/76به تاریخ  7/6474 شمارهو نظریه مشورتی قانون مجازات اسالمی  313 ماده
د برجانی است، لیکن اگر فرار کرد از مال او حقوقی قوه قضائیه، مبین این موضوع است که دیه عم

شود و شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت االقرب فاالقرب گرفته میگرفته می
 المالبیته از شود. پرداخت دیپرداخت می المالبیتاگر بستگانی نداشته و یا تمکن نداشته باشند، دیه از 

 رود.ار نیست. پس دیه بدلی مورد بحث هم مجازات مالی به شمار نمیبا مجازات بودن آن سازگ
 

 دیه بدلی اختیاری  :گفتار دوم

ه نموده و با جانی نسبت ب نظرصرفدیه بدلی اختیاری، جایی است که صاحب حق از قصاص 
دیه  آن جایبهحق، قصاص ساقط و  صاحب ورسد، بر مبنای توافق میان جانی اخذ دیه به توافق می

بدلی، مجازات مالی  دیه شود. مفاد این توافق مورد امضای شارع هم قرار گرفته است.پرداخت می
شود؛ زیرا سبب وجوب دیه، در عقد صلح میان طرفین است نه نفس جنایت عمدی. از محسوب نمی

 یمنطق ول امر معقو این وعقد صلح یا هر توافق دیگر مقرر شود  موجببهتواند مجازات نمی سوآن
که مجازات، حکم بدون  یابیمدرمی( با تأمل در موارد حدود قصاص و تعزیرات 011همان، ص )نیست. 

هایی ، مجازاتقصاص واز سوی شارع است که برای جرم مقرر شده است. حدود  باواسطهواسطه یا 
ایی است که اختیار ه، مجازاتتعزیرات وخاص مقرر کرده  جرائمرا برای  هاآناست که شارع مستقیماً 
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 آن را مقدار ومصلحت جامعه، نوع  بر بنااز جانب شارع به حاکم مسلمین واگذار شده تا  هاآن وضع
علیه یا صاحب از موارد مذکور، توافق جانی با مجنی یکهیچ( و در 3) نسبت به هر جرم تعیین کند.

بیه، مقام تش در مجازات شناخته نشده است. تحقق وحق در قالب عقد صلح و مانند آن، سبب ثبوت 
که  جهتازاینرا با ضمان قهری مقایسه کرد؛  مجازات وتوان دیه بدلی اختیاری را با ضمان عقدی می

پذیرد. می صوت شرع وقانون  بر بنا دومی، خارج از توافق طرفین و اثبات واثبات اولی بر مبنای توافق 
  (31 ص، پیشین، سعیدی میر)

افراد نقشی در تعیین مجازات ندارد، بلکه مجازات  دوجانبهیا توافق  جانبهیکغم اینکه اراده ربه
هایی که در مجازات وجودبااینصرفاً محصول اراده حقوقی شارع یا شخص مأذون از سوی اوست، 

صاحب حق در شکل عفو، ابراء یا توافق  جانبهیکاند، اراده الناسالناس محض، یا مشتمل بر حقحق
را اسقاط کند؛ اما ثبات  یادشدههای تواند مجازاتحق در قالب عقد صلح، می صاحب ومجرم  دوجانبه

 عقد صلح و مانند آن معقول نیست. موجببهمجازات 
 

 ماهیت دیه از منظر سیاست جنایی تقنینی  :مبحث چهارم

جنبه جزایی دیه بوده و آن را با جزای نقدی یکسان  برخی حقوقدانان معاصر قائل به غلبه
اند. در این راستا استدالل مشخصی بیان نگردیده است. یکی از حقوقدانان به هنگام تعریف دیه دانسته

 مقامائمقعلیه یا گوید: دیه کیفری نقدی است که در هریک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنیمی
  شود:قانونی او گرفته می

قصاص، دیه داده  جایبهقانونی او با مجرم،  مقامقائمعلیه یا . در صورت تراضی مجنی1
 شود؛ می

 رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد؛  کهدرصورتی. 2

 ( 322 ص، 1312)جعفری لنگرودی، . در مواردی که قانون حکم به دیه کند.3

رد های متفاوت در موهای مختلفی که از جنبهاداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به سؤال
 نهمی براحکام مرتبط با دیه مطرح گردیده، به ماهیت جزایی دیه اشاره نموده و احکام مختلفی را 

 گیرند: قرار می مورداشارهدانسته است که ذیالً  اثباتقابلاساس 
 

 حکومان به پرداخت دیه بازداشت م :گفتار اول

های مالی غیر جزایی محسوب به عنوان کیفری، دیه قانوناً در ردیف محکومیت توجه با
شود. لذا بازداشت محکوم به پرداخت آن، زمان پرداخت یا اثبات اعسار وی، مخالف قانون منع نمی

جانی فرار نکرده و در دسترس باشد و از پرداخت دیه  کهدرصورتیبازداشت بدهکاران نیست. بنابراین 
( قانون 4) 636امتناع کند، بازداشت او تا پرداخت دیه یا ثبوت اعسار وی با استفاده از مالک ماده 
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به نقل از شفیعی  4/12/66تاریخ  به 3006نظریه مشورتی شماره )اشکال است.  فاقد اسالمیمجازات 
  (33، ص 1376سروستانی 

 

 هزینه دادرسی  :دوم رگفتا

مجازات محسوب ( قانون مجازات اسالمی، دیه در حقوق جزای اسالمی 0) 10 مادهطبق 
 و زیان طبق ضرر وشود، ولی مطالبه خسارت شود و در مطالبه دیه، هزینه دادرسی دریافت نمیمی

و انقالب در امور کیفری، مشمول هزینه دادرسی های عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 301ماده 
مدعی، باید  وسیلهبهمطابق مقررات مربوط به امور مدنی است و در صورت عدم پرداخت این هزینه 

 ( 33 صهمان، ) نمایددفتر دادگاه به تکلیف قانونی عمل 

 

 الزام رجوع به مراجع کیفری  :گفتار سوم

دیه از انواع مجازات است و صدور حکم به پرداخت آن در صالحیت دادگاه کیفری است. 
نماید، باید به مراجع جنایی مراجعه کند، ولی هرکس که ضامن دیه است، شخصی که مطالبه دیه می

 میزغیرمپرداخت دیه جنایت خطایی و جنایات مجنون و طفل  مسئول؛ زیرا عاقله الزاماً مجرم نیست
ین، شود )عارفی مسکونی، پیشعنوان مجرم بر او صادق نیست و متهم محسوب نمی کهدرصورتیاست. 

 ( 74ص

 دیه اگر مرتکب جرم نشده باشد، ضامن واخذ تأمین جزایی فقط از متهم تجویز شده  درنتیجه
 شود و اخذ تأمین جزایی از او فاقد مجوز است. نباید با او مانند متهم رفتار 

 

 ماهیت تلفیقی دیه  :گفتار چهارم

یه بایست به زیان دطبق نظری بر رد وصف کیفری دیه، اگر دیه تنها کیفر جرم بود، نمی
پرداخت شود و او بتواند از دیه بگذرد و مجرم را عفو نماید. امکان اسقاط امتیازی که قانون به شخص 

( در این نظر 66، ص 1316کاتوزیان، ) رسدنشانه وجود حق است، حقی که به میراث نیز میدهد، می
دیه تنها وسیله جبران خسارت نیست و قانون مجازات آن در شمار کیفرها آورده است. نتیجه منطقی 

قانون این امکان را نپذیرفته  کهدرحالیاین نظر، امکان جمع دیه با قصاص و حدود و تعزیرات است، 
ها را منع کرده است. اگر دیه تنها چهره مدنی داشت و ابزار جبران خسارت بود، باید و اختالط مجازات

 ساخت.کرد و با دادن دیه نیز ضرر ناشی از کار خود را جبران میقاتل، مجازات قصاص را تحمل می
و به شاکی اجازه داده است که یکی از این دو را دیه را کفه متقابل قصاص ساخته  گذارقانونولی 

 و( در جمع میان این دو نظر گفته شده است: دیه ماهیتی تلفیقی دارد 67همان، ص )انتخاب کند. 
برای الحاق دیه، به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی، در نظام ضروری است که میان مسؤولیت  تالش



  91 1931بررسی اجرای احکام دیه و ارش در حقوق موضوعه ایران و قانون مجازات . 1

 قصاص قرار دارد، مسؤولیت پایه برد. در نظام کیفری که مرز قاطع وجود داشته باش کیفری ومدنی 
در آن ملحوظ  آن، مرز قاطع ندارد و بیشتر نهادها دو چهره است. هم حقوق عمومی کیفری ومدنی 

است. به همین جهت، نباید باعث شگفتی  دیدهزیاناست و جنبه کیفری دارد و هم حقوق خصوصی 
ه شده سخن گفتدگی و تقصیر پزشک در قانون مجازات اسالمی شود که چرا از روابط همسایگان، رانن

نیز ماهیتی تلفیقی دارد، نقد دو نظری که بر وحدت  دیه کند.دم انتخاب میاست یا کیفر قتل را ولی
دهد که دیه هم مجازات است تا مانع از ارتکاب قتل و جرح و شود، نشان میماهیت دیه منتهی می

شود و هم جبران ضرر شاکی است. این ایراد که چگونه ممکن است موجودی اتالف جان و مال دیگران 
دو ماهیت جداگانه داشته باشد، نیز وارد نیست؛ زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت 
آن، ساخته ذهن و قرارداد اجتماعی است، دیه بر اعتبارهای گوناگون ممکن است چهره کیفری داشته 

 ی یا هر دو.باشد یا مدن

به آثار ناشی از اختالط دو مسؤولیت کیفری و مدنی،  توجه واعتقاد به ماهیت تلفیقی دیه 
فری دیه، کند و نیز ماهیت کیای متعادل باز میواقعیتی انکارناپذیر است و راه را برای رسیدن به نتیجه

اجرای عدالت را با مانع کند و احتمال شمول دیه به جبران تمام خسارت ناشی از جرم را ضعیف می
بتواند  دهدیزیانمدنی و چهره حمایتی دیه، مانع از آن است که  ماهیت برتکیهسازد. نمی روروبهقانونی 

 ( 63ص )همان، هم دیه بگیرد و هم زیان ناشی از جرم را بخواهد.

 

 گیرینتیجه

و پذیرش آن،  دوگانه برای دیه ماهیتدیه گفته شد، اعتقاد به  ماهیت دربارهبا توجّه به آنچه 
مدنی دارد  جنبهمستقل، از سویی  یک نهاد حقوقی عنوانبهدیه  چراکهاست؛  بارهدراینبهترین گزینه 

 جنبهکند و از سوی دیگر وی را جبران می علیه یا اولیایواردشده بر مجنی هایزیانو  هاخسارتو 
به جهت  هادیدگاهاما سایر  ؛سازدرا فراهم می مرتکب آموزیه و عبرتیکیفری دارد و موجبات تنب

 نبهجدیه، انتقادها و ایرادهایی را از حیث عدم توجّه به  ماهیتنگریستن به  جانبهبُعدی بودن و یکتک

است؛ بدین لحاظ که دیه  موردتردیدکیفری داشتن دیه  جنبه دیدگاه .خود مترتب کرده است دیگر بر
 هاآنتوان زیادی نیز دارد که نمی هایتفاوت هاشباهتو  هااشتراکرخی ب رغمبهمالی  هایمجازاتبا 

 .کرد کیفریِ صرف برای دیه معتقد شد و آن را مجازات محض تلقّی جنبهنادیده انگاشت و به  را

کننده باشد؛ اقناع تواندمدنی برای دیه نیز نمی ماهیتجبران خسارتِ صرف انگاشتن و قبولِ 
کامل، منطبق و سازگار نیست. بعالوه،  طوربهقواعد جبران خسارت و مسئولیت مدنی با نهاد دیه  چراکه

 .کندآن را به مجازات بودن نزدیک می کامالً دیه، هایویژگیاینکه در مواردی، برخی 

اینکه این  دیه وارد است و آن ماهیتای نیز که بر دیدگاه تفکیک در ایراد و اشکال عمده
پذیر، گاهی آن را مجازات تجزیه دیه را یک نهاد حقوقی مرکب دانسته و مانند یک شیء مرکب دیدگاه،

شود که بتوان این دیدگاه را نیز بر از این می و گاهی جبرانِ خسارت قلمداد کرده است. این امر، مانع
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ده است. برای دانست؛ چه آنکه دیه یک نهاد حقوقی بسیط و سا واقعیتموازین علمی و منطبق بر  پایه
گرفته شود، بدین لحاظ که بسیط است، باید چنان باشد که در تمامی حاالت  که در نظر ماهیتیدیه هر 

بیان  جامعی برای دیه ماهیتانطباق بر آن را داشته باشد. در این صورت است که  قابلیت و شرایط،
باب  فوق، تنها دیدگاهی که در هایدیدگاهوارد بر  جدیبا توجّه به ایرادهای  بنابراین ؛شده است

دوگانه  ماهیت کیفری و مدنی در دیه و پذیرش جنبهرسد، جمع میان دیه صحیح به نظر می ماهیت

 :چراکهبرای آن است؛ 
دیگر ایرادی بر  رود واز بین می ماهیتوحدت  هایدیدگاهاوالً با این جمع، انتقادهای وارد بر 

 .آن وارد نیست

دیه(  ماهیتدر  نشده است تا ایراد وارد بر دیدگاه سوم )دیدگاه تفکیک نفکمدیه،  ماهیتثانیاً 

 .بر آن وارد باشد

نهادهای  اینکه بدانیم که تقسیم ویژهبهثالثاً اقناع وجدان و طیب خاطر نیز حاصل شده است، 
و قبالً  استاخیر  ، خود از ابداعات نویسندگان غربی قرونهاخسارتو جبران  هامجازاتحقوقی به 

دوگانه  ماهیتنهادهای دارای  بندی بدین شکل وجود نداشته است. پس امکان وجودِچنین تقسیم
گردد. از طرف دیگر، باید دانست هموارتر می ماهیتیتقویت شده، راه برای پذیرش نهاد دیه با چنین 

نابراین، اشکالی بر است؛ ب پذیر اعتبارهر امری در آن  قراردادهای اجتماعی است و ساختهکه حقوق، 

برای  ماهیتیپذیرش چنین  با .دوگانه داشته باشد، نیز وارد نیست ماهیتی توانداینکه دیه، چگونه می
کیفری داشته باشد یا  جنبهجایی ممکن است  دیه، باید گفت که دیه به اعتبارهای گوناگون در هر

ر تاش غلبه دارد و پررنگمدنی جنبهر کیفری آن ب جنبهمواردی،  ، دردرنهایتمدنی و یا هر دو.  جنبه
 مقرّر در قتل عمد پدری که فرزندش را دیهبدل از قصاص یا  دیهعوض قتلِ عمد و ه دی است )مانند

محض( و  عوض قتل خطایی دیهمدنی آن رجحان دارد )مانند  جنبهکُشته است( و در مواردی دیگر، 
عوض قتل  دیهمانند  کندکیفری و مدنی به یک اندازه در آن نقش ایفا می جنبهدر مواردی نیز هر دو 

 .خود را حفظ خواهد کرد دوگانه ماهیت موارد و حاالت، دیه همچنان کلیه، در درهرحالو  شبه عمد
نخواهد داشت؛  فقهی و مبانی شرعی نیز ایرادی ازلحاظدوگانه برای دیه  ماهیتبه دیدگاه  اعتقاد
 اند.پذیرفته و به آن تصریح کرده هلل مکارم شیرازی از مراجع تقلید معاصر نیز همین ایده رااآیت کهچنان

دیه، پذیرش نظر  ماهیت، با توجّه به مجموع دالیل ذکرشده باید گفت، بهترین ایده در باب درنهایت

پذیرش این نظر، مسائل مبتنی بر این بحث  با .دیه خواهد بود دوگانه ماهیتاخیر، یعنی اعتقاد به 
، بارهدراینحل خواهد شد که بحث  آسانیبهنیز « بر دیه خسارت مازاد مطالبامکان »نظری همچون 

در شرع،  مقررشده دیهتوان گفت، این است که خالصه می طوربهآنچه  گنجد، امادر این نوشتار نمی
 روجهی افزون ب مطالبهیه یا اولیای وی را بنماید، امکان علخسارات واردشده بر مجنی تکاپویچنانچه 

مدنی است،  کیفری و جنبهدر این صورت، اهداف وضع دیه که اعم از  چراکهمقدار دیه نخواهد بود؛ 
 ازآنجاکهمقدار دیه باشد،  دیده بیش ازواردشده بر زیان هایزیاناما اگر خسارات و  ؛تأمین گشته است
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علیه دیه، یعنی جبران خسارت کامل مجنی در شرع، نتوانسته یکی از اهداف وضع مقررشده دیهمیزان 
قواعد عام مسئولیت مدنی و اینکه هیچ خسارتی نباید جبران  ک بهتمسیا اولیای وی را تأمین کند، با 

ارت خس مطالبهتواند تا میزان جبران کاملِ خساراتش افزون بر مقدار دیه، می دیدهنشده باقی بماند، زیان

 نایمب و ایران اسالمی مجازات قانون در را مرد به متعلق دیه با آن تفاوت و مرد و زن دیه مسئله .کند
 ندکا بحث، ضمن در گاه و نمودیم آن ادله و مبانی در سیری و کردیم بررسی امکان حد در آن فقهی
 این در هرحالبه ولی است دشوار جزمی و قطعی اظهارنظر و گیرینتیجه. آوردیم عمل به هم نقدی
 عمل به ردم به نسبت زن دیه بودن نصف یعنی زمینه، این در موجود حکم منابع و دالیل در که سیری
 :آمد دست به نتایج این آوردیم

 و هنمود تشریع غیرعمدی قتل مورد در را مقتول خانواده به دیه پرداخت اصل کریم قرآن -1
 دهنمو مرد و زن بین تفاوت به ایاشاره نه و کرده تعیین را آن میزان نه ولی است کرده مقرر را آن

 میان هب ذکری قرآن در نیز انسانی اعضای به وارده جراحت و عضو نقص به مربوط دیه از البته. است
 .است نیامده

 لقت دیه مقدار که شده نقل( ص) اکرم پیامبر از سنی و شیعه طریق از زیادی روایات -2
 در حداقل نیز جاهلیت در یعنی ;است امضایی حکم حکم، این ظاهراً و شده داده قرار شتر صد انسان
 عنوانهب میزان این عبدالمطلب، ابتکار با هانقل از بعضی طبق و شده رعایت وضع این موارد بعضی

 هیلتس برای ظاهراً. است فرموده مقرر و پسندیده را آن هم( ص) پیامبر و شده تعیین بهاخون و دیه
 نیز دیگری اجناس شده داده اجازه است بوده شتر صد همان دیه میزان در اصل اینکه ضمن امر

 دص به نزدیک قیمت ازلحاظ تقریباً که حدی در مربوط جوامع و مردم وضع اقتضای و مورد برحسب
 و گوسفند هزار یک گاو، دویست درهم، هزار ده دینار، هزار یک قبیل از. گردد پرداخت شود،می شتر

 .یمانی حله دست دویست
 طرق زا که زیادی روایات البته و شده داده نسبت( ص) اکرم پیامبر به که روایات برخی در -3

 .است شده ذکر مرد دیه نصف االصولعلی زن دیه شده، نقل شیعه
 پیامبر از آن روایی منبع استحکام هم اگر زن دیه بودن نصف مسئله که رسدمی نظر به چنین

 این درواقع و شده قبول به تلقی و جاافتاده مطلب این صحابه بین در ولی باشد، تردید جای( ص) اکرم
 زن تشهاد ارزش بودن نصف نیز و زن االرثسهم بودن نصف به توجه با که نمودهمی طبیعی معنی
 .است مرد دیه نصف او دیه مرد، به نسبت

 یهد نصف به تعرض عدم و کریم قرآن آیه اطالق به توجه با سنت اهل فقهای از بعضی -4
 سنف دیه میزان که حزم بن عمرو نامه بخصوص( ص) اکرم پیامبر از منقول روایات اطالق نیز و زن

 زن دیه بودن نصف به که روایاتی ندانستن معتبر البد و است شده تعیین شتر صد مطلق طوربه مؤمنه
 .اندشده مرد و زن دیه تساویبه قائل دارد داللت

 به و کردند تردید زن دیه بودن نصف به مربوط نقلی دالیل در برخی شیعه فقهای میان از
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 اجماع وجود لحاظ به را بودن نصف نظر همان عمل در ولی داشتند، ابراز را خود تردید این نحوی
 غیرعمدی قتل دیه مورد در را روایات و قرآن اطالق به تمسک بعضی معاصر فقهای از. پذیرفتند

 .اندداده فتوا مرد و زن دیه مساوات به و دانسته ترقوی
 صفن منطقی و عقلی توجیه مقام در نقلی، دالیل و روایات از جدا مفسرین و فقها از برخی -0

 و کردند قلمداد مرد نصف را زن وجودی ارزش صراحتبه برخی برآمدند، مرد به نسبت زن دیه بودن
 ضوع و نفس دیه بودن نصف موجب خانواده، و جامعه در را زن اقتصادی نقش بودن ترضعیف برخی

 .است وارد تأمالتی توجیه دو هر بر که انددانسته او
 رماک پیامبر سوی از معین مقدار به دیه تعیین هم پنداردمی که دارد وجود هم گرایشی -6

 هن است مقطعی و حکومتی حکم صحت، فرض با مرد به نسبت زن دیه دادن قرار نصف هم و( ص)
 ریمک قرآن مطلق حکم همانا، دائمی و قطعی حکم. اسالمی همیشگی و الیتغیر و ثابت حکم یک

 سبتمنا به که است مالی مقدار دیه این ،هرحالبه. شود پرداخت دیه مقتول خانواده به باید که است
 قدانف از ناشی خسارت جبران جنبه القاعدهعلی و گرددمی پرداخت او خانواده به فردی رفتن دست از

 ضوع دیدن صدمه به مربوط خسارت با متناسب دیه نیز عضو نقص موارد در طبعاً) دارد انسان یک
 تماعیاج موقعیت و محیط وضع مقتضیات به توجه با و خود زمان در( ص) اکرم پیامبر(. است انسانی
. کرد تعیین خسارت جبران برای را آن و دانست مناسب را شتر صد هاآن رایج عرف و خویش جامعه
 با یا( ص) اکرم پیامبر از منقول روایات از برخی تجح فرض با نیز زن برای مقدار این نصف تعیین
 زمان آن در زنان که نقشی و وضع به توجه با بزرگ صحابه سوی از امر کردن پیاده و پذیرش فرض

 و است توجیه دارای و قبولقابل بوده، حاکم آنان بر که دیدگاهی و نگرش نوع و داشتند محیط و
 پیامبر یسو از زن، برای آن نصف فرضاً و نفس دیه عنوانبه شتر صد تعیین نیست معلوم هرحالبه

 و اصلی حکم بلکه. باشد هانامک و هازمان همه برای دائمی قطعی حکم بیان منظوربه( ص) اکرم
 دص محیط آن شاید و زمان آن متناسب است، متناسب و معقول میزان به دیه پرداخت همانا قطعی

 هایمکان و هازمان در بااینکه ندارد منافات امر این و است بوده زن مورد در آن نصف احیاناً و شتر
 تعیین ن،زنا نقش و وضع شدن متحول و جامعه وضع گرفتن نظر در و الزم مقتضیات به توجه با دیگر
 در با او دیدن صدمه یا( مرد و زن از اعم) فرد یک شدن کشته از ناشی خسارت عنوانبه دیه مقدار
 مقتول دمر یا زن بین هم تفاوتی حیث این از و شود تعیین دادگاه سوی از مختلف جهات گرفتن نظر

 گونههمان. دشو گرفته تصمیم موردی بلکه باشد نداشته وجود ثابت فرض یک صورتبه دیدهصدمه یا
 سال صوبم ایران مدنی مسئولیت قانون و شودمی انجام مدنی مسئولیت عرفی قوانین طبق امروزه که

 محمد یدس المنار، تفسیر صاحب بیان از اسالمی نظرانصاحب بین در .است کرده بیان را آن نیز 1333
 متقس در وی. کردیم نقل قبالً را او عبارت از قسمتی که شودمی احساس گرایش این رضا، رشید
 :گویدمی غیرمسلمان دیه مورد در دیه آیه ذیل بیاناتش از دیگر

 هب و است متعارض و مختلف دیه مورد در عملی و قولی روایات که است این کالم خالصه
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 یتراض و عرف به موکول دیه امر که است این قرآن آیه ظاهراً ولی دارند نظراختالف فقها جهت همین
 احکام وصبخص اسالمی فرعی احکام بیان مورد در ترکلی صورتبه گرایشی چنین نظیر .است طرفین
 محمود نام به مسلمان عرب نویسندگان از دیگر یکی کلمات در مردان با آن تفاوت و زنان به مربوط
 آزار مورد سخت زنان که کرد ظهور ایدوره در اسالم: گویدمی وی شودمی دیده سودان از طه محمد

 ردک سعی بدهد را هاآن کامل حقوق عمالً نتوانست اسالم چون. آمدندنمی حساببه و بودند اذیت و
 لذا و نماید برقرار هاآن برای مردان حقوق نصف معادل حقوقی حداقل و کند اصالح را هاآن وضع
 اعالم قبولقابل مرد یک شهادت حد در را زن دو شهادت و داد قرار مردان نصف را آنان االرثسهم
 .نیست همیشگی و قطعی مرد و زن بین تساویعدم این ولی کرد

 و ندکمی بازی تساویعدم این در مهمی نقش زن اقتصادی وابستگی گویدمی ادامه، در وی،
 معیشت تأمین و نفقه دادن به مرد تکلیف ،شدهبیان زن به نسبت مرد برای قرآن در که برتری مالک

 و عضب علی بعضهم اهللفضل بما النساءعلی قوامون الرجال: »است آمده نساء سوره 34 آیه در. است او
 است یشخص مسئولیت اساس بر مرد و زن بین مطلق تساوی کار اساس ولی. «اموالهم من انفقوا بما
 به را عیاجتما مشاغل و هامسئولیت مردان نظیر زنان و کند فرق وضعیت کهدرصورتی دلیل این به و

 کرد رازاح را قضا شغل زن اگر درنتیجه. باشند داشته مردان با مساوی حقوق باید طبعاً بگیرند عهده
 ماعیاجت و اقتصادی هایفعالیت در اگر طبعاً و) داد قرار مرد شهادت نصف را او شهادت تواننمی دیگر
 (.کرد تجدیدنظر باید نیز او دیه بودن نصف مورد در داشت، را خود مؤثر نقش

 فرعی اماحک منظور قاعدتاً) اسالمی قوانین و احکام بود معتقد متشرعین رایج نظر برخالف وی
 بیان اب طه البته. است نزده هفتم قرن در را خود آخر حرف اسالم دین و دارند موقتی جنبه( است عملی
 دار به ارتداد جرم به سالگی 63 سن در 1364/  1310 سال در و داد باد بر را خود سر نظریاتی چنین

 یتمقبول گاه که اسالمی فرعی احکام با رابطه در گرایش نوع این صورت هر به. شد آویخته مجازات
 اج و است فزونی به رو رسد،نمی نظر به سازگار زمانه واحوالاوضاع با و حاضر دوران در هاآن اجرای و

 ذولمب بیشتری توجه نظریات نوع این و هادشواری این به شناسزمان و بینروشن فقهای که دارد
 احکام از عملی و مقبول چهره تحریف، و انحراف از جلوگیری ضمن خود شایسته اجتهاد با و دارند

 رد اجتماعی عرفی امور در نص به عمل و حکم بودن تعبدی برتکیه جایبه و دهند نشان اسالمی
گیریم یم نتیجهبنابراین  ؛نمایند کنکاش شارع واقعی نظر فهم و هاآن حکمت و احکام مصالح کشف

است و در این « مجازات»در مورد ماهیت دیه نظرات مختلفی مطرح شده است. طبق یک نظر دیه که 
دیه را مجازات  گذارقانونشده است. اینان معتقدند  استناد اسالمیقانون مجازات  12 مادهخصوص 

ن دیگر ای دیدگاه .است گذارقانونآن، اجتهاد در مقابل نص صریح  برخالفدانسته و هرگونه سخنی 
استناد قانون مجازات اسالمی  234است. در این خصوص به ماده « جبران خسارت»است که دیه 

 حسابهبشد و مانند جزای نقدی کنند و معتقدند اگر دیه مجازات بود، نباید به اولیای دم پرداخت میمی
 کهیدرحالشود، علیه زایل میگردید. نکته دیگر اینکه مجازات با فوت محکوممی واریز عمومی درآمد



91  11شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

در  کهدرحالیمجازات جنبه شخصی دارد،  عالوهبهشود. با فوت جانی، دیه از اموال وی پرداخت می
 قانون مجازات اسالمی 331 و 330 موادشود. باب دیه، در مواردی عاقله محکوم به پرداخت دیه می

 .نیز دیه را جبران خسارت فرض کرده است
د رسآورده است، ولی به نظر می مجازاتدیه را در شمار  گذارقانونتوان گفت کلی میطوربه

، چون در اکثر جنایات شبه عمد همهبااینوجوب پرداخت دیه، بیشتر یک الزام مدنی یا کیفری است. 

 .جانی غیر از پرداخت دیه الزام دیگری ندارد، شاید بتوان این غرامت را نوعی مجازات تلقی کرد
توان نتیجه گرفت که مسؤولیت مدنی با مسؤولیت پرداخت می شدهگفتهاز مجموع مطالب 

اهیت با م ازنظرتوان ضمان دیه را توان یکسان دانست، نمیدیه قابل انطباق نیست. همچنان که نمی
خسارت مقرر شرعی، ماهیت خاص خود را دارد و با  عنوانبهمسؤولیت مدنی یکی پنداشت، بلکه دیه 

 .حقوقی موجود در جدید قابل انطباق نیست از نهادهای یکهیچ
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 1محسن فانی

 
 
 

 چکیده
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در  106در این مقاله به بررسی و ارزیابی و تحلیل و نقد اصل 

مذکور به صراحت به بیان وظایف و اختیارات  اصل پرتو اصول ومبانی وموازین ومعیارهای حقوقی می پردازیم.
قوه قضاییه پرداخته است، وظایفی که هریک از آنها از چنان اهمیتی برخوردار می باشند که رسالت قوه قضاییه 

 106مذکور در راستای تحقق اصل  قوه را در تحقق نظام قضایی مطلوب با اهمیت خاصی مواجه نموده است.
ه قابل در این ارتباط نکت اما ای خاصی است که در متن مقاله به آن اشاره مینماییم.نیازمند برخی جهت گیری ه

توجهی وجود دارد و آن وجود چالش ها و مشکالت در راه تحقق نظام قضایی مطلوب می باشد که به نظر می 
ی نو فرهنگ غ رسد مهمترین مشکل و چالش در این خصوص نبود نظام یکپارچه و جامع پیشگیری از جرم

 قضایی است.
 

یشگیری پ -عدالت قضایی -سیاست جنایی –عدالت جنایی –نظام قضایی مطلوب: واژگان کلیدی

 از جرم
  

_______________________________________________________________________________ 
 مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری فارسکارشناس ارشد حقوق عمومی و  .1
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 قانون اساسی 251بررسی اصل  -2
قانون اساسی جمهوری  106در این قسمت به بحث و بررسی تحلیلی و محتوایی راجع به اصل 

 :داردیاصل مذکور چنین اشعار م پردازیمیاسالمی ایران م
است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن  یاقوه قضاییه قوه

 دار وظایف زیر است:به عدالت و عهده
وفصل دعاوی و رفع رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل -1

 .کندیسمت از امور حسبیه که قانون معین مخصومت و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن ق
 مشروع هاییاحیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزاد -2
 نظارت بر حسن اجرای قوانین -3
 کشف جرم، تعقیب، مجازات، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم -4
مطالب و مباحث ذیل به در  اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین. -0

 .پردازیمیالذکر ممشروح فوق هاییتبررسی و نقد وظایف و صالح
 

 قانون اساسی 251اصل  5موضوع بند  -2-2
اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم »قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  106اصل  0بند 

عبارت دو وظیفه را بر عهده قوه دانسته است. این  ییهرا یکی از وظایف قوه قضا« و اصالح مجرمان
های جنایی که شامل کشف و تعقیب و تحقیق جرائم و متهمان است گذارد: اول، سیاستمی ییهقضا

شود که همان نظام عدالت و دوم، سامانه یا نظامی که متولی مدیریت و اجرای این فرایند محسوب می
 نی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم وبیجنایی است. در الیحه پیشگیری از جرم این عبارت پیش

اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای از بین بردن یا کاهش آن تعریف شده است. کارشناسان حقوقی در 
از جرم در  در پیشگیری ییهبه بررسی اقدامات پیشگیری از جرم و نقش قوه قضا« حمایت»وگو با گفت

 وزنامه حمایت(.، رنامیاند )ببرنامه پنجم توسعه پرداخته
 

 در پیشگیری از جرم ییهاقدامات قوه قضا -2-0
 ، هرگونه اقدامی ناظر به پیشگیری ازکنندیها نیز آن را تعقیب مطبق این نظریه که مجازات

و او را برای جایگزینی در  داردیمجرم را از ارتکاب بزه جدید بازم حالینجرم در جامعه است و درع
 .(030: 1313سازد )نوربها،یگروه و اجتماع آماده م

گیری در پیش ییهدر خصوص اقدامات قوه قضا« حمایت»وگو با یک وکیل دادگستری در گفت
قضاییه در زمینه جرم و بزهکاری، در چارچوب اصل  های قوهاقدام یطورکلدهد: بهاز جرم توضیح می

ت. یکی از تفسیرهایی که در دهه این اصل قابل تبیین اس 0و  4ویژه بندهای قانون اساسی و به 106
گذشته در خصوص این اصل و بندهای مذکور آن مطرح شده، این است که خبرگان قانون اساسی در 
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اند المللی در زمینه پیشگیری از جرم نظر داشتهآن به معیارهای بین 0خصوص بند نگارش این اصل و به
 ند. او درواقع از آن معیارها الهام گرفته

کند: این دیدگاه را باید تفسیر و برداشتی از بند یادشده تلقی کرد، توانا اضافه می علی نجفی
ات از قوانین اساسی کشورهای دیگر و از طریق ادبی یرزیرا ممکن است نویسندگان قانون اساسی با تأث

 106اصل  0هرحال آنچه بند ای چنین مضمونی را وارد قانون اساسی ما کرده باشند، اما بهترجمه
شناس های سازمان ملل بازتاب یافته بود، شباهت دارد. این جرمگوید با معیاری که در عنوان کنگرهمی

عبارت بود از:  2000های پنج ساالنه ملل متحد تا پیش از سال کند: عنوان کنگرهخاطرنشان می
دگری ]عدالت[ دا»که از این سال، جزء دوم این عنوان به « پیشگیری از جرم و اصالح بزهکاران»

« یپیشگیری از جرم و دادگری )عدالت( جنای»ها با عنوان اکنون این کنگرهتغییر کرد؛ یعنی هم« جنایی
اقدام مناسب برای پیشگیری »قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز  106اصل  0شود. بند برگزار می

ن ست؛ اما به نظر، با توجه به بند پیشیدانسته ا ییهرا یکی از وظایف قوه قضا« از جرم و اصالح مجرمان
کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون »آن )بند چهارم که 

توان گفت که هر دو بند مذکور در راستای داند(، میرا یکی دیگر از وظایف این قوه می« جزایی اسالم
های ر کنگرهکه ازجمله د اندیینری )عدالت( جنایی قابل تبالمللی پیشگیری از جرم و دادگمعیارهای بین

درواقع منظور از سیاست عدالت کیفری تصمیمات متخذه از سوی » اند.سازمان ملل هم بازتاب یافته
اداری و یا قضاتی است که در مورد موضوعات  یهاگذاران، طراحان مقررات و دستورالعملقانون

 .(310:1314اس فریز،«)کنندیی قضایی اتخاذ تصمیم مبر اساس حق قانونگذار اییهرو
در زمینه جرم و بزهکاری دو وظیفه اصلی بر عهده دارد که  ییه، قوه قضایگردعبارتبه

منظور تحقق دادگری ]عدالت[ جنایی گذاری جنایی بهها را در راستای سیاستتوانیم آندرمجموع می
که در  های قضایی و اجرایی سیاست جنایی استگر جنبهانتعبیر و تفسیر کنیم. این وظایف درواقع بی

فرایند دادگری جنایی شامل کشف و تعقیب و تحقیق جرائم و متهمان و در سامانه یا نظامی که متولی 
مدیریت و اجرای این فرایند است یعنی سامانه دادگری جنایی یا همان نظام عدالت جنایی مصداق پیدا 

دار وظایفی است که توسط در این چارچوب، در وهله نخست، عهده ییهاکند. بنابراین قوه قضمی
 نییهای تأمها و اقدامها و سازمان زنداندادگری ]عدالت[ جنایی مثل پلیس، دادسرا، دادگاه یانمتصد

اند، عمدتاً به پس از منعکس شده 106اصل  4و تربیتی کشور قابل انجام است. این وظایف که در بند 

ها را با این قبیل اقدام .کیفری دارند-مربوط هستند، یعنی جنبه واکنشی و ماهیت قضاییوقوع جرم 
ر جرم طور مشخص، پیشگیری از تکراتوان با مفهوم پیشگیری و بهوجود واکنشی و پسینی بودن می

 . های کیفری ارتباط دادبزهکاران از طریق کیفردهی و اجرای محکومیت
کم ازنظر مفهومی منعکس شده، دست 106اصل  0کند: آنچه در بند می یدنجفی توانا تأک

پیشگیری »ها پیشگیری به معنای خاص کلمه است؛ یعنی دارای دو جنبه برجسته است که یکی از آن
 یهیشود و جز در مواردی اصوالً از وظایف قوه قضاکه به مرحله پیش از وقوع جرم مربوط می« کنشی
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شود و دوم )اصالح مجرمان یا بزهکاران( درواقع جنبه خاصی از محسوب نمیو نظام عدالت جنایی 
شناختی بالینی و در چارچوب نهادهایی مثل سازمان پیشگیری واکنشی از طریق تدابیر جرم

های با آنچه در عنوان کنگره 106اصل  0رسد، مفاد بند هاست. با توجه به جنبه اخیر، به نظر میزندان
های کند، زیرا سازمان ملل متحد ازجمله، در قالب کنگرهتاب یافته است، تعارض پیدا میپنج ساالنه باز

گذاری جنایی به معنای موسع آن در تمام سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و گفته از سیاستپیش
 و ییهگوید. در این مدل، قوه قضامشارکتی در راستای تحقق دادگری ]عدالت[ جنایی سخن می

است جنایی شوند و این سیگانه دولتی، یکی از متولیان سیاست جنایی قلمداد می، قوای سهیطورکلبه
خورد. به معنای موسع است که با پیشگیری از جرم به معنای واقعی آن )پیشگیری کنشی( پیوند می

نا تواند وظیفه پیشگیری از جرم را به این معنمی 106اصل  0در چارچوب بند  ییهقوه قضا یجهدرنت
 .، روزنامه حمایت(نامیدار باشد )بهای واکنشی و ازجمله، اصالح بزهکاران عهدهیعنی پیش از اقدام

 یدگاندمطمئناً بسیاری از راهبردهای حکومتی برای پیشگیری از جرم در بیست و پنج سال گذشته بزه
: 1314،هده گیرند )صفاریدرگیر ساخته است تا مسئولیت ایمنی خود و اموالشان را بر ع یبالقوه را طور

411) . 
 

 پیشگیری از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه -2-9
شده است.  نیز اشاره ییهدر قانون برنامه پنجم توسعه در امر پیشگیری از جرم به نقش قوه قضا

شناسی در پاسخ به این سؤال که در این خصوص چه اقداماتی باید یک کارشناس حقوق جزا و جرم
 یهاعنوان یکی از مؤلفههای پیشگیری از جرم بهگاهدهد: یکی از تجلید، توضیح میانجام شو

ویژه در گذاری جنایی، قوانین توسعه است. در قوانین برنامه توسعه جمهوری اسالمی ایران بهسیاست
 گذاران ما قرار داشته است.سه دهه اخیر، این مسئله همواره مورد توجه قانون دو

و  211دهد: فصل هشتم قانون برنامه توسعه پنجم شامل مواد مقدم توضیح میاصغر علی
های مهم توسعه )توسعه قضایی( اشاره دارد. ، درواقع به یکی از جنبه«حقوقی و قضایی»عنوان با  212

قضاییه مطرح و  و در زمان ریاست سابق قوه 1310مفهوم توسعه قضایی، بیش از هر چیز در دهه 
شد و  سیدر این قوه تأس« قضایی شورای عالی توسعه»ابتدا نهادی با عنوان  کهیطور؛ بهبرجسته شد

 تغییر نام و ماهیت داد.« معاونت توسعه قضایی»ساله دوم ریاست سابق، به سپس در پنج
 .باشندیم یزآمبرخی از جرائم همچون جرائم علیه تمامیت جسمانی از زمره جرائم خشونت»

اب از وجود اوست ارتک یجسم و جان یعنی علیه آنچه تنها دارایی واقعی انسان و جزئ این جرائم علیه
با عنایت به پیامدهای مهم جرائم مذکور و سایر جرائم  ین( بنابرا13: 1313)میرمحمدصادقی،«. یابندیم

 .گیردیپیشگیری از جرم به قوت در قوه قضاییه انجام م
های مهمی در خصوص بحث ها را حاوی نکتهتوجه کنیم، آن 212و  211اگر به مفاد دو ماده 

قانون برنامه پنجم مورد  211یابیم؛ ازجمله یکی از وظایف مهم این قوه که در متن ماده حاضر می
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یه که یتصریح قرار گرفته، تهیه و تدوین لوایح قضایی مورد نیاز است که البته در دهه گذشته قوه قضا
بنامیم، نیز لوایح متعددی ازجمله در زمینه پیشگیری از جرم « دهه توسعه قضایی»توانیم آن را می

ها به دالیل مختلف در قالب )الیحه ملی پیشگیری از جرم( تهیه و تدوین شدند که بسیاری از آن
کند: ضافه مید اقوانین موضوعه و مصوب به ثمر ننشستند. این قاضی دادگستری در تکمیل سخنان خو

قانون برنامه پنجم نیز به وظایف مهم دیگری در راستای آموزش همگانی تصریح  211ماده « د»در بند 
عالوه  باشد یعنی ییهتواند فقط از وظایف قوه قضاتر اشاره شد، نمیطور که پیششده است که همان

های مهمر آموزش همگانی که مستلزم برناقضاییه، سایر نهادهای دولتی و حتی غیردولتی باید در ابر قوه 
 مدت و بلندمدت است، مشارکت داشته باشند.میان

سیما تواند در اختیار صداوقضاییه می برای مثال، در این بند، عالوه بر تدابیر آموزشی که قوه
یار سوپرورش اشاره شده است که بهای درسی مقاطع آموزشبگذارد به گنجاندن این تدابیر در برنامه

 ، روزنامه حمایت(.نامیاهمیت دارد )ب
 

 نقش سایر نهادها در پیشگیری از جرم -2-4
ها مثل شهرداری در پیشگیری از جرم نیز در قانون برنامه پنجم توسعه به نقش دیگر سازمان

 دهد: در بنداشاره شده است. یک کارشناس حقوق شهری در خصوص نحوه این همکاری توضیح می
ها با قوه قانون برنامه توسعه، همکاری و مشارکت نهادهای اجرایی ازجمله، شهرداری 211ماده « ه»

 قضاییه، بر این نهادها تکلیف شده است.
گوید: تردیدی نیست که برخی از وظایف نهادهایی مثل علی زمانیان در این خصوص می

برای مثال،  قضاییه پیوند بخورد. تواند با تدابیر پیشگیری و نیز با بخشی از وظایف قوهها، میشهرداری
ها با تدابیر پیشگیری به معنای گسترده آن(، شهرداری در حالت اول )یعنی، ارتباط وظایف شهرداری

زا سازی فضاهای شهری و تبدیل فضاهای پرخطر یا آسیبتواند بخشی از بودجه خود را صرف بهینهمی
های گذشته اقدامات خوبی برای وشبختانه در سالهای امن و ایمن کند که در این زمینه، خبه محیط

. در البالغه انجام شده استنهج مثال در شهر تهران مثل تبدیل فضاهایی از رود دره پونک به بوستان
د توان به تدابیری اشاره کرد که بایپوشانی وظایف شهرداری با وظایف قوه قضاییه(، میحالت دوم )هم

پذیر )مثل متکدیان، ولگردان، معتادان، های پرخطر یا آسیبری گروهآودر راستای شناسایی و جمع
ل هایی را مثکودکان خیابانی و...( به انجام برسند. در این زمینه، نیز شهرداری در پایتخت برنامه

هایی برای نگهداری افراد مذکور اجرا کرده است که تقویت نقاط قوت چنین خانهاندازی گرمراه
، نامیرسد )بشناسایی و رفع نقاط ضعف آن، برای آینده نیز مفید بلکه ضروری به نظر می هایی بابرنامه

 روزنامه حمایت(.
 

 قانون اساسی 251نقد اصل  -0
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 قانون اساسی 251بررسی وظایف قوه قضاییه بر اساس اصل  -0-2
شیدن خای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بقوه قضاییه قوه

 :دار وظایف زیر استعدالت و عهده
وفصل دعاوی و رفع رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل -1

 . کندیخصومت و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین م
 مشروع.  هاییاحیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزاد -2
 ن اجرای قوانین.نظارت بر حس -3
کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی  -4

 اسالم.
 اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین. -0

 اند از:نکات قابل ذکر بر اساس این موارد عبارت
وقوع جرم و اصالح مجرمین  از این اصل به موضوع پیشگیری از آسیب اجتماعی و 0اول: بند 

های گذشته مغفول مانده و کار جدی در این سال شدت طیاختصاص دارد که به طرز باورنکردنی به
 رابطه انجام نشده است.

به قوه قضاییه اختصاص  0و بند  گرددیدوم: ماهیت قوه قضاییه به بندهای یک تا چهار برم
قوا و موضوع کامالً ملی و مربوط به همه  یک 106از اصل  0، اجرای بند یگردعبارتندارد. به
 است. یردولتیهای دولتی و غسازمان

ها بسیار مهم و جدی است که متأسفانه چندان محلی سوم: نقش مردم در پیشگیری از آسیب
 های پیشگیرانه ندارد.از اعراب در برنامه

جایی مانند وزارت فرهنگ و چهارم: اساس پیشگیری، اقدامات فرهنگی است؛ با این وصف، 
وع های اجتماعی و وقاول مبارزه با آسیبجبهه  باید نوک پیکان و یماارشاد اسالمی و سازمان صداوس

ای در این بند ندارند! امید است با شدهاین در حالی است که این دو ارگان جایگاه تعریفجرم دانست؛
ای ها در شورای عالی پیشگیری بره و تمامی سازمانپیشگیری، این معضالت حل شدتصویب الیحه 

 هماهنگی فکر و عملیاتی کنار هم جمع شوند.
پنجم: باآنکه ثابت شده است که زندان اثری در کاهش جرم نداشته و حتی موجب افزایش و 

 کهینحوترین کشورهای دنیا در داشتن زندانی است بهتوسعه آن شده است، کشور ما از پرجمعیت
ها دانموجود، زن آمار برند. طبقاز دویست هزار زندانی در کشور در وضعیتی نامناسب به سر میبیش 

ها شب هکینحوبه کنندیسرریز کرده و تا بیست و پنج درصد اضافه بر استاندارد، زندانی تحمل م
ن خوابند! چنیها( میاز زندانیان اصطالحاً کارتون خواب هستند و در راهروها )حتی در دستشویی یاعده

 ن نظام اسالمی نیست.أوضعیتی اصالً در ش
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اول زندانی و در آسیا از رتبه چهارم و در جهان از رتبه ایران در میان کشورهای اسالمی رتبه 
، را بر اساس نسبت جمعیتی مالحظه کنیم یبنداین رتبه چهلم در تعداد زندانی برخوردار است که اگر

ر دارند علیه یکدیگ یسازخواهد بود. اما واقعیت این است که مردم، نقش مهمی در پرونده وضعیت بدتر
رونده آمار، ساالنه بیش از دوازده میلیون پ . بر اساسشودیکه منجر به تشکیل پرونده در قوه قضاییه م

 پنجمیک و وسعترغم جمعیت دو برابر این رقم برای کشور ژاپن به کهیدر فرایند رسیدگی است درحال
نسبت به ایران، تنها دویست هزار پرونده در سال است. مقام معظم رهبری با عنایت و تأکید بر زندان 

شی که در این گرای»اند: امیدی است. ایشان فرمودهاند بارقه اخیر قوه قضاییه را تأیید کردهزدایی رویه 
 «.نقطه مثبت و خوبی استهست، بسیار قوه قضائیه برای زندان زدایی 

اساساً ماهیت فرهنگی دارد و یا حداقل باید گفت که ابزار آن فرهنگی است، اما  0ششم: بند 
  .شودیبرخورد م یافزارعجیب است که در کشور ما بیشتر با آن سخت

تر محدود است و حتی بسیاری تمامشدت هرچهدر کشور ما به 0هفتم: اطالع عمومی از بند 
 این توصیف، وضعیت سایر مردم معلوم است. بااند. از کارشناسان حقوق به آن توجهی نکرده

این  اند، دچاردانان و قضات که به این بند طی سالیان اخیر توجه کردههشتم: برخی از حقوق
ها باید درباره ماهیت حقوقی و قضایی دارد و فقط آن 106اصل  0بند  کنندیتباه هستند که تصور ماش

را مانند سایر بندهای این اصل  0آن اظهارنظر کرده و به تحلیل آن بنشینند. به عبارتی، موضوع بند 
 ایرشتهیانموضوعی م 0اساساً این طرز تلقی غلط است و بند  کهیدانند؛ درحالرا حقوقی و قضایی می

 گیرد.یها را مخصوصاً در دو بعد فرهنگ و اجتماع دربرمعلوم و تخصصاست و همه 
قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران وظیفه  106اصل  0نهم: فهم و درک بند 

باید به سهم خود، برای معرفی این بند تالش  کسهر فرد متعهد به این نظام و آب خاک است. هر 
 .(http://pishgiriazasib.parsiblog.comکند )گلشنی، قابل دسترس در: 

 

 قانون اساسی 251تفاسیر شورای نگهبان از اصل  -0-0
: داردیبه شرح زیر بیان م 106اهلل صافی دبیر شورای نگهبان نظر خود را درباره اصل لطف

 اصل دارد، بنابراین قوانین یاجرا بر حسن نظارت قضائیه قوه اساسی قانون 106 اصل 3 بند برحسب»
 د بهانموظف مسئول اخطار کند و مقامات مسئول مقامات به قوانین یاز اجرا تواند در موارد تخلفمی

 نمایند و در صورت شود توجهمی انجام اساسی قانون 174 اصل موجببه که قضائیه قوههای اخطار
 شده نیز بیان عادی در قانون وظائف و حدود این اند و ترتیبنموده تخلف اساسی ، از قانونتوجه عدم
 .(http://www.shora-gc.irتا؛ پایگاه اینترنتی شورای نگهبان، قابل دسترس در: )بی«است

 

قانون اساسی  251ر اساس اصل بررسی معیارهای مطلوبیت قوه قضاییه ب -9

 جمهوری اسالمی ایران
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، در ذهن از قانون، حقوق، شودیهرگاه سخن از دستگاه قضا و قوه قضاییه به زبان جاری م
دالت، تأمین ع یتگرایی، قانونمند بودن، پیکار با ستم و کوتاه کردن دست زورمداری و درنهاقانون

و ازآنجاکه از باب دستور پیامبر مکرم اسالم  گرددیوری مامنیت و سعادت افراد جامعه برجسته و مح
د؛ اش نیندیشد و نکوشتنها به سرنوشت جامعهروز را به سر آرد و نه یاگر کس»فرماید: )ص( که می

رهبر معظم انقالب  7/4/1314و همچنین فرمایش مورخ « تنها گناهکار است، بلکه مسلمان نیستنه
ن حوزه و دانشگاه و حقوقدانان کشور در مورد قوه قضاییه بیشتر پیشنهاد نظراهرقدر صاحب»مبنی بر 

رسانی از طالع؛ که انتقاد و ا«شودیو نظر دهند و منصفانه انتقاد کنند، دستگاه قضایی بیشتر تقویت م
 معایب و نواقص را دستمایه تعالی و پویایی دستگاه قضایی توصیف نمودند.

قانونی، ساختاری و... در قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران  ای نواقصحال به بیان پاره
 پردازیم:می

 

 مداری مسئولینقانون و قانون -9-2
 عنوان نظامی تعریفآن را به توانیمیاگر بخواهیم تعریفی از حاکمیت قانون ارائه دهیم، م

 دهندیو اعمالی که انجام م گیرندیاند همواره در تصمیماتی که مکنیم که مقامات یک کشور مکلف
 .(113قوانین و مقررات را رعایت کنند )نقیبی مفرد، همان: 

 قانون -مشروطیت تا به امروز–سال اخیر  صدیکهای اصلی جامعه ایران در یکی از دغدغه
طلبان در جنبش ترین مطالبات مشروطهکه اولین و جدی یمداری مسئولین بوده تا حدو قانون

مجلس شورای »خانه بوده که همین تفکر بعد به هجری شمسی تأسیس عدالت 1210 مشروطیت
 مداری وارتقاء یافت و همواره درخواست مردم از مسئولین، قانون« مجلس شورای ملی»و بعد « عدالت

رعایت نظامات و مقررات بوده تا هم الگویی برای مردم تلقی شوند و هم جلوی فسادهای اقتصادی، 
.. گرفته شود و همچنین با برخورد شدیدتر با مسئولین و منتخبین مردم که با عدم اجرای اداری و.

 عدالتی را در جامعهاعتمادی و بیو زمینه بی باشندیها که منشأ قدرت و پول مقوانین از ناحیه آن
وان بت هنددی، گرفته شود و در مقابل مردم جامعه که برخورد و خالف قانون انجام مدهندیگسترش م

 جانبه و بدون اغماض را در جامعه جاری نمود.عدالت همه یکبا شدت برخورد کرد و 
 

 های فشارحضور گروه -9-0
های فشار بوده که در تمامی ادوار از عصر های اصلی در جامعه ایران حضور گروهاز دغدغه

ها را پا گذاشته و برخی انسان یرهای مجازات حرمت قانون را زمشروطیت تاکنون با تشکیل کمیته
وم، قاضی العمهای قضایی، خودشان نقش شاکی، مدعیرسیدن افراد به دستگاه یجاو به کردندیترور م

 هایگرفتند که با قانونمند شدن جامعه و برخورد شدید با این گروهو اجرای احکام را به عهده می
 .گرددیاقلیت، امنیت پایدار در جامعه جاری م
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 توزیع عدالت قضایی -9-9
ها است که مردمان را در داخل دولت یاعدالت بخشی از فضیلت انسانی و در همان حال رشته

ا هم او ر و سازدیواحد هم انسان را خوب مبه عبارت بهتر خصلتی است که درآن دهدیبه هم پیوند م
 .(73: 13آورد )هاشمی،یاجتماعی بار م

 کسیچجامعه امروزی ما مشکل توزیع عدالت قضایی است؛ چراکه هیکی از مشکالت در 
های دیگر جامعه جدا کند. مشکالت قضایی موجود در هر بخشی از یک جامعه را از بخش تواندینم

جامعه حاکی از مشکالت کل آن جامعه است. برای مثال فقر اقتصادی، بیکاری، حضور جمعیت بیش 
ا بزهکاری ارتباط مستقیم دارد و هرچه جامعه از حیث سیاسی، از ظرفیت در یک فضای انسانی ب

ها به دور باشد، هنجارهای صحیح اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از ثبات و پایداری برخوردار و از بحران
نتیجه است؛ اما در جامعه ناسالم ممکن است قوانین و بی یننهادینه شده و تخلف از قانون دردسرآفر

های قانون باشد، اما به آن عمل نشود و یا قانون در نظر مردم از ش دقیق در کتابخوب و با نگار
مشروعیت کافی یا حتی ضمانت اجرایی عملی برخوردار تلقی نگردیده است و این است که مردم 

ماند؛ لذا مردم دنبال خواهند گفت اگر بخواهی پشت سر قانون حرکت کنی، کالهت پس معرکه می
مداری و عدالت محوری به قانون یجهدوند و درنتفراقانونی برای رسیدن به اهداف خود می هایحلراه

باید  ای کهعنوان قوه. در این شرایط قوه قضاییه هم موقعیت ممتاز خود را بهشودیحاشیه کشانده م
اد اوالً با ایج. برای مثال خود قضات و کارمندان دادگستری، دهدیقانون اجرا و ضمانت کند، از دست م

، ثانیاً با کثرت دهندیرجوع از دست مهای مرتبط با آن حرمت الزم را در چشم و دل اربابشایعه
رجوع هم از ها شلوغی محیط کار از شغل خود ارضا نخواهند شد و شهروندان یعنی اربابپرونده

ناخواه اهبینند و خوبسیار آسیب می ها و عدم اعتماد به دستگاه قضاییها، شبههها، ناکارآمدینارسایی
د شوند و برای اینکه قانون تأثیرگذار باشاز جهت روحی، عاطفی و حیثیتی بسیار متضرر و متألم می

 مدار باشند.باید هم مقنن، هم قاضی و هم مجری یعنی هر سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه قانون
 

 در ایرانقوانین از تحوالت سیاسی  یرپذیریتأث -9-4
مربوط به چگونگی تدوین قانون اساسی و جمع دو  یهاپس از پیروزی انقالب اسالمی تنش»

عنوان جمهوری و اسالمی و مسئله پیچیده حاکمیت در این جمهوری نوپا باال گرفت نیروهای اجتماعی 
 یاهگونهکه پس از سالیان دراز فرصت اظهارنظر درباره شیوه حکومت خود را یافته بودند، هریک ب

که نظر حقوقدانان در چندان کردندیبرداشت ذهنی خود را از مفهوم مجرد جمهوری اسالمی بیان م
 (203: 1313کاتوزیان، «)رسیدینم ییجاآن هیاهو به

انجام شده از ابتدای انقالب تا زمان شورایی بودن و دو دوره  هایگذارییاستبا بررسی س
ییه و ریاست معظم له در قوه قضاییه در خصوص تشکیالت و ساختار ساله ریاست فردی بر قوه قضاده
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قوه قضاییه همواره برای نیل به عدالت قضایی با توجه به زمان حاکم بر جامعه تشکیالت و ساختار 
 بارهکیای در نظر گرفته شده است، در ابتدای انقالب به لحاظ شرایط خاص ابتدای انقالب بهویژه

ساله کنار گذاشته شد و همگی خواستار  00قوانین با تجربه حداقل  بارهیکهمه به اکثر قوانین نقض و
صورت شورایی ها شدند وجهت اداره قوه قضاییه بهاجرای شریعت اسالم در زمان پیامبر در دادگاه

ت و نظمی، پیشرفاستناد شد و به لحاظ تشتّت آراء به لحاظ شورایی بودن و جهت جلوگیری از بی
ریاست محترم قوه  1361حات سریع در قوه قضاییه بر اساس اصالحات قانون اساسی در سال اصال

ها و صورت فردی و دارای اختیارات وسیعی )عزل و نصب قضات(، مقررات )بخشنامهقضاییه به
 عنوانها( و تغییرات کامل ساختاری در قوه قضاییه با انتصاب مستقیم مقام معظم رهبری بهنامهآیین

مراتب یک قوه مستقل شکل جدیدی گرفت که با فردی شدن ریاست قوه قضاییه امکان اصالحات به
تسریع گردید و مشکلی که از این به بعد به وجود آمد. تغییرات و اصالحات مداوم و اساسی بود که بر 

دیده از گرسقضایی مشکل شد که برای جامعه، مردم و مجموعه دستگاهپیکره قوه قضاییه وارد می
چراکه در هر برهه از زمان و با توجه به سالیق و اعتقادات شخصی نظام قضایی ایران با تحول و 

های مختلف مورد بحث و بررسی موارد زیر را در دوره توانیطور مثال مدگرگونی مواجه شده است. به
 قرار داد:

 

 یزدی اهللیتساله مدیریت قضایی آ 22دوره  -2
ها و دادسراها بود و با هدف دسترسی ها مستقیماً مرتبط با دادگاهسیاستیک سری  -1-1

مستقیم مردم به قاضی، رفع مشکل اقرار و شهادت شهود نزد قاضی و تسریع در رسیدگی و دادن 
دگی ای کردن رسیعنوان شخص با صالحیت باالی شرعی و یک مرحلهصالحیت مطلق به قاضی به

ها هجری شمسی ایجاد شده بود و در این سال 1230ه حذف دادسرا که از سال ها، اقدام ببه پرونده
ای بودن مراحل رسیدگی )تحقیقات مقدماتی( و دومرحله یجاامتحان خود را پس داده بود و به

)رسیدگی(، نظام رسیدگی یکدست ایجاد شد و اقدامات مناسبی هم در این دوره صورت گرفت ازجمله 
 307شعبه تأسیس شد و ازنظر تعداد ساختمان از  314ها که تا پایان دوره سیاست توسعه شعب دادگاه

های سیار در اندازی دادگاهصادیق توسعه عدالت بوده و همچنین راهواحد رشد داشت که از م 127به 
، های تخصصی ازجمله دادگاه ویژه اطفالمراجع قضایی تعطیل شده در جنگ تحمیلی و تشکیل دادگاه

دادگاه ویژه در زمینه اقتصادی و همچنین پیگیری سیاست ارتقای تشکیالت نهاد پزشکی قانونی با 
دیل آن به سازمان پزشکی قانونی، سیاست نظارت و ارزشیابی ساالنه قضات که تجهیزات جدید و تب

ها، بر صالحیت اخالقی، رفتاری و اجتماعی قضات عالوه بر نظارت بر رعایت تشریفات قانونی در رأی
 نمود.مراقبت می
 های تشکیالتیها فراتر از دادگاه و دادسرا بود که به سیاستیک سری از سیاست -1-2

المللی که شامل برقراری ارتباط با مراجع قضایی کشورهای دیگر از طریق مسافرت مرتبط با مسائل بین
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گرفت و سیاست مواجهه فعال در موضوع و بالعکس صورت می یرانیمقامات قضایی دول خارجی و ا
ستگاه دحقوق بشر، توجه ساختاری به کلیه امور جاری حادث شده و سیاست پاسخگو بودن مسئولین 

ساله های قوه قضاییه بود که درمجموع در این دوره دهقضایی به افکار عمومی جامعه نسبت به فعالیت
 را پشت سر گذاشته است. یشرفتپنشیب و روند روبه قوه قضاییه با فراز و

 

 محمود هاشمی شاهرودی یداهلل سساله مدیریت قضایی آیت 22دوره  -0
گذاری انجام شده به چهار گروه کلی اهلل شاهرودی سیاستتساله مدیریت آی 10در دوره 

 اند از:که عبارت گرددیبندی متقسیم
 سیاست تشکیالتی حمایتی؛ -2-1

 های آنان؛سیاست گسترش حمایت از محکومین حبس و خانواده
 سیاست مراقبت بعد از خروج زندانیان؛

 سیاست حمایت از حقوق زنان و کودکان؛
 گذاران و مبارزه با مفاسد اقتصادی.یت قضایی از سرمایهسیاست حما

 وفصلسیاست تشکیالتی حل -2-2
با توجه به حجم روزافزون مراجعه به  ییقضا یرصورت غوفصل بهسیاست تشکیالتی حل

ها و ناتوانی دستگاه قضایی برای پاسخگویی کامل از طریق ایجاد شورای حل اختالف با این دادگاه
عدالت را از طریق رفتارهای  توانیه تا حد زیادی بار آن به دوش خود مردم قرار گرفته و مسیاست ک

کدخدامنشانه و مصالحه و صلح و سازش پیگیری و عدالت مردم محوری را به بار آورد و هزینه کمتری 
ورت صرا به دستگاه قضایی و بالطبع مردم برای کل حاکمیت داشتند که پس از به اجرا درآمدن به

صورت قانون در مجلس تصویب که در این دوره وخطا و رفع معایب بهنامه و گذراندن دوره آزمونآیین
 گذاری انجام گرفته شده معرفی گردید.ترین سیاستعنوان بزرگبه

 سیاست تشکیالتی پیشگیری از جرم -2-3
فردی  هاییآزاد ینهدف اصلی جامعه حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت و تأم

ر . عالوه برسدیتر به نظر مو اجتماعی است که برای اجرای آن هر طریقی موجه غیر قضایی مطلوب
ادی، ، اقدامات ارشرسندیبه کیفر م یناقدامات تعقیبی و جزایی که بر اساس آن متمردین و متجاوز

 .(303: 13زمینه مناسبی برای جلوگیری از تکوین جرائم باشد )هاشمی، تواندیو بازدارنده م ینیتأم
تر عمل شود، مراجعه به داوری و با توجه به اینکه هرچه در زمینه پیشگیری از جرم موفق

یابد. ریاست محترم قوه قضاییه وقت با انتخاب این سیاست می یدادرسی نیز بالطبع کاهش فراوان
ردن این اصل متروک مانده از قانون اساسی با کمک قوای دیگر، تشکیالت تشکیالتی، ضمن اجرایی ک

تفاده های زیرمجموعه خود نیز اسریزی کرد و از کلیه سازمانپیشگیری از جرم را در دستگاه قضایی پی
 کامل کرد.
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 سیاست احیای دادسرا -2-4
ه با دسرا بود کدر دوره ریاست پیشین قوه قضاییه یکی از تحوالت بزرگ قضایی حذف دا

گذشت زمان و نرسیدن به اهداف مدنظر و پیش آمدن مشکالت جدید، سیاست احیا را در پیش گرفت 
های قضایی با تقسیم تخصصی و دقت در ارجاع به قضات و در پی آن بود که بررسی و قضاوت پرونده

رده ماتی را به دادسرا سپباتجربه و متخصص در هر امر کیفیت آراء را باال برده و مرحله تحقیقات مقد
و دادگاه صرفاً با دقت به امر قضاوت بپردازد و سیاست تخصصی شدن در جرائم اطفال، جرائم علیه 
کارکنان دولت، بهداشت و امور پزشکی، کار و امور اجتماعی و اشتغال، اوقاف و... را پیگیری نموده 

 است.
 سیاست گسترش فناوری مدرن در روند دادرسی -2-0

آن  یاپایدر همه ابعاد زندگی ما نفوذ کرده است علم حقوق نیز پا یگونه که عامل فنّاورهمان
 (1330:14حضور مؤثر داشته است )حبیب زاده،

اهلل هاشمی شاهرودی تحول و تغییرات بنیادینی در نظام فناوری اطالعات و در دوره آیت
طالعات وظایف راهبردی، ساماندهی، نظارت ارتباطات قوه قضاییه ایجاد و با ایجاد شورای فناوری و ا

 ها در حوزه فناوری اطالعات را به این شورا سپرد.سازی و توسعه فعالیت و برنامهیکپارچه
 سیاست تشکیالتی مواجهه سازمانی -2-6

سیاست تشکیالتی مواجهه سازمانی با جرائم یا مناطق خاص و هماهنگی کامل در دستگاه 
 در ایجاد امنیت پایدار و ایجاد آرامش در جامعه. قضایی در امور امنیتی

 تشکیالت نظارتی یسیاست ارتقاء و توانمندساز -2-7
تشکیالت نظارتی در درون سازمان و ارتقای دفتر حراست قوه  یسیاست ارتقاء و توانمندساز

واطالعات قوه قضاییه در راستای کشف و انهدام باندهای فساد در مراکز قضاییه به مرکز حفاظت
مختلف قوه قضاییه، پیشگیری و آموزش کارکنان نهاد عدالت قضایی، حفاظت از اسناد و اطالعات این 

سیاست مذکور بدون نیاز به ارکان خارج از قوه  یریکارگات تا با بهدستگاه، حفاظت فیزیکی از قض
 وظایف برآید. گونهینقضاییه بتوان از عهده انجام ا

 سیاست تشکیالتی نظارت و ارزیابی -2-1
مختلف  ییا متعلق نظارت عبارت از اقداماتی است که از سوی مقامات و نهادها یهالمضاف

مدرن حقوق اساسی اصوالً از سه قوه  یهامات و نهادها در نظام. این مقاگیردیحکومتی صورت م
 .(10: 1311شود )راسخ، یمقننه، مجریه و قضاییه تشکیل م

سیاست تشکیالتی نظارت و ارزیابی قضات که از امور ضروری و سالمت دستگاه قضایی را 
ئیس قوه در این دوره دفتر بود که ر یااندازهاهمیت نظارت و ارزیابی قضات به یکنبه همراه دارد ول

 تشکیالت نظارت و ارزیابی قضات را به معاونت قوه ارتقا داد.
نمود، دیدارهای مردمی رئیس قوه قضاییه در توجه میازجمله مواردی که در این دوره جلب
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 جامعه بود که همانند هر پدیده حقوقی و اجتماعی دارای محاسن و معایبی بود که نیازمند تأمل و تعمق
 هایرجوع و گوش دادن مستقیم و بدون واسطه به درد دلاست. از حیث مالقات و گفتگو با ارباب

که  جهتینهای آنان و ازاآشنایی نزدیک و اشراف بر درد دل یتهای مردمی و درنهامردم و شکایت
ر گویای ن اماست ای یرتقدخرد، قابلکشور این مشقت و سختی را به جان می رتبهیبه یک مدیر عال

ها در نظام اسالمی است جایگاه متعالی آن ینوعنقش مهم و برجسته مردم در اداره امور کشور و به
 ایهیژنقش و جایگاه مردم در نظریات مربوط به تشکیل حکومت در عصر حاضر از اهمیت و یبررس

ها به حکومت دیبنیمبرای تقس یابرخوردار است تا جایی که پذیرش یا عدم پذیرش مردم ضابطه
 .(1: 1332ساالر شده است )صالحی، اقتدارگرا و مردم

واسطه های بنیادین دستگاه خویش نماید تا بهاین وقت خود را صرف زیرساخت توانستیاما م
ها پس از طی مراحل آن معایب را رفع و یا به حداقل ممکن کاهش دهد و از باب قاطعیت احکام دادگاه

های مردمی از حیث قضایی و های اصل دستگاه قضایی است. همین مالقاتکامل دادرسی از سیاست
 11ماده  2ها و دستورات صادره ریاست محترم قوه قضاییه طبق تبصره اری در روند پروندهتأثیرگذ

که دارای سمت قضایی هم است، اگر رأی  1311های عمومی و انقالب اصالحی قانون تشکیل دادگاه
که  دهدیشرع تشخیص دهد، آن را جهت رسیدگی به مرجع صالحه ارجاع م یندادگاه را برخالف ب

ختیار را به شعبه تشخیص داده شده بود و جای تعجب دارد در خصوص خود شخص رئیس قوه این ا
قضاییه تشخیص خالف شرع از باب شرعی بودن آن درست است؛ اما در خصوص کارشناسان حقوقی 

مه اعتبار امر مختو»مصداق ندارد و انتقاد وارده بر آن به اعطای چنین اختیاری به اصل محکم و مقنن 
را زایل و در سیستم دادرسی موجود هیچ رأیی به نتیجه نخواهد رسید. چون هر وقت « وت شدهیا قضا

رئیس قوه قضاییه یا حتی کسانی که از جانب وی رأیی را خالف شرع تشخیص دهند، رأی قطعی 
. عالوه بر سازدیله است را متزلزل ماالجرا و حتی اجرا شده که واجد حقوق مسلم برای محکومالزم
حاب تناظر اص»ثباتی در نظم حقوق در جامعه و روابط حقوقی افراد اصول مقنن حقوق ازجمله اصل بی

مصون بودن از تعقیب جزایی بدون رعایت تشریفات خاص قانونی را از کسانی که در امر « دعوی
و از  سازدیو همیشه دلهره تعقیب و مجازات برای او تداعی م سازدیتعقیب برائت گرفته، مخدوش م

طرفی این نحوه دخالت موجب سلب اعتماد قضات به جریان صحیح رسیدگی شده و قضات هرلحظه 
بیم آن را نخواهند داشت که هرلحظه اراده شود پرونده به غیر حکم قانون از اختیار آنان خارج خواهد 

 اهللیتانتصاب آشد که با توجه به ایرادات و نقایص زیاد با پایان دوره ریاست محترم قوه قضاییه و 
ماده  2الریجانی شعب تشخیص از میان رفت و جزء شعب دیوان عالی کشور شده و استفاده از تبصره 

عرض و موازی و ایجاد تشکیالت کنترل شده هم یجابایست بهبسیار محدود گردید و می 11
شته و از قصیری داهای مجدد به قاضی صادرکننده آرا مستدل شناخته شود و چنانچه قاضی ترسیدگی

رأی خالف قانون و شرع وی خسارتی متوجه کسی شده شخصاً مسئول شناخته شود و چنانچه تقصیری 
المال خسارت وارده را جبران کند و برای استحکام آراء از طریق دادرسی انتظامی قضات و نداشته بیت
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ا دارند، دقت و مراقبت علمی دیوان عالی کشور که مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای قانون و احکام ر
طرفین و استدالل و  های تعیین شده از طریق توجه به ادلهدر راستای مطابقت قانون با مشخصه

 استنتاجات و نتیجه رأی صادر شده باشد.
قانون اساسی  1361هرچند ریاست فردی بر قوه قضاییه پس از اصالحات سال  یجهدرنت

الن این های کبه دلیل اتخاذ سیاست رسدیقضایی شد، به نظر م مسبب تغییرات زیادی در دستگاه
نونی بایست با توسل به ابزارهای قامنشأ تغییرات زیادی باشد و می تواندیقوه از سوی یک نفر که م
های کلی نظام از هرگونه تغییرات عمده ناسنجیده که عواقب سنگینی بر باالدستی همچون سیاست

 گذارد، پیشگیری شود.یعهده نظام و مردم م
 

 نگر نبودن آنپی قوانین و جامعدراصالح پی -9-5
اعمال و اجرای قانون باید به نحو مستمر »هر قانون مستمر بودن آن است  هاییژگییکی از و

صورت گیرد به این معنا که تا نسخ و ابطال قانون توسط قانونی دیگر اجرای قانون نباید معطل بماند. 
ان طور که افالطون نیز بیابدی آن نیست زیرا همان یبودن قانون و بقا یاین به معنای دائمالبته 

وجود ندارد که بتوان با آن قانونی برای همیشه وضع کرد. بلکه به این  یگذارهیچ هنر قانون کندیم
: 1311راسخ،«)دشزود تغییر و تبدل یافته و از یک ثبات برخوردار بامعناست که قانون نباید خیلی زودبه

40) 
الت زا بوده بلکه یکی از معضنفسه مشکلاز این مطلب نباید غافل شد که اصالح قانون فی

نگر نبودن آن است و علت آن این است پی قوانین و جامعدرجدی در نظام قضایی کشور ما اصالح پی
وقت و هیچ گیردیم آوری نظرات کارشناسی صورتکه غالباً اصالحات غیرعلمی و بدون جمع

ن مصوب اند و همواره اکثر قوانیمستدل شناخته نشده یسنو یحهیا به عبارتی گروه ال یشنهاددهندگانپ
ی مثال قانون آیین دادرسعنواناند. بهقرار داده یانوخطا را سرلوحه متصدکشور ما جنبه آزمایش و آزمون

و به این طریق نظام موجود در قانون و ثبات رویه  کیفری تقریباً هرساله اصالحاتی را به خود دیده
واحد را متزلزل ساخته و همواره قضات، کارمندان، کارشناسان و وکال در سردرگمی و انتظار قانون 

برند. برای مثال در سال گذشته اجرایی شدن قانون مجازات اسالمی و در سال جاری جدید به سر می
ها را در سیستم قضایی درسی کیفری روند کلی دادرسی و مجازاتبا به اجرا درآمدن قانون آیین دا

 جزایی ایران تغییرات کاملی داده است.
 

 عدم وجود تعریف مناسب برای جرم سیاسی -9-1
ز بحران ا تأثیریو شصت و هشتم قانون اساسی، ب صدیکاصل  یدجرم سیاسی با وجود تأک

یده و مجرمین سیاسی نیز نوعاً بدون ارفاق در مذکور نبوده و تاکنون قانون آن به تصویب نرس
 .(1314:466اند )هاشمی،انقالب محاکمه و محکوم شده یهادادگاه
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 گذار نتوانستهازجمله مسائلی که از ابتدای انقالب تاکنون هنوز به نتیجه نرسیده و تاکنون قانون
سیاسی است و همواره میان قوه تعریفی برای آن ارائه و قوانین خاص آن را به تصویب برساند، جرم 

ه نظر بوده و هر بار کمقننه در تصویب آن و میان قضات در تعیین مصداق و نحوه رسیدگی اختالف
به لحاظ  شودیای از سوی قوه قضاییه یا طرحی از سوی نمایندگان در مجلس مطرح مالیحه

که در این برهه از زمان که کشور در  گرددینظر زیاد و عدم تصویب آن به آینده موکول ماختالف
یک تعریف جامع از جرم سیاسی را مطرح و قوانین خاص  توانیبرد، مآرامش سیاسی خوبی به سر می
 آن را تصویب و به اجرا درآورد.

 

 عدم وجود قانون جامع در مورد انتصاب مدیران در دستگاه قضایی -9-7
اییه از آن صدمه دیده، عدم وجود قانون جامع در از موارد ایراد ساختاری که همواره قوه قض

ای یقهصورت سلمورد انتصاب مدیران در دستگاه قضایی است که همواره با انتصاب مدیران و رؤسا به
و صرفاً با توجه به میزان ارتباطات، نزدیکی به مسئولین و اعتمادی که در طول زمان ایجاد شده بدون 

 .گیردیتجربه و کارآمدی صورت م توجه به سوابق تحصیلی، شغلی،
 

 وجود دادگاه انقالب -9-8
درواقع هدف این » مهم از ابتدای انقالب تاکنون دادگاه انقالب بوده است. یهایکی از دادگاه

یا  رژیم گذشته بوده و هاییهبوده است که برای برخورد قاطع و شدید با اعمالی که موجب تحکیم پا
ری از منظور پاسدااست، دادگاهی خاص تشکیل شود به افکندهیه چالش مانقالب نوپای اسالمی را ب

 .(330: 1311خالقی،«)دستاوردهای انقالب، این دادگاه همچنان باقی است
ازجمله موارد ایراد ساختاری در نظام حقوقی فعلی ایران وجود دادگاه انقالب پس از گذشت 

ام اقدام های نظمرور با استقرار و پایداری پایهست بهبایسال از پیروزی انقالب است که می 37بیش از 
های ویژه آن را به دادگاه عمومی اختصاص داده و یا اگر با توجه به به حذف آن نموده و صالحیت

و عوامل ضدانقالب همچنان وجودش الزم  یمسئولیت در حفظ نظام و برخورد سریع و قاطع با ناامن
 ن تجدیدنظر گردد.و وظایف آ هایتباشد، در صالح

 

 عدم وجود پلیس قضایی -9-3
ازجمله موارد نقض و ایراد ساختاری در حال حاضر قوه قضاییه، عدم وجود پلیس قضایی است. 
در سیستم قضایی سابق دستگاه قضایی کلیه اقدامات تحقیقات قضایی، جلب و توقیف محکومین و... 

ام و گرفت و چون همگکه دیده بودند، صورت می اییژههای وتوسط پلیس قضایی با توجه به آموزش
جزء بدنه دستگاه قضایی بود و ارتباط مستقیمی با قضات، دفتر شعب و مسئولین قضایی داشت، در 

ها، انجام کامل تحقیقات مقدماتی و رعایت قوانین و مقررات موفق بود. در حال تکمیل سریع پرونده
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ی که مسئول ایجاد نظم و امنیت در جامعه است افتاده و حاضر، این وظایف به عهده نیروی انتظام
داند و همواره در انجام وظایفش و خود را ضابط دستگاه قضایی می یسختهم نیرویی که بهآن

که این خود موجب اطاله دادرسی،  کندیها از سرباز وظیفه و نیروی غیرمتخصص استفاده ممأموریت
 عدم امکان یتطور جامع و درنهاها بهه سرانجام نرسیدن پروندهعدم انجام کامل تحقیقات علمی و ب

ی آگاه و بازگرداندن پلیس قضای بینییشکه با پ گرددیصدور رأی جامع و کامل توسط قاضی شعبه م
 وحقوق مردم و تسریع در رسیدگی و عدالت قضایی مفید خواهد بود.به قوانین و مقررات در رعایت حق

 

 کردن استقالل قاضیدار خدشه -9-22
هاد قضایی ن طرفییلزوم استقالل و ب» قاضی بایستی از استقالل الزم و کافی برخوردار باشد

 .(230: 13)هداوند،« شودیاز دادرسی منصفانه محسوب م
موجب این قوانین است که دار کردن استقالل قاضی بهازجمله موارد ایراد ساختاری، خدشه

یادی در قانون آیین دادرسی کیفری احضار و جلب بعضی از مقامات به عهده طور مثال در موارد زبه
های کیفری واقع در پایتخت و یا فقط با اذن رئیس قوه قضاییه است که قاضی در روند رسیدگی دادگاه

طرفین  به دلیل وابستگی یکی از یسیر پرونده را جلو برده و گاه تواندیطور مستقل نمها بهبه پرونده
 .یستها و عواقب بعدی قاضی از استقالل کافی و کامل برخوردار نه مقامات باالتر، توصیهب

 

 راهکارهایی برای وصول به توسعه قضایی در قوه قضاییه ایران -4
که با بررسی اجمالی تحوالت گذشته، شناخت  گرددیای اطالق متوسعه قضایی به حوزه

گر را نشرایط موجود و تالش در جهت ارتقای وضعیت آینده، تصویر روشنی به اهل اندیشه و آینده
قانون  106که با در نظر گرفتن طرق تأمین عدالت و ایجاد امنیت قضایی وفق اصل  کندیارائه م

ییه و مصونیت قضایی قضات، وظایف محوله به قوه اساسی جمهوری اسالمی ایران، استقالل قوه قضا
قضاییه در راستای رعایت حقوق شهروندی و الزام شهروندان به تعهدات حقوقی و قراردادی تضمین 

خاص  یقرار گیرد. دستگاه قضایی بااقتدار یطو تفر یو اگر التزامات مذکور به نحوی موردتعد نمایدیم
ای را در زندگی روزمره جامعه حاکم ا فراهم کرده و روابط سازندهرضایت خاطر متضرّر از فعل دیگران ر

های برخورد قاطع با متجاوزین به حقوق عمومی، امنیت و آزادی شهروندان را پاسداری و زمینه سازدیم
ل آورد و با اعماکرده و موجبات پرورش استعدادهای نهفته انسانی را در پناه و حمایت قانون فراهم می

هایی آن بیابد و سعی شود با خشکاندن ریشه پدیده هاییشههای پیشگیرانه اقدامات متناسب بارروش
رفاهی  دهی و ارائه خدماتهای طبقاتی، تعمیم سرویسمانند فقر فرهنگی و اقتصادی، کم کردن فاصله

 رشاد وبه سایر نقاط کشور، آشنایی مردم به اطالعات حقوقی و حقوق شهروندی، تقویت دوایر ا
معاضدت قضایی، گسترش فرهنگ استفاده از وکیل، تقویت دوایر مددکاری اجتماعی و انتخاب 

زندان و تقویت توان دادگستری در ارائه خدمات قضایی و استفاده  یجاراهکارهای تربیتی و تنبیهی به
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هز و های مجناداری کارآمد و کارکنان آموزش دیده، ساختما یستماز قوانین باثبات و غیرمتعارض، س
ظور منقضات و کارکنان و کاهش سطح درآمد بین وکیل و قاضی به یتأمین نیازهای مادی و معنو

هادها ها، استفاده از پیشنایجاد زمینه جذب نخبگان حقوقی به دستگاه قضایی و جلوگیری از خروج آن
ضات، های علمیه، قها و حوزهاساتید دانشگاه یژهوهای کارشناسی حقوقدانان و فرهیختگان بهو نظریه

های گروهی و جمعی و نیز چاپ و انتشار سازی و توسعه دانش حقوقی از طریق رسانهایجاد فرهنگ
 گذارینگر و سرمایهجانبه و آیندههای مطالعاتی همهبروشورها و جزوات آموزشی کوچک و اجرای طرح

های ین مراکز تحقیقاتی قوه قضاییه با دانشکدهو تقویت ارتباط دائم ب یمدر جهت هماهنگی و تحک
ها و دانشگاه تهران، شهید بهشتی و... و حمایت از طرح یژهوها و مراکز علمی بهحقوق، دانشگاه

هایی که در راستای توسعه و ارتقای دستگاه قضایی و تسهیل و فراهم کردن ها و پژوهشنامهپایان
یلی برای قضات، تشویق و تقدیر از قضاتی که در کنار کار قضایی های تحصیلی تحصیالت تکمدوره

های برتر در احقاق حق که به های حقوقی و ارائه مقاالت علمی و شناسایی و معرفی روشبا پژوهش
 .کنندیاصالح و کارآمد کردن نظام قضایی و توسعه قضایی کمک م

 

 گیرییجهنت
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نقد آن  106اصل مهم  یدر این مقاله به بیان و بررس

ع به اصل راج ینترو برجسته ینتر، مهمترینیجوهر ینوعپرداختیم. به بیان بهتر اصل مذکور به
م به توجه و مهتحلیل، بررسی و ارزیابی آن قابل روینقوه قضاییه است و ازا هاییتوظایف و صالح

ی قوه قضاییه پرداخته است، یک هاییتبه بیان وظایف و صالح . اصل مذکور در پنج بندرودیشمار م
دالت ع ینو تضم یخواهاز وظایف مهم که برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است موضوع عدالت

به مواردی همچون ضعف  توانیمیاست. در راه تحقق عدالت عوامل گوناگونی نقش دارد که اجماالً م
 یو کارآمد ییبرخی از ساختارهای قضایی، عدم شفافیت قوانین و مقررات قضایی و عدم کارا

قضایی اشاره نمود. از سوی دیگر در حوزه پیشگیری از جرم که یکی از وظایف مهم قوه  هاییریتمد
آن اشاره نماییم.  یقبه عدم اجرای درست، صحیح، علمی و دق توانیمیم رودیقضاییه به شمار م

مهم قوه مذکور به شمار  هاییتطور که گفته شد یکی از صالحهمان یتپیشگیری از جرم و جنا
به وظایف مهم  توانیمیبسزایی دارند ازجمله م دیگری در آن نقش مهم و یکه قوا و نهادها رودیم

. از جرم اشاره نماییم قوه مجریه در تخصیص بودجه و امکانات مناسب و شایسته در راه پیشگیری
موضوع  تجهینوظیفه پیشگیری از جرم اختصاصی و منحصر به قوه قضاییه نیست و ازا ینبنابرا
توجه است. از سوی دیگر در حوزه پیشگیری از جرم باید توجه داشت که موضوع مذکور، موضوع قابل

در نظام  است. به بیان بهتر یستهایجاد بسترهای فرهنگی الزم و مناسب و شا یازمندفرهنگی است و ن
وه که ق کندیفکر م یاگونهمطرح شده که مخاطب به یاگونهموضوع به 106قانون اساسی و در اصل 

 گونهنیطور اختصاصی به پیشگیری از جرم بپردازد این در حالی است که مسئله به اقضاییه بایستی به
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قانون اساسی  106وص و در ارتباط با اصل نیست. از سوی دیگر از مشکالت و موانع مهم در این خص
 ستهیقوانین و مقررات و عدم وجود قانون جامع و شا درپییبه موارد مهمی همچون تغییرات پ توانیمیم

فشار و متنفذ سیاسی در حوزه امور قضایی  یهادر حوزه مدیریت و انتصابات اداری، نفوذ و فشار گروه
توسعه  در دیگریانبعدم توسعه قضایی اشاره نمود. به یرکلطوو عدم رعایت استقالل قضایی و به

ها و اشکاالت جاری و موجود موجود و ضعف هاییتقضایی با شناخت و درک حقایق قضایی و واقع
باید  ییا. توسعه قضپردازندیم ارتباطینالزم درا هایشنهادپ توسعه قضایی به ارائه راهکارها و پردازدیم

قضایی توجه گردد. در توسعه قضایی  یهابه همه عناصر و شاخصه ینوعشد و بهمتوازن و موزون با
باید به موارد مهمی همچون سطح درآمدی قضات، آموزش صحیح و درست کارکنان قضایی، ایجاد 

در سطح جامعه در  یسازبسترهای الزم برای شناخت اهمیت جایگاه قضا و قضاوت و نیز فرهنگ
ح توسعه قضایی نیازمند درک و شناخت صحی دیگریانبرداخته شود. بهخصوص اهمیت نظام قضایی پ

 ینبه نکاتی مهمی همچون تحقق و تضم 106ها است، اصل و چالش هایبها، آسو درست همه فرصت
ه جانبکه نیازمند توجه همه یشهروندی پرداخته است وظایف مهم و حساس هاییعدالت، حقوق و آزاد

قضایی  هاییریگعه قضایی قابل تحقق است. از سوی دیگر بایستی در جهتها است که با توسبه آن
 اختصاصی، مستقل و علمی یاکه حوزه قضاوت؛ حوزه یاگونهسیاسی پرهیز شود به یهاهمواره از نگاه

اه دستگ یطورکلتلقی گردد و هیچ مقامی به خود اجازه دخالت در حوزه قضاوت را ندهد. قضاوت و به
 شهروندی هاییچنان اهمیتی برخوردار است که با جان، حیثیت، شرافت و آزادعظیم قضایی از آن

اداری و مدیریتی نباید هر فردی را جذب  یهادر استخدام قضات و حتی در رده روینارتباط دارند و ازا
 یننقرار گیرد و همچ، کارآمدی و شایستگی مالک توجه یینمود بلکه باید همواره اصل تخصص، کارا

قرار داد و حوزه و قلمرو  یباید وضعیت قوانین عرفی و جایگاه آنان را با قوانین شرعی موردبررس
شناخت. به بیان بهتر یک نظام قضایی یا باید کامالً عرفی  یخوبتخصصی و موضوعی هر یک را به

ضایی حالی است که در نظام قتصور نیست، این در شرعی و ایدئولوژیک و شکل سومی قابل یاباشد و 
 ایران وضعیت و جایگاه قوانین عرفی، شرعی مبهم، پیچیده و غامض است.
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 حدود نتعیی المللی و قانوناسناد بین در هواپیمایی هایشرکت . مسئولیت9

 ایرانی هواپیمایی هایمسئولیت شرکت
 1. مهدی زارع1
 2. محسن سلیمی2

 
 

 چکیده
 هایونقل هوایی وجود دارند که حدود مسئولیت شرکتی متعددی در زمینه حملالمللنیباسناد 

 درزمینه المللیمعاهده بین جدیدترین مونترال 1333 کنوانسیون . اگرچهاندنمودههواپیمایی را مشخص 

است.  زمینه نیدر ا المللیبینسند  نیترمهم ورشو هنوز هم کنوانسیون گفت تواناما می است هوایی ونقلحمل
 کنوانسیون لهیوسبه را که اصلی یهاچهارچوبو  اصول مونترال ونیکنوانس که است این امر هم این دلیل

 های هواپیماییکه مسئولیت شرکت دیآیبرماز روح کنوانسیون ورشو . است نموده بود حفظ شده ابداع ورشو
 .رساندن مسافر یا کاال به مقصد مورد توافق است سالمتبهیک مسئولیت قراردادی است که موضوع آن 

ی و حقوق لالملنیبهای هواپیمایی در زمینه پژوهش معرفی اسناد مرتبط با مسئولیت شرکت نیمحور ا
 ونقلحمل از مقررات برخی نمودن یکسان راجع به ونیبر کنوانس دیتأک ژهیوبهی المللدر بعد بین که داخلی است

نیز  کشورمان در بعد داخلیاست.  1300در سال  در الهه آن اصالحی ورشو و پروتکل 1323 مصوب هوایی
 مورد بررسی 1331 سال مصوب ایرانی هواپیمایی هایشرکت حدود مسئولیت تازه تصویب شده تعیین قانون

 سال وبمص قانون و ضعف قوت نقاط و شناخت بر بررسی عالوه تحقیق این از انجام هدف. است قرار گرفته
 برای بروز خسارتی مسافر و یا فرستنده کاال در صورت یک که است حقوقی سازیو شفاف شناسایی 1331

 . باشندبرخوردار می از آن هوایی ونقلحمل ها در جریانآن

 

  .هوایی ونقلحمل هواپیمایی، هایشرکت الهه، پروتکل ورشو، کنوانسیون :واژگان کلیدی

  

_______________________________________________________________________________ 
 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی.1

 . دانشجوی دکترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه.2
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 مقدمه
دانست. علت این امر را  ونقلحملتوان بهترین نوع هوایی را می ونقلحملدر عصر کنونی 

ر ی کمتر نسبت به سایریخطرپذتوان در دو ویژگی آن خالصه کرد: الف. سرعت در جابجایی و ب. می
 هوایی ونقلحملموجب شده است که اقبال عمومی برای استفاده از  هایژگیو. این ونقلحملطرق 

ونقل اعم از مسافر یا کاال هوایی ممکن است به موضوع حمل ونقلحملجریان یک  افزایش یابد. در
خسارتی وارد آید، پرواز با تأخیر انجام شود، شرکت هواپیمایی به تعهد خود که  یک حادثه جهیدرنت
 ونقل بر عهده گرفته است عمل ننماید و ... . در چنین مواردی مسافر یا فرستندهموجب قرارداد حملبه

تواند خسارت خویش را جبران نماید؟ در مقابل حقوق کاال از چه حقوقی برخوردار است؟ چگونه می
شرکت هواپیمایی چیست؟ در جهت شناسایی حقوق مسافرین و فرستندگان کاال و همچنین 

که اساس آن با انعقاد قرارداد حمل است چه در بعد  دو های هواپیمایی و تنظیم روابط آنشرکت
المللی ترین این مقررات در صحنه بینللی و چه در بعد داخلی مقرراتی وضع شده است. مهمالمبین

 1300به تصویب برخی کشورهای جهان رسید و در سال  1323کنوانسیون ورشو است که در سال 
 ترین قانون در این زمینه در حالوسیله پروتکل الهه اصالح گردید. در حقوق داخلی ایران نیز مهمبه
 1331است. قانون یادشده در سال « های هواپیمایی ایرانیتعیین حدود مسئولیت شرکت»اضر قانون ح

 و المللینبی اسناد در هواپیمایی هایشرکت مسئولیت»به تصویب رسیده است. عنوان این تحقیق 
 است.« ایرانی هواپیمایی هایشرکت مسئولیت حدود تعیین قانون

ی در زمینه المللدر این مقاله جهت آشنایی بیشتر خوانندگان به معرفی و تبیین اسناد بین
ایرانی  ماییهواپیهای شرکت مسئولیت حدود تعیین هواپیمایی و همچنین قانونهای مسئولیت شرکت

 .میپردازیم
 

 هواپیمایی هایشرکتی حاکم بر مسئولیت المللنیباسناد  -2
یب های متعددی به تصوها و پروتکلهای هواپیمایی کنوانسیونرکتمسئولیت شدر زمینه 

های باشند. شناخت این قواعد در مسیر بررسی مسئولیت شرکتاجرا میرسیده که در حال حاضر قابل
هواپیمایی راهگشاست. در این بخش جهت شناخت این قواعد و مقررات نگاهی به اسناد و مقررات 

 الملل خواهیم داشت.هواپیمایی در حقوق بین هایحاکم بر مسئولیت شرکت
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 2و پروتکل الهه 1کنوانسیون ورشو -1-1
 ورشو کنوانسیون -1-1-1

 در پاریس« حقوق خصوصی هوا»با تالش دولت فرانسه کنفرانسی با عنوان  1320در سال 
کشور برگزار  43تشکیل شد. این اولین کنفرانسی بود که در زمینه حقوق خصوصی هوایی با حضور 

ن کمیته المللی تحت عنواای بینتصمیم گرفتند کمیتهکنندگان در این کنفرانس گردید. شرکت
 حقوق هوایی را تشکیل دهند. المللی متخصصانبین

شناخته شد شکل گرفت. وظیفه این کمیته  CITEJAکه به نام  1326این کمیته در سال 
رد بررسی کنوانسیونی بود که قرار بود در ورشو مو سینوشیپپیگیری توافقات کنفرانس پاریس و تهیه 

 موردتوجهو کنوانسیون ورش مبنای عنوانبهو تصویب قرار گیرد. متن پیشنهادی این گروه متخصصین 
 قرار گرفت.
 1333فوریه  13دولت کنوانسیون ورشو را امضا نمودند. سرانجام در  23، 1323اکتبر  23در 
الزم از پنج دولت اروپایی مراحل تصویب کنوانسیون را در کشور خود طی کردند  حدنصابزمانی که 

 گردید. االجراالزممقررات مزبور 
در  ومرجهرجنمود: نخست آنکه پراکندگی و دف عمده را دنبال میکنوانسیون ورشو دو ه

سازی ونقل هوایی را یکسانبین ببرد و درواقع قواعد راجع به حمل ونقل هوایی را ازقواعد حاکم بر حمل
ها در این زمینه را پایان بخشد. دومین هدف تصویب تبع آن تعارض قوانین و تعارض دادگاهنماید و به
 ونقل هوایی از طریق وضعو گسترش صنعت نوپای حملتوان رشد توسعه ن ورشو را میکنوانسیو

ونقل هوایی را در چهار زمینه قواعد هماهنگ و یکسان دانست. کنوانسیون ورشو مقررات راجع به حمل
 یکسان نموده است:

 ( 3تا  16ونقل )مواد الف. اسناد حمل
ر مسئولیت در براب هواپیمایی( شامل: ایهشرکتونقل هوایی )ب. مسئولیت متصدی حمل

جراحت یا سایر صدمات بدنی، صدمه یا گم شدن یا خسارت به بار ثبت شده و یا خسارت به  مرگ
 ( 17تا  13)مواد  ریتأخمسافر، خسارت ناشی 

 ج. محدودیت مسئولیت 
تواند برای . مطابق کنوانسیون ورشو خواهان چهار مرجع قضایی را میهادادگاهد. صالحیت 

 (: 21اقامه دعوی انتخاب نماید )ماده 

_______________________________________________________________________________ 
1. Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, 

Signed at Warsaw on October 1323, [Warsaw Convention]. 

2. Protocol to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to 

International Carriage by Air, Signed at Warsaw on 9191, Done at The Hague on September 

9111, [Hague Protocol 9111]. 
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 ونقل . اقامتگاه معمولی متصدی حمل1
 متصدی حمل  وکارکسب. محل 2
آن قرارداد را در آنجا  توسطبهونقل هوایی در آن پایگاهی دارد و . جایی که متصدی حمل3

 است منعقد ساخته 
 . محل مقصد حمل. 4

دیان هواپیمایی )متص هایشرکتیکسان نمودن مقررات راجع به مسئولیت بدین ترتیب با 
ی که پرواز کند مقررات هماهنگی در خصوص هرزمانداند هر جا و ونقل هوایی( مسافر میحمل

 خودآگاه مسئولیتونقل هوایی وجود دارد. در مقابل متصدی حمل نیز از میزان مسئولیت متصدیان حمل
 های احتمالی بیمهتواند ترتیبی اتخاذ کند و مسافران و محموله خود را در مقابل خسارتاست و می

 نماید. 
ی مختلف جهان محرز گردید و بر هادولتبا گذشت زمان اهمیت این کنوانسیون برای 

و پنجاه و دو  صدکی 2011 سال یمتا ماه  کهیطوربهشد کشورهای عضو این کنوانسیون افزوده می
 کشور به این کنوانسیون پیوستند. 

این کنوانسیون  22بر کنوانسیون ورشو مطرح بود. اول اینکه مطابق ماده  سه اشکال اساسی
ک صد و بیست و پنج هزار فراندر مورد حمل مسافر مسئولیت متصدی حمل برای مسافر به مبلغ یک

ه مسئولیت متصدی حمل در مورد هر کیلوگرم به مبلغ و در مورد حمل کاال و لوازم شخصی ثبت شد
گردد. این مبلغ برحسب فرانک فرانسه که معادل شصت و پنج و نیم دویست پنجاه فرانک محدود می

)زمان تصویب  1323گردد. این مبالغ در سال صد هزارم است محاسبه میگرم طال به عیار نهمیلی
تدریج به دلیل کاهش ارزش پول موجبات نارضایتی مسافران توجه بود ولی بهکنوانسیون ورشو( قابل

ونقل در مسئولیت متصدی حمل نقش اساسی دارد. اگر را فراهم آورد. ثانیاً تقصیر متصدی حمل
(. 20ونقل ثابت کند که مرتکب تقصیر نشده است مسئولیتی متوجه او نخواهد بود )ماده متصدی حمل

انسیون ورشو در خصوص پروازهای چارتر و نیز پروازهایی که توسط ثالثاً در مورد قابلیت اجرای کنو
نقل را ومتصدی که طرف قرارداد نیست تردید وجود داشت. همچنین کنوانسیون ورشو متصدی حمل

های کنوانسیون ورشو اصالحاتی در آن (. برای رفع کاستی21، ص 1330تعریف نکرده بود )جباری، 
 گیرد.های مزبور به ترتیب موردبررسی قرار میانجام گرفت. پروتکلهای الحاقی تحت عنوان پروتکل

 
 پروتکل الهه -1-1-2

گفته شد یکی از ایراداتی که بر کنوانسیون ورشو وارد بود ناچیز بودن میزان مسئولیت متصدی 
 ونقل هوایی بود که موجب نارضایتی مسافرین شده بود. درواقع محدوده پولی مسئولیتی که قبالًحمل

ونقل هوایی نیز وجود داشت بر اثر تورم تا حد زیادی ارزش خود را از دست داده بود و صنعت حمل
(. در 23، ص 1330اندازه قبل احتیاج به حمایت نداشت )تالیان، سرعت توسعه یافته بود و دیگر بهبه
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آن مطالعات  تأسیس شد و کمیته حقوقی 1المللی هواپیمایی کشوری )ایکائو(سازمان بین 1344سال 
های مختلف ازجمله امر تجدیدنظر در کنوانسیون ورشو را کمیته متخصصان حقوق هوایی را در زمینه

در کنفرانسی در الهه برای تجدیدنظر  1300نویسی را در سال به عهده گرفت. سرانجام ایکائو پیش
های جهان در الهه به نماینده از کشور 40نویس با حضور در کنوانسیون ورشو ارائه کرد. این پیش

(. پروتکل مزبور برای رفع ایراد یادشده میزان مسئولیت متصدی 23، ص 1330تصویب رسید )جباری، 
صد و بیست و پنج هزار فرانک به دویست حمل برای فوت یا جراحت مسافر را به دو برابر یعنی از یک

ایر های دادرسی و ساست که هزینه و پنجاه هزار فرانک افزایش داد. همچنین این پروتکل مقرر داشته
کننده به خواهان پرداخت شود. این پروتکل در سال اساس قانون دادگاه رسیدگی های مرتبط برهزینه
های عضو کنوانسیون ورشو این پروتکل را تصویب به مرحله اجرا درآمد و تقریباً تمامی دولت 1363

 کردند. 
تر از ین دلیل که اصالحات صورت گرفته تا پایینتوجه اینکه دولت آمریکا به انکته قابل

 استانداردهای آن کشور است این پروتکل را تصویب نکرد. 
 
 المللیسایر اسناد بین -1-2
 : 2کنوانسیون گواداالخارا -1-2-1

یکی دیگر از ایراداتی که به کنوانسیون ورشو متوجه بود تردید در خصوص شمول آن بر 
 ونقل بود. و همچنین عدم تعریف متصدی حمل 3پروازهای چارتر

_______________________________________________________________________________ 
1.ICAO (OrganizationInternational Civil Aviation ( المللی هواپیمایی کشوری یک نهاد یا سازمان بین

المللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی در سازی استانداردهای بینآن هماهنگ تخصصی سازمان ملل متحد است. وظیفه

اپیماها رو وسطح جهان است. مقر دائمی ایکائو در مونترال کاناداست. کنوانسیون شیکاگو که مبنای تأسیس ایکائو است ه

بندی نموده و در آن تصریح شده که کنوانسیون مزبور صرفاً شامل هواپیماهای کشوری کشوری و دولتی تقسیم به دو دسته

 شود.می

2. Convention Supplementary to the Warsaw Convention for the Unification of Certain 

Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other Than the 

Contracting Carrier, signed in Guadalajara, on September 9199, [Guadalajara Convention 

9199]. 

پروازهایی هستند که بنا به سفارش چارترکننده در بعضی از مسیرهای هوایی برقرار  (Charter flight). پروازهای چارتر 3

کی تر مثل تابستان برقرار شوند. یکن است برای یک مقطع کوتاه زمانی مثل ایام نوروز و یا مقاطع طوالنیشوند و مممی

گونه پروازها ریسک ناشی از پر یا خالی بودن پرواز است که مستقیماً متوجه چارترکننده است و های اصلی ایناز مشخصه

ص و یا المللی اشخاونقل داخلی و بینرا بپردازد. مسئولیت حمل چارتردهنده در هر شرایطی چارترکننده باید تمام هزینه
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پردازد و تا حدودی وضعیت پروازهای چارتر را کنوانسیون گواداالخارا به چارترینگ می
ن ونقل هوایی هم تدویمشخص نموده است. اگرچه کنوانسیون گواداالخارا برای تعریف متصدی حمل

نکرده است. در عوض این کنوانسیون به  ونقل ارائهشد اما این کنوانسیون تعریفی از متصدی حمل
د ونقل منعقونقل را به دو بخش متصدی حملونقل پرداخته است و متصدی حملموضوع عامل حمل

 های آنان را مشخص نمود. ونقل واقعی تقسیم کرد و مسئولیتکننده قرارداد و متصدی حمل
( شخصی است که طبق ونقل منعقد کننده قرارداد )طرف قراردادمنظور از متصدی حمل

کنوانسیون ورشو، قرارداد بین او و مسافر و یا فرستنده کاال و یا فی نماینده آنان منعقد شده است اما 
ونقل طرف قرارداد است که بر طبق اختیاراتی ونقل شخصی غیر از متصدی حملمنظور از عامل حمل

ونقل را یا بخشی از عملیات حمل که از طرف متصدی حمل طرف قرارداد به او اعطا شده است، تمام
 .1به عهده دارد

 ونقل پروازهایونقل، متصدی حملونقل، عامل حملمطابق کنوانسیون مزبور متصدی حمل
های مسافرتی ممکن است برای خسارات وارده به مسافر و یا کاال مسئول شناخته شوند چارتر و آژانس

االجرا شد و تا اول دولت آن را تصویب کردند الزم ازاینکه پنجپس 1364این کنوانسیون در اول می
به این کنوانسیون پیوست  1304اند. ایران در اردیبهشت هشتاد و شش کشور بدان پیوسته 2011می

 (. 36)همان، ص 
 
 : 2نامه مونترالموافقت -1-2-2

الهه با  لمتحده آمریکا به این دلیل که میزان مسئولیت پولی مقرر در پروتکگفته شد ایاالت
استانداردهای آن کشور مطابقت ندارد و بسیار ناچیزتر از میزان مسئولیت مرسوم در آن کشور است به 
پروتکل الهه نپیوست. درنتیجه با توجه به اینکه کشور آمریکا قبالً به کنوانسیون ورشو پیوسته بود 

ا به دنبال داشت. این امر موجب شد متحده رکرد و این امر نارضایتی ایاالتباید مقررات آن را اجرا می
 خروج از کنوانسیون ورشو را اعالم نماید.  1360دسامبر  10که این کشور در تاریخ 

صنعت  ترینترین و بزرگمنظور جلوگیری از خروج کشور آمریکا )که در آن زمان پیشرفتهبه

_______________________________________________________________________________ 
 شدن بار مسافر، لغو پرواز، بروز حادثهلوازم شخصی و یا کاال و یا مسئولیت بروز مشکالتی مانند تأخیر در پرواز، گم

 هد داشت. شرکت هواپیمایی بوده و چارترکننده مسئولیتی نخوا غیرمترقبه برای مسافرین و هواپیما بر عهده

 . ماده یک کنوانسیون گواداالخارا1

2.Agreement Relating to Liability Limitation of the Warsaw Convention and the Hague 

Protocol, [Montreal Agreement 9199]. 
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ونقل از متصدیان حمل 1()یاتا المللی هواییونقل بینشد( اتحادیه حملونقل هوایی جهان تلقی میحمل
هوایی خواست با نهادهای هوانوردی آمریکا قراردادهای دوجانبه منعقد نمایند و میزان مسئولیت 

متصدیان حمل که از مبدأ  1366هزار دالر آمریکا افزایش دهند. در سال  70ونقل را به متصدیان حمل
مونترال منعقد نمودند که  در 2أت هوانوردی آمریکاای با هییا به مقصد آمریکا پرواز داشتند توافقنامه

 هزار دالر آمریکا افزایش یافت.  70موجب آن حدود مسئولیت متصدیان طرف قرارداد به به
 الملل نیست بلکه یک قرارداد خصوصی میان متصدیانتوافقنامه مونترال یک سند حقوق بین

ن نباید آن را پروتکلی بر کنوانسیون ورشو بنابرای ونقل هوایی و هیأت هوانوردی آمریکاست؛حمل
ر این ونقل ددانست و باید اعتبار آن را محدود به طرفین این قرارداد دانست. مسئولیت متصدی حمل

که در اسناد قبل از آن مسئولیت متصدی حمل مبتنی بر تقصیر است درحالی 3نامه مبتنی بر خطرتوافق
مه حاصل شده است مسئولیت متصدیان حمل نسبت به جبران نابود. تغییر دیگری که در این توافق

است. در اسناد قبل از آن مسئولیت متصدی حمل در این خصوص تحت عنوان « 4های شخصیآسیب»
ساخت. را ممکن می 6های روحیمطرح شده بود. این امر جبران خسارت ناشی از آسیب 0صدمات بدنی

ونقل انقالبی در مسئولیت متصدی حمل را موجب شد این تغییرات اساسی در مسئولیت متصدی حمل
 (.30، ص1330که مسئولیت مطلق جایگزین مسئولیت مبتنی بر تقصیر گردید )به نقل از تالیان، 

 
 : 7پروتکل گواتماالسیتی -1-2-3

نامه مونترال بین شهروندان آمریکایی شهروندان کشورهای دیگر نوعی پس از انعقاد موافقت
آمد بدین نحو که در خصوص مسافری که به مقصد آمریکا و یا از مبدأ این کشور تبعیض به وجود 

ونقل بیش از سایر پروازها از کرد در صورت بروز خسارات میزان مسئولیت متصدی حملپرواز می

_______________________________________________________________________________ 
1 .IATA (International Air Transport Associationیا اتحادیه بین )نی است ونقل هوایی. انجمالمللی حمل

 ونقل هوایی و توسعه و ترغیبهای حملهمکاری میان شرکت المللی که با اهدافی نظیر ایجاد وسیلهغیردولتی و بین

پارلمان و شخصیت جمعی بیش  منزلهپس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد. یاتا به 1340ونقل هوایی ایمن در سال حمل

 کند. ها را نمایندگی میالمللی آنینهای بشرکت هواپیمایی است که در سازمان 110از 

2 .United State Civil Aeronautical Board 

3 .Strict liability 

4 .Personal injury 

5 .Wounding or bodily injury 

6 .Mental injury 

7 .Protocol 9111.p.991.to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules 

Relating to International Carriage by Air, Signed at Warsaw as amended at The Hague on 

September 9111, [Guatemala City Protocol, 9119]. 
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افتن هر چنین در پی دست یمبادی یا به مقاصد سایر کشورها بود. برای از بین بردن این تبعیض و هم
ی ونقل هوایه هدف اصلی کنوانسیون ورشو که همان یکسان نمودن مقررات راجع به حملبهتر بچه

 نویسی جهت تدوین یک پروتکل برایبود فکر اصالح اساسی کنوانسیون ورشو به وجود آمد. پیش
دولت  21در گواتماال توسط  1371مارس  1نویس در اصالح کنوانسیون ورشو تهیه شد. این پیش

دولت  30این پروتکل، این سند با الحاق  20متحده آمریکا به تصویب رسید. مطابق ماده ازجمله ایاالت
گاه اجرایی نشد چراکه شرط الزم اجرایی شدن آن اما پروتکل گواتماال هیچ شود؛به آن اجرایی می

 کشور به آن تحقق نیافت.  30یعنی الحاق 
ایجاد کرد.  ونقلئولیت متصدی حملپروتکل گواتماال تغییرات اساسی و بنیادی در زمینه مس

نامه مونترال نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر را به مسئولیت مطلق ازجمله اینکه هماهنگ با موافقت
دالر در  100000فرانک معادل  100000ونقل تغییر داد، میزان مسئولیت پولی آن را به متصدی حمل

اال را ونقل کبار پرداخت غرامت برای تأخیر در حمل آن زمان افزایش داد. پروتکل گواتماال برای اولین
 مقرر داشت. 

جای عبارت صدمه بدنی عبارت صدمه شخصی را به کار برد که این پروتکل همچنین به
 (. 31، ص1330شود )تالیان، عبارت اخیر شامل خسارت روانی هم می

بعدی  هایپروتکل گرچه پروتکل گواتماالسیتی اجرایی نشد اما سند مهمی بود که مبنای
 های چهارگانه مونترال قرار گرفت.ازجمله پروتکل

 
 : 1های چهارگانه مونترالپروتکل -1-2-4

د عنوان واحهای اصالحی آن واحد پول فرانسه )فرانک( را بهدر کنوانسیون ورشو و پروتکل
ه ی دوم با توجپولی برای جبران خسارت مسافرین و صاحبان کاال مقرر شده بود. پس از جنگ جهان

گذاری پول کشورها با به وقوع تورم و سقوط ارزش پول کشورها قیمت رسمی کاالی مبنای ارزش
که قیمت رسمی کاال مبنای مناسبی برای نحویقیمت کاال در بازار آزاد تفاوت فاحشی پیدا کرد. به
د. ن میزان غرامت داشتنها رویه متفاوتی در تعییتعیین میزان غرامت و کاالی وی نبود. حتی دادگاه

دادند و برخی دیگر نرخ بازار ها ارزش رسمی کاال را مبنا تعیین غرامت قرار میکه برخی از آنطوریبه
 (. 32، ص1330به نقل از جباری، ) دادندآزاد را مالک قرار می

حق »یک واحد پولی به نام  1363المللی پول در سال برای حل این مشکل صندوق بین

_______________________________________________________________________________ 
1. Additional Protocols to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules 

Relating to International Carriage by Air, [Montreal Protocol]. 
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را به وجود آورد. حق برداشت ویژه یک واحد ارزشی است که بر مبنای یک  1(S. D. R« )ویژه برداشت
المللی هواپیمایی به دعوت سازمان بین 1370. در سال 2شودسری ارزهای ملی کلیدی تعیین می

منظور اصالح کنوانسیون ورشو کنفرانسی در شهر مونترال تشکیل شد. حاصل این کشوری )ایکائو( به
رشو های چهارگانه یادشده کنوانسیون وهای چهارگانه مونترال بود. پروتکلنفرانس تصویب پروتکلک

های اصالحی آن را اصالح نمودند. پروتکل الحاقی شماره یک مسئولیت متصدی حمل در و پروتکل
« ژهیحق برداشت و»خصوص صدمات وارده به مسافرین در کنوانسیون ورشو را از فرانک به واحد پولی 

 تغییر داد. 
الهه واحد پولی جهت جبران خسارت را به حق  1300پروتکل شماره دو با اصالح پروتکل 

 برداشت ویژه تغییر داد. پروتکل شماره سه، پروتکل گواتماال را به همین نحو اصالح نمود. 
ار ب پروتکل شماره چهار مونترال که بر مبنای پروتکل گواتماال تنظیم شده بود برای نخستین

ونقل در خصوص خسارات وارده به کاال را تغییر داد و میزان آن را با حق مسئولیت متصدی حمل
به مرحله اجرا درآمد اما پروتکل  1336های شماره یک و دو در سال برداشت ویژه تعیین نمود. پروتکل

درآمد  به مرحله اجرا 1331شماره سه هنوز اجرایی نشده است. پروتکل شماره چهار در سال 
 (. 33، ص1330)جباری،

را به مرحله اجرا درآورد بدین ترتیب با  4پروتکل شماره  1333متحده آمریکا در سال ایاالت
طور غیرمستقیم پروتکل الهه که بدان پذیرفتن پروتکل شماره چهار توسط آمریکا، این کشور به

 (. 32، ص1330نپیوسته بود را پذیرفت )تالیان، 
 جانبه: خصوصی و اعمال یک هاینامهموافقت

ل ونقمند در جهت یکسان نمودن مقررات حملکنوانسیون ورشو اولین تجربه مدون و نظام
هوایی بود. طبیعتاً این کنوانسیون با نقایصی روبرو بود. اگرچه در جهت رفع نقایص کنوانسیون یادشده 

ی در خصوص این اصالحات به وجود هایی به این کنوانسیون الحاق شد اما بازهم اجماع جهانپروتکل
 نیامد و رضایت همه اعضای ایکائو را به دنبال نداشت. 

 های خصوصی میزان مسئولیت متصدیانبه همین جهت برخی از کشورها با انعقاد توافقت نامه
ونقل هوایی در برخی کشورهای ونقل هوایی را افزایش دادند حتی برخی از متصدیان حملحمل

هم جانبه میزان مسئولیت خود در برابر مسافر را افزایش دادند. نمونه آنطور یکنیافته بهتوسعه
 نامه مونترال است که موردبررسی قرار گرفت. افقتمو

موجب آن میزان مسئولیت متصدیان قانونی را تصویب کرد که به 1311کشور ایتالیا در سال  
ونقل هوایی که به ایتالیا پرواز داشتند به میزان مقرر در قرارداد هیأت هوانوردی آمریکا حمل

_______________________________________________________________________________ 
1 .Special Drawing Right 

2.http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm 
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 نامه مونترال( افزایش یافت. )موافقت
ونقل هوایی ایجاد کرد که ژاپن یک نظام جدید مسئولیت دوگانه در حمل 1332سال در 

حق برداشت ویژه مطلق است و بیش  000/100های هواپیمایی تا سقف موجب آن مسئولیت شرکتبه
شرکت  10نامه که میان این موافقت 20از آن مسئولیت متصدی حمل مبتنی بر تقصیر است. در ماده 

ژاپن منعقد شد، دفاعیاتی وجود داشت که در صورت وارد بودن این دفاعیات متصدی هواپیمایی در 
 (. 33شد )همان، ص حق برداشت ویژه معاف می 000/100حمل از مسئولیت بیش از 

رار ونقل هوایی( و اتحادیه اروپا قالمللی حملاین نوآوری ژاپن مورد استقبال یاتا )اتحادیه بین
ل ونقای را میان متصدیان حملنامهدر اجالسی در کواالالمپور مالزی موافقت 1330گرفت. یاتا در سال 

حق برداشت ویژه مسئولیت مطلق خواهد  000/100موجب آن متصدی حمل تا به تصویب رساند که به
. برای خسارت 1گرددداشت و چنانچه اثبات نماید مسافر هم قصور نموده است از مسئولیت معاف می

حق برداشت ویژه چنانچه متصدی حمل اثبات نماید که تمام اقدامات الزم را جهت  100000بیش از 
 1331گردد. اتحادیه اروپا نیز در سال اجتناب از بروز خسارت انجام داده است از مسئولیت بری می

 موجب آن همان نظام مسئولیتی که ژاپن آن را به وجود آورده بود پذیرفت.قانون را تصویب نمود که به
که به اعتقاد یاتا مخالف با اگرچه اعتبار این مقرره اتحادیه اروپا به دلیل وضع برخی قواعدی در آن

( اما این مقرره اتحادیه اروپا 34کنوانسیون ورشو است، مورد اعتراض قرار گرفت )به نقل از تالیان ص 
 مونترال قرار گرفت.  1333های تنظیم کنوانسیون نیز یکی از مالک

 
 : 2مونترال 1333کنوانسیون  -1-2-0

سو با گذشت زمان قواعد کنوانسیون ورشو کهنه شده بود و از سوی دیگر این کنوانسیون از یک
های زیادی روبرو شده بود که برخی از کشورها آن را پذیرفته و برخی دیگر به ها و اصالحیهبا پروتکل

می مسافرین و صاحبان کاال در چگونگی این اصالحات توجهی ننموده بودند. این امر موجب سردرگ
جانبه نیز به های خصوصی و اعمال یکونقل هوایی شده بود. توافقنامهجبران خسارت خود در حمل

ایکائو با تشکیل یک گروه کاری تصمیم به تهیه یک  1336این سردرگمی افزوده بود. از سال 
ونقل هوایی گرفت. وجود در زمینه حملنویس منسجم و روزآمد با لحاظ همه اسناد و مقررات مپیش

تحت عنوان یک کنوانسیون در شهر مونترال به تصویب رسید.  1333نویس در سال تا اینکه این پیش
و  3های اما از ابتکارات پروتکل گواتماال، پروتکل ورشو بود؛ 1323مبنای این کنوانسیون، کنوانسیون 

 یز در تنظیم آن استفاده شده است. الحاقی مونترال و مقرره اتحادیه اروپا ن 4

_______________________________________________________________________________ 
1.IATA Intercarrier Agreement on Passenger Liability, October 19, 9111. 

2.Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, 

Montreal, 92 Mey 9111. 
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حق برداشت  100000کنوانسیون مونترال مسئولیت متصدی حمل تا سقف  21مطابق ماده 
ویژه مطلق است و برای بیش از این مقدار مسئولیت وی مبتنی بر تقصیر خواهد بود به این شرط که 

ارکنان ا ترک فعل غیرقانونی او یا کاو باید بتواند اثبات کند که خسارت وارده ناشی از قصور یا فعل ی
حق برداشت ویژه باید  100000بنابراین برای رهایی از مسئولیت بیش از  یا نمایندگان او نبوده است؛

تقصیر خود را ثابت نماید. از دیگر نکاتی که باید در خصوص مسئولیت متصدی حمل در کنوانسیون بی
 نوانسیون ورشو در کنوانسیون مونترال است. ک 17مونترال بدان توجه کرد حفظ عبارت ماده 

ون که در کنوانسی «حادثه»و  «صدمات بدنی»کنوانسیون مونترال کلماتی مانند  17در ماده 
شت عیناً ها وجود داهای قضایی متفاوتی راجع به آنورشو مورد استفاده قرار گرفته بود و تفاسیر و رویه

کنوانسیون ورشو در مورد کنوانسیون  17ضایی راجع به ماده دهد که رویه قحفظ شد. این امر نشان می
مونترال هم قابل اعمال است. پس از تصویب کنوانسیون ورشو این امر که آیا کلمه صدمه بدنی مندرج 

شود و یا خیر مورد مناقشه و تفاسیر گوناگونی این کنوانسیون شامل صدمات روحی هم می 17در ماده 
کنوانسیون ورشو در کنوانسیون مونترال  17نظر فراوان عبارت ماده و اختالف رغم بحثقرار گرفت. علی

 حفظ شد. 
خسارت روحی و »اکثریت کشورهای حاضر در کنفرانس مونترال موافق با افزودن عبارت 

)صدمه بدنی( بودند. برخی دیگر از کشورها هم اعتقاد داشتند که « خسارت جسمانی»مستقل از « روانی
د و نیاز رساناندازه کافی قابلیت جبران خسارت روحی و روانی را میکنوانسیون ورشو به 17عبارت ماده 

 به تغییر و اصالح ندارد. 
باید « آسیب جسمانی»کنوانسیون ورشو حفظ شد، اما عبارت  17رغم اینکه متن ماده علی

ه بررسی اقدامات مقدماتی کروانی را هم در برگیرد، زیرا با  ای تفسیر شود که خسارات روحی وگونهبه
ظ های معاهده مبنی بر لحاقصد طرفتوان بهجهت تدوین کنوانسیون مونترال انجام گرفته است می

ح نویس و طرجلسه مذاکرات، پیشخسارات روحی و روانی پی برد. مقصود از اقدامات مقدماتی صورت
 (. 43، ص1330ت )جباری، اولیه معاهد و مکاتبات رسمی کشورها در حین انعقاد معاهده اس

یکی دیگر از تغییراتی که در کنوانسیون مونترال درج شد اضافه شدن یک صالحیت به موارد 
 ها برای رسیدگی به دعوای جبران خسارت در کنوانسیون ورشو است. برچهارگانه صالحیت دادگاه

ر اقامتگاه اصلی یا دائمی تواند دعوای خود را دکنوانسیون مونترال خواهان می 33ماده  2اساس بند 
شرط آنکه کشور محل اقامت وی عضو کنوانسیون مونترال باشد و متصدی حمل خود مطرح کند به

 ونقل هوایی داشته باشد. طرف دعوا )خوانده( در آن کشور فعالیت حمل
صد و یک کشور جهان بدان  2011اجرایی شد و تا سال  2003کنوانسیون مونترال در سال 

 اند. متأسفانه ایران تاکنون به این کنوانسیون ملحق نشده است. ملحق شده
 

 هایشرکت مسئولیت حدود تعیین های هواپیمایی در قانونمسئولیت شرکت -0
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 ایرانی هواپیمایی
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به »موجب ماده واحد به 1304ایران در سال 

« گواتماال 1371گواداالخارا و پروتکل  1361الهه، کنوانسیون  1300ورشو، پروتکل  1323کنوانسیون 
ام گونه تفکیکی صورت نگرفته و به نحو عکه در این قانون هیچبه اسناد یادشده ملحق شد. ازآنجایی

اجازه الحاق به اسناد یادشده صادر شده و با توجه به اینکه مطابق ماده یک کنوانسیون ورشو، این 
المللی اجرا است، باید گفت این قانون حاکم بر پروازهای بینالمللی قابلکنوانسیون در پروازهای بین

 های هواپیمایی ایرانی بوده است. شرکت
شورای انقالب با تصویب الیحه قانونی راجع  1301سال پس از پیروزی انقالب اسالمی، در 

به تعیین حدود مسئولیت شرکت هواپیمایی ملی ایران در پروازهای داخل کشور، حدود مسئولیت شرکت 
ها در پروازهای داخلی کشور هواپیمایی ملی ایران )هما( در مورد مسافرین و همچنین بار و اثاثیه آن

الحاق دولت ایران به کنوانسیون ورشو، پروتکل الهه، کنوانسیون گواداالخارا را با توجه به قانون اجازه 
 و پروتکل گواتماال تابع حدود مسئولیت شرکت مذکور در پروازهای خارج از کشور دانست. 

ایران  های هواپیماییگذار با تصویب قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتقانون 1364در سال 
های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخل کشور در پروازهای داخل کشور حدود مسئولیت تمامی شرکت

 را مطابق کنوانسیون ورشو و پروتکل الهه قرار داد. 
ایی های هواپیمقانون تعیین حدود مسئولیت شرکت»قانونی تحت عنوان  1331اخیراً در سال 

ز المللی و پروازهای داخلی ابه تصویب مجلس شورای اسالمی رسید که بین پروازهای بین «ایرانی
های هواپیمایی ایرانی قائل به تفکیک شد. مطابق ماده یک این قانون جهت حدود مسئولیت شرکت

المللی، ونقل مسافر، بار و اثاثیه در پروازهای بینورد حملهای هواپیمایی ایرانی در ممسئولیت شرکت»
المللی مذکور در قانون اجازه الحاق دولت ایران به فقط در حدود مسئولیت مقرر در پروازهای بین

اکتبر  12المللی ورشو مورخ ونقل هوایی بینسازی برخی از مقررات حملکنوانسیون مربوط به یکسان
سپتامبر  21شمسی و تشریفات )پروتکل( اصالحی الهه مورخ  1301مهر  20 میالدی مطابق با 1323
مجلس در پروازهای داخلی در  1304\2\31شمسی مصوب  1334مهر  0میالدی مطابق با  1300

ونقل بار و اثاثیه محدود ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسالمی و در مورد حملمورد حمل
 .«وانسیون ورشو و تشریفات )پروتکل( اصالحی الهه استبه مسئولیت مندرج در کن

گذار در جهت هماهنگی هرچه بیشتر قواعد حاکم بر مسئولیت رسد قانونبه نظر می 
های ناشی از اعمال مقررات کنوانسیون ورشو های هواپیمایی با مقررات اسالمی و رفع دشواریشرکت

 فکیکی در قانون یادشده نموده است. و اصالحات آن در محاکم داخلی اقدام به چنین ت
با  1364گذار قانونی را مصوب نمود که در آن ضمن نسخ قانون سال قانون 1331در سال 

چندان قابل دفاع از دو جهت بین پروازهای داخلی و خارجی تمایز قائل شد. بدین نحو که تفکیکی نه
سئولیت در برابر خسارت وارده به مسافر، های هواپیمایی در پروازهای خارجی )اعم از ممسئولیت شرکت



  71 ...المللی و اسناد بین در هواپیمایی هایشرکت مسئولیت. 9

کاال و اثاثیه( را مطابق کنوانسیون ورشو و پروتکل اصالحی الهه قرارداد و در پروازهای داخلی در 
ونقل و بار و اثاثیه محدود ونقل مسافر فقط مطابق قانون مجازات اسالمی و در مورد حملمورد حمل

 پروتکل اصالحی الهه قرار گرفت.به مسئولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و 
« یرانیهای هواپیمایی اقانون تعیین حدود و مسئولیت شرکت»قانون ذکر شده که تحت عنوان 

، ونقل مسافرانهای هواپیمایی ایرانی در مورد حملمسئولیت شرکت»دارد: است در ماده یک مقرر می
 المللی مذکور در قانون اجازهدر پروازهای بینالمللی، فقط در حدود مقرر بار و اثاثیه در پروازهای بین

المللی ونقل هوایی بینسازی برخی از مقررات حملالحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان
هجری شمسی و تشریفات )پروتکل(  1301مهر  20میالدی مطابق با  1323اکتبر  12ورشو مورخ 

ونقل مسافران، فقط مطابق قانونی مجازات اسالمی رد حملاصالحی الهه... و در پروازهای داخلی در مو
ونقل بار و اثاثیه محدود به مسئولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات )پروتکل( و در مورد حمل

 «.باشداصالحی الهه می
ساس ا های هواپیمایی بردر این بخش به بررسی مبانی و قواعد حاکم بر مسئولیت شرکت

 اختصار قانون یادشده را نقد خواهیم نمود.اهیم پرداخت و بهقانون باال خو
 
 های هواپیمایی ایرانی در برابر خسارت وارده به کاال و اثاثیهمسئولیت شرکت -2-1

 های هواپیمایی ایرانی میان پروازهای داخلیگفته شد در قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت
 ابراین ما هم بر همین اساس مطالب را شرح خواهیم داد.بن المللی تفکیک شده است؛و پروازهای بین

 
 المللیپروازهای بین -2-1-1

، همانند المللیونقل بار و اثاثیه در پروازهای بینهای هواپیمایی در مورد حملمسئولیت شرکت
اساس کنوانسیون ورشو و پروتکل الهه تعیین شده است. ماده یک قانون تعیین  پروازهای داخلی بر

های مسئولیت شرکت»دارد: های هواپیمایی ایرانی در این خصوص مقرر میود مسئولیت شرکتحد
قرر المللی، فقط در حدود مسئولیت مونقل... بار و اثاثیه در پروازهای بینهواپیمایی ایرانی در مورد حمل

بارت ن ماده ذکر عنکته قابل ذکر در مورد ای«. باشددر... کنوانسیون ورشو و پروتکل اصالحی الهه می
خشیدن در پی پایان ب« فقط»گذار با آوردن کلمه رسد قانوناست. به نظر می« فقط در حدود مسئولیت...»

به تردیدهایی که در مورد اعمال مقررات حقوق داخلی کشورمان به همراه کنوانسیون ورشو برای 
رنتیجه در حال حاضر اجرای وجود داشته بوده است. د 1331جبران خسارت، قبل تصویب قانون سال 

 المللیقواعد و مقررات حقوق داخلی ایران در خصوص خسارت وارده به بار و اثاثیه در پروازهای بین
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 . 1مجوز قانونی نخواهد داشت
 
 پروازهای داخلی -2-1-2

های هواپیمایی ایرانی، مسئولیت مطابق ماده یک قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت
ونقل بار و اثاثیه در پروازهای داخلی محدود به مسئولیت یی ایرانی در مورد حملهای هواپیماشرکت

گذار، در این خصوص از بنابراین قانون مندرج در کنوانسیون ورشو و پروتکل اصالحی الهه است؛
جهت گام مثبتی در جهت هماهنگی همان مبنا معیارهای کنوانسیون ورشو استفاده نموده و ازاین

 المللی برداشته است.با قواعد بین مقررات ملی
 
 های هواپیمایی در برابر خسارت وارده به مسافرمسئولیت شرکت -2-2

های هواپیمایی در مورد خسارت وارده در این قسمت هم همانند مباحث قبل مسئولیت شرکت
 به مسافرین را در دو بخش بررسی خواهیم نمود.

 
 المللیپروازهای بین -2-2-1

های های هواپیمایی ایرانی، مسئولیت شرکتجدید تعیین حدود مسئولیت شرکتدر قانون 
یون المللی بر طبق مسئولیت مقرر در کنوانسیادشده در برابر خسارت وارده به مسافرین در پروازهای بین

بنابراین در مورد خسارت وارده به مسافرین در پروازهای  ورشو و پروتکل الهه تعیین شده است؛
اده در م« فقط»للی مقررات قانونی مجازات اسالمی )مقررات دیه( مجرا نخواهد بود. ذکر کلمه المبین

تأییدی بر این مدعاست.  1331های هواپیمایی ایرانی مصوب یک قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت
رات رتوان ناشی از تردیدی دانست که قبل از تصویب قانون یادشده در خصوص اجرای مقاین امر را می

دیه مندرج در قانون مجازات اسالمی و یا اجرای قواعد مسئولیت مندرج در کنوانسیون ورشو اصالحی 
دو وجود داشت. درنتیجه در حال حاضر خسارت وارده به  تنهایی در سوانح هوایی یا جمع آنالهه به

یین شود و الهه تع اساس کنوانسیون ورشو و پروتکل المللی صرفاً باید برمسافرین در پروازهای بین
 مقررات قانون مجازات اسالمی )مبحث دیات( در این خصوص مجرا نخواهد بود.

 
 پروازهای داخلی -2-2-2

گذار، در مورد خسارت وارده به شخص مسافر در پروازهای داخلی از مبنایی که در قانون
پذیرفته است عدول نموده و المللی خصوص خسارت وارده به کاال، اثاثیه و مسافر در پروازهای بین

_______________________________________________________________________________ 
های یونگذار داخلی، قواعد یا کنوانسالمللی توسط قانونهای بینتوان گفت با تصویب قواعد یا کنوانسیون. هرچند می1

 مزبور به مقررات حقوق داخلی خواهد پیوست.
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 های هواپیمایی ایرانی در موردبنابراین مسئولیت شرکت قانون مجازات اسالمی را حاکم نموده است؛
 «فقط مطابق قانون مجازات اسالمی»المللی با توجه به ذکر عبارت ونقل مسافر در پروازهای بینحمل

قانون  اساس مایی ایرانی صرفاً باید برهای هواپیدر ماده یک قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت
ا اساس کنوانسیون ورشو یا حتی جمع کنوانسیون یادشده ب مجازات اسالمی تعیین شود و تعیین آن بر

 مقررات قانون مجازات اسالمی مجوز قانونی نخواهد داشت.
ال های هواپیمایی ایرانی مصوب ستا پیش از تصویب قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت

های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل و در زمان حکومت قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت 1331
سو قضات ما در هنگام مواجهه با دعاوی نظر وجود داشت که از یکاین اختالف 1364کشور مصوب 

یا  دخسارت ناشی از سوانح هوایی داخلی متحیر بودند حکم دعوا را بر اساس مقررات دیه تعیین نمای
اینکه به مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و پروتکل الهه که برای جبران خسارت تعیین شده، حکم 

(. نظر سوم هم مبنی بر این است که مقررات 61، ص1332دهد )صادقی مقدم و اشراقی آرانی، 
کشور  لهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخکنوانسیون ورشو و قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت

خاص بوده و در مقابل عمومیت قانون مجازات اسالمی )مبحث دیات( اولویت دارند و  1364مصوب 
 (. 31، ص 1314نباید بر اساس قانون مجازات اسالمی حکم دعوا را تعیین نمود )شهالیی، 

که تا پیش از  1364رغم اینکه قانون مصوب افزود این بود که علیآنچه بر این تردیدها می
های هواپیمایی چه در پروازهای داخلی و چه در حاکم بود، مسئولیت شرکت 1331نون مصوب قا

المللی، تابع کنوانسیون ورشو و پروتکل الهه قرار گرفته بود اما نظریات شورای نگهبان پروازهای بین
مل ع مبنی بر عدم شمول کنوانسیون ورشو و پروتکل الهه در پروازهای داخلی مسافران ایرانی، در

اعمال مقررات مندرج در کنوانسیون را برای مسافران ایرانی در پروازهای داخلی با مشکل مواجه ساخته 
بود. در مقابل رویه قضایی در برخی آراء راجع به سوانح هوایی با مبنا قرار دادن مسئولیت متصدی 

یین ابر دیه مقدر تعونقل بر اساس کنوانسیون ورشو و پروتکل الهه، خسارتی معادل چندین برحمل
 (. 1316نمودند )گلرو، زرفشان و خزائی، می

رسد، با عنایت به اینکه اگر دیه مقرر را حداقل خسارت وارده به مسافر بدانیم امکان به نظر می
جمع مقررات دیه با قواعد کنوانسیون ورشو وجود داشته باشد. بدین نحو که اگر به این سؤال و اختالف 

توان خسارت مازاد بر ا که آیا دیه مقدر حداقل خسارت وارده به شخص است و میسنتی در حقوق م
گونه پاسخ دهیم که این 1دیه را مطالبه نمود یا اینکه تعیین خسارت افزون بر دیه مجوز قانونی ندارد؟

توان خسارت مازاد بر دیه را تا سقف میزان مقرر در کنوانسیون ورشو دیه حداقل خسارت است، می
که  1332الحی الهه تعیین نمود. در حال حاضر با تصویب قانون جدید مجازات اسالمی در سال اص

_______________________________________________________________________________ 
 .66، ص 1316های خارج از قرارداد )ضمان قهری(، جلد اول، . ر.ک: کاتوزیان، ناصر، الزام1
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داند و با در نظر گرفتن این امر که در دیه را تابع احکام مسئولیت مدنی و ضمان می 4021در ماده 
فاع دتوان گفت دیدگاه یادشده قابل مسئولیت مدنی تا حد امکان باید تمام خسارت جبران شود می

به تردیدها  1331های هواپیمایی ایرانی مصوب هرروی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتباشد. به
های هواپیمایی در مورد خسارت وارده به مسافرین در پروازهای داخلی پایان بخشید و مسئولیت شرکت

 را فقط بر اساس قانون مجازات اسالمی مقرر نمود.
 
 های هواپیمایی ایرانی مصوبیین حدود مسئولیت شرکتمختصر نقدی بر قانون تع -2-3

1331 
 گذاررود قانونبه تصویب رسید. انتظار می 1331دانیم قانون یادشده در سال گونه که میهمان

ها و نقاط ضعف قانون سابق و مشکالت با در نظر گرفتن تمامی جوانب یک موضوع خاص، کاستی
آن زمینه خاص را پاسخگو باشد و با تصویب یک قانون جدید  موجود در زمان حاکمیت قانون سابق در

ها بردارد. در ادامه ابتدا نقطه قوت قانون جدید و درنهایت نقاط ضعف آن را گامی در جهت رفع آن
 مختصراً شرح خواهیم داد.

عنوان نقطه قوت قانون مورد بحث تلقی نمود این است که توان بهازجمله مواردی که می
قانون تشتت آراء و نظریات موجود در این زمینه که آیا امکان صدور حکم به دیه در  تصویب این

صورت فوت یا جراحت مسافرین بر اساس قانون مجازات اسالمی در سوانح هوایی وجود دارد یا خیر 
ن های سوانح هوایی تعییطور مشخص تکلیف دادرس را در رسیدگی به پروندهرا پایان بخشید و به

ست. چراکه قانون یادشده پروازهای داخلی در مورد حمل مسافر را فقط تابع قانون مجازات نموده ا
 داند.اسالمی می

اما در خصوص نقاط ضعف این قانون باید گفت یکی از نقاط ضعف این قانون را باید تصویب 
ه که ونگمجدد کنوانسیون ورشو و پروتکل الهه و عدم توجه به کنوانسیون مونترال دانست. همان

دانیم کنوانسیون ورشو با مقرراتی که بعد از تصویب آن به امضاء رسید ازجمله پروتکل الهه، می
موجب قانون اجازه الحاق پروتکل گواتماال و کنوانسیون گواداالخارا دچار اصالح شده و کشورمان به

ین مقررات به همراه تمامی اسناد مذکور ملحق شده است. مجموعه ادولت ایران به اسناد یادشده به
خود کنوانسیون ورشو و سایر اصالحاتی که در جهت روزآمد نمودن کنوانسیون ورشو و سهولت صنعت 

به تصویب برخی از  1333ونقل هوایی الزم بوده است، تحت عنوان کنوانسیون مونترال در سال حمل
. کنوانسیون مونترال هم برخی کشورهای دیگر بدان ملحق شدندکشورهای جهان رسید و پس از آن

ونقل ویژه مقررات راجع به مسئولیت متصدی حملهای اصلی حاکم بر کنوانسیون ورشو بهچهارچوب

_______________________________________________________________________________ 
علیه یا ولی دم است و احکام دارد: دیه حسب مورد حق شخصی مجنیقانون جدید مجازات اسالمی مقرر می 402. ماده 1

 شود.مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه
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ود رسد بهتر بهوایی را عیناً حفظ نموده و صرفاً برخی مقررات جزئی را تغییر داده است. به نظر می
به کنوانسیون مونترال را که بایست زمینه الحاق کشورمان کنندگان قانون مورد بحث میتدوین

که  که کنوانسیونینمودند نه اینونقل هوایی است فراهم میروزآمدترین کنوانسیون در زمینه حمل
 خود در ایران دارای اعتبار بوده را مجدداً اعتبار بخشند.

ی ونقل داخلتوان عدم امکان مطالبه خسارت روانی در حملضعف این قانون را میدومین نقطه
های افرین دانست. درواقع محصور نمودن منبع استناد در مورد خسارت وارده به مسافرین در پروازمس

ه چ« قانون مجازات اسالمی»قبل از عبارت « فقط»داخلی به قانون مجازات اسالمی که از ذکر کلمه 
روازهای داخلی آن امکان مطالبه خسارات روانی را برای مسافران در پ 2قانون و چه در ماده  1در ماده 

منتفی ساخته است. چراکه در قانون مجازات اسالمی مقرره خاصی راجع به قابل مطالبه بودن خسارت 
سوی امکان جبران آن است. شود. خسارتی که امروزه در کشورهای جهان رو بهمعنوی مشاهده نمی

مدنی است که  مستند اصلی امکان مطالبه خسارت روانی در حقوق ما، ماده یک قانون مسئولیت
ان اکنون امکمتأسفانه با توجه به حاکمیت صرف قانون مجازات اسالمی در سوانح هوایی داخلی هم

ونقل هوایی داخلی در فرض بروز چنین خسارتی وجود ندارد. مطالبه خسارت روانی در جریان یک حمل
نی به همراه خسارت این در حالی است که در کنوانسیون ورشو بنا به اعتقادی چنانچه خسارت روا

فیزیکی وارد شود امکان مطالبه آن وجود خواهد داشت. نتیجه اینکه چنانچه یک مسافر ایرانی در پرواز 
که اگر همان تواند چنین خسارتی را مطالبه نماید درحالیداخلی دچار یک خسارت روانی شود نمی

روانی شود اگر این خسارت به المللی دچار یک خسارت ونقل هوایی بینمسافر در جریان یک حمل
 همراه یک خسارت فیزیکی باشد امکان مطالبه چنین خسارتی برای او وجود خواهد داشت.

های نکته بعد در خصوص خسارت مازاد بر دیه است. در قانون جدید راجع به مسئولیت شرکت
ر قانون مجازات اسالمی هواپیمایی ایرانی، این امر که آیا امکان مطالبه خسارتی مازاد بر دیه مقرر د

وجود دارد یا خیر مسکوت مانده است. پاسخ به این سؤال بستگی به پاسخ به سؤال دیگری دارد و آن 
دیه وجاهت قانونی دارد و یا خیر. تفصیل این بحث سنتی در حقوق ما از  اینکه آیا خسارت مازاد بر

یه را د ود که چنانچه خسارت مازاد برشحوصله این مقال خارج است. فقط به ذکر این نکته بسنده می
الخصوص خسارت مندرج در کنوانسیون ورشو و دیه علی واجد وجاهت بدانیم، امکان خسارت مازاد بر

ی دیه منتف پروتکل الهه در سوانح هوایی وجود دارد در غیر این صورت امکان مطالبه خسارت مازاد بر
دیه  402در ماده  1332گونه قبالً ذکر شد قانون جدید مجازات اسالمی مصوب سال است. البته همان

ترین آن را تابع احکام مسئولیت مدنی دانسته و با توجه به اصول حاکم بر مسئولیت مدنی که مهم
اد که دیه حداقل توان نظر دجبران تمام خسارت و اعاده وضع به حالت سابق بر تجاوز است، می

 خسارت است و با اثبات خسارت مازاد بر دیه، چنین خساراتی قابل مطالبه است. 
 

 گیرینتیجه
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 رد هواپیمایی هایشرکت با توجه به مطالب مطروحه مشخص شد که در خصوص مسئولیت
 ونترال، پروتکلم نامهگواداالخارا، موافقت الهه، کنوانسیون پروتکل و ورشو کنوانسیون المللیبین اسناد

عمده مقررات حقوق  مونترال 1333 مونترال و کنوانسیون چهارگانه هایگواتماالسیتی، پروتکل
 اند.الملل را در این راستا مقرر نمودهبین

ت الملل در این زمینه است و اصوالً حاکم بر مسئولیترین سند حقوق بینکنوانسیون ورشو مهم
المللی است. برخی از کشورها همان نظام مسئولیت کنوانسیون های هواپیمایی در صحنه بینشرکت

های هواپیمایی ورشو را در حقوق داخلی خود هم پذیرفتند یعنی کنوانسیون مزبور را بر مسئولیت شرکت
واحده قانون تعیین با تصویب ماده 1364در ایران در سال  در پروازهای داخلی کشورشان حاکم نمودند.

های هواپیمایی در پروازهای داخل کشور نظام مسئولیت کنوانسیون ورشو و تحدود مسئولیت شرک
پروتکل اصالحی الهه را در پروازهای داخل کشور چه در مورد خسارت وارده به مسافر و چه در مورد 
خسارت وارده به کاال و بار همراه پذیرفته شد. این امر اقدام مثبتی در جهت هماهنگی هر چه بیشتر 

المللی و همچنین در راستای هدف کنوانسیون ورشو بود. در سال قوق داخلی و قواعد بینمقررات ح
چندان با تفکیکی نه 1364گذار قانونی را مصوب نمود که در آن ضمن نسخ قانون سال قانون 1331

 هایقابل دفاع از دو جهت بین پروازهای داخلی و خارجی تمایز قائل شد. بدین نحو که مسئولیت شرکت
هواپیمایی در پروازهای خارجی )اعم از مسئولیت در برابر خسارت وارده به مسافر، کاال و اثاثیه( را 

ونقل مطابق کنوانسیون ورشو و پروتکل اصالحی الهه قرارداد و در پروازهای داخلی در مورد حمل
به مسئولیت  ونقل و بار و اثاثیه محدودمسافر فقط مطابق قانون مجازات اسالمی و در مورد حمل

 مندرج در کنوانسیون ورشو و پروتکل اصالحی الهه قرار گرفت.
« یرانیهای هواپیمایی اقانون تعیین حدود و مسئولیت شرکت»قانون ذکر شده که تحت عنوان 

، ونقل مسافرانهای هواپیمایی ایرانی در مورد حملمسئولیت شرکت»دارد: است در ماده یک مقرر می
 المللی مذکور در قانون اجازهالمللی، فقط در حدود مقرر در پروازهای بینپروازهای بینبار و اثاثیه در 

المللی ونقل هوایی بینسازی برخی از مقررات حملالحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان
هجری شمسی و تشریفات )پروتکل(  1301مهر  20میالدی مطابق با  1323اکتبر  12ورشو مورخ 

ونقل مسافران، فقط مطابق قانونی مجازات اسالمی الحی الهه... و در پروازهای داخلی در مورد حملاص
ونقل بار و اثاثیه محدود به مسئولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات )پروتکل( و در مورد حمل

 «.باشداصالحی الهه می
 مسئولیت زمینه در کنوانسیون رینجدیدت المللیصحنه بین در پایان الزم به ذکر است که در

 ت.نپیوسته اس بدان هنوز کشورمان متأسفانه که است مونترال 1333 کنوانسیون هواپیمایی هایشرکت
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Abstract 

There are many international documents about air transport that 

determine the responsibility of airlines. Although Montreal 1330 

convention is the newest international treaty about air transport, we can say 

Warsaw convention also is the most important international document in 

this scope. The reason of it is that Montreal convention keep the principle 

and main frameworks that are invented by Warsaw convention. Concept of 

Warsaw convention show that airline responsibility is a contracted 

responsibility that refers to delivery of goods and passengers safely.The 

purpose of the research is to introduce the related documents with 

responsibility of airlines companies in international and internal law that 

in special international dimension it emphasize on convention to make the 

transport principles the same that are approved in1323 Warsaw and its 

reformed protocol in Hague in 1300. In the internal dimension also the new 

law of dimension of airlines company responsibility that approved in 

201are studied. The main purpose of the research is to studying and 

recognition of weak points and strong points of law approved in 2012 and 

also is recognition and lawful clearness that a passenger and goods have 

some rights or insurance against damage during the air transport. 

 

Key Terms: Warsaw convention, The Hague protocol, Airline companies, 

Airline transport. 
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کلیات  ها درانگاری و تعیین و اجرای مجازات. بررسی مبانی و اهداف جرم4

 فقه جزایی اسالم 
 1فرداحسان شریعتی

 2فردشریعتیمجتبی 
 3زاده شورجهرضا هاشم

 
 

 چکیده

در جوامع و اصالح و باز  جرائمی کاهش و تقلیل شناسجرماز آنجائی که یکی از اهداف مهم علم 
لذا تمامی تالش علمای این علم معطوف یافتن راهکارهای جهت رهیافت به  استاجتماعی نمودن مجرمین 

ایجاد یک سری مبانی دقیق و منطقی در  توانیمی شناسجرماین راهکارها در علم  ازجملهاین هدف است. 
 ی راه سقیم از صحیح برای افراد اجتماعبازشناسی فردی و تعیین قواعد و قوانین کیفری جهت هایآزادتحدید 
راف مجرمین جهت اصالح و درمان مجرمین بالفعل و انص هامجازات اهدافی قوی و غنی از امجموعهو ارائه 

در مقاله حاضر سعی  رونیازای اساسی و مورد قبول اجتماع، دانست. هاارزشبالقوه از ارتکاب جرم و حمایت از 
ی و تعیین و اعمال انگارجرمشده است تا با یک بررسی جامع و کلی در متون جزائی اسالم مبانی و اهداف 

ر نهائی حقوق کیفری و جزائی یک مکتب را معرفی ی و مسیمشخطکشف شود. مبانی و اهدافی که  هامجازات
 .دینمایم

 

 ی، مجازات، فقه جزائی، اصالح مجرم شناسجرمی، انگارجرم واژگان کلیدی:

_______________________________________________________________________________ 
 راز.دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شی -قاضی دادگستری .1

 یک دادگستری.یهپاوکیل  .2

 دادیار دادسرای عمومی و انقالب اهواز. .3
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 مقدمه 
ی از شناسجرمی و مجازات پنداری در مباحث انگارجرمبررسی و تتبع در مبانی و اهداف 
بر اساس آن به تحریم افعال یا ترک افعالی پرداخته  آنچهاهمیت سرشاری برخوردار است چراکه تبیین 

رای روست که بینازاتواند اهداف حقوق کیفری و جزائی مکاتب کیفری را مشخص نماید. یمشود یم
انگاری روشن کردن اهداف کیفری و جزائی اسالم الزم است تا به یک بررسی جامع پیرامون مبانی جرم

 ت.و مجازات پنداری در اسالم پرداخ
یک  ها وانگاریباید گفت که در مکاتب کیفری گذشته و حال یک سری مبانی برای جرم

های خاص، یژگیوپای ریزی شده است که با توجه به  هامجازاتسری اهداف برای اعمال و اجرای 
 در میان این مکاتب کیفری و حقوقی مکتب اسالم قرار امّا. اندبودهدارای آثار مثبت و منفی  هرکدام

یرگذار أثتانگاری و مجازات پنداری مبانی و اهداف بسیار ی جرمهادستگاهدارد که با بنیان نهادن برخی 
نواقص مبانی و اهداف مکاتب کیفری دیگر را نداشت بلکه با  تنهانهتوجهی را ارائه نمود که  درخورو 

انگاری مختلف خود آثار و مبانی جرم هامجازاتی مرکب از مبانی و اهداف در امجموعهدارا بودن 
گنجد یمندر جامعه داشته است که بررسی جامع آن در این مختصر  جرائمبسیار ارزشمندی را در کنترل 

 هامجازاتانگاری و اهداف اجرای رو در این مقاله تنها به بررسی گذرا و اجمالی برخی مبانی جرمینازا
شناسی عصر حاضر از اهمیت سرشاری در اصالح و درمان مشود که در علم جریمدر اسالم بسنده 

 ، برخوردار است.جرائمیدگان دبزهو احقاق حقوق  جرائممجرمین و پیشگیری از 
ن یترمهمرو در مقاله حاضر بحث در دو فصل مختلف پی گرفته خواهد شد، فصل اول ینازا
 هازاتمجاین اهداف ترمهمفصل دوم به نماید و یمانگاری در کلیات فقه جزائی را بررسی مبانی جرم

خاص در حدود و قصاص و تعزیرات  صورتبه هامجازاتدر کلیات مباحث کیفری اسالم و همچنین در 
 پردازد. یمی بازدارنده هامجازاتو 

 

 انگاری در کلیات فقه جزائیفصل اول: مبانی جرم
یله آن، وسبهفرآیندی است که  انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل،جرم

و  یابرندآبادنجفی ) شودقوانین کیفری، مشمول قانون کیفری می موجببهرفتارهای جدیدی 
که  دینام یندیفراتوان یمرا انگاری یا به عبارتی جرم .(76 ص شناسی،جرم دانشنامه بیگی،هاشم

 یظرن یمبان بریهجامعه و با تک یاساس یهاگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشموجب آن قانونبه
 ،یا بابائآق) کند.یوضع م یفریک یآن ضمانت اجرا یرا ممنوع و برا یترک فعل ایموردقبول خود، فعل 

 ( 2قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، ص
ی انگارامّا قبل از هر چیزی الزم است تا به پاسخ سؤالی بپردازیم که اساساً وجود فرایند جرم

 هاانانسهای فردی و جمعی یآزادتوان یمکشاند. آن سؤال این است که با چه دلیلی یمرا به چالش 
انی را جرم افراد انس عنوانبهرا با ممنوع کردن و ترک برخی افعال تحدید کرد و با تعیین برخی اعمال 
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 در جوامعی که حق زندگی در آن را دارند محدود نمود؟
ترین ادیان در ارتباط با آزادی و یمترقاوالً باید در جواب به این سؤال گفت که اسالم جز 

های اساسی در این حوزه مبانی فکری یشنهادپاست و گاه با ارائه برخی راهکارها و  هاانساناراده 
شویم یمجه رو با یک جستجو ساده در میان متون اسالمی متوینازابرد. یممکاتب دیگر را زیر سؤال 

این حقِ اساسی  محدودکنندهبا مکاتب  هاانسانکه اسالم عالوه بر دفاع از حق آزادی فردی و اراده 
مبارزه نموده است. ثانیاً، بحث از تحدید در رفتار و اراده انسان در اسالم زمانی معنا پیدا خواهد نمود 

تحدید اراده و رفتار انسان  درواقعماع باشد که آزادی و اراده فرد مخل در اراده و آزادی افراد دیگر اجت
تنها  ،و اباحه اعمال یآزاد هیاصل اولنوعی دفاع از آزادی افراد دیگر است و ثالثاً، در اسالم با توجه به 

 ادجیااز  اجتماع باشد و یاتیمهم و ح پرداخته که مورد از مصالح هاانسانزمانی به تحدید حدود اراده 
 یخوددارشود یمکه باعث ایذا و مشقت افراد انگاری جرم ندیفرآ قیاز طر اساسیب هاییتمحدود

 ه است.نمود
یا به ؟ است میزان محدودیت آزادى در اجتماعشود یمامّا سؤالی دیگری که در اینجا مطرح  

 ؟واقع شود محدودتواند یآزادى تا چه حدى م عبارتی
 حقو  کندیاجتماع در آزادى افراد ایجاد ممقدار محدودیتى که ییم که بگودر جواب باید 

ین ببشرى از جهت قوانین و رسومى که در  اجتماعاتبرحسب اختالف  نمایدیفطرى آن را تقیید م
 هاییدر تقیید آزاد حفظ مصالح فردی و جمعی زیرا آن چیزى که بعد از است.مختلف  دارد، وجود هاآن

است. لیکن آن مقدار محدودیت  یدر میان مردم جار است که یورسومدارد آداب ییفردى اثر بسزا
ن را ناچیز آ تواندینیست و هیچ انسان اجتماعى نم یواجبى که در هیچ اجتماعى از بکار بستن آن مفر

و قوانین جارى از نقض و انتقاض موقوف  یربگیرد محدودیتى است که حفظ وجود اجتماع و سنن دا
 اییى از مجتمعات بشرى را نخواهید یافت که داراى قوه دفاعهیچ مجتمع بدین ترتیببر آن است؛ و 

 که از نفوس و ذرارى آن مجتمع دفاع کند و ایشان را از نابودى و هالکت حفظ نماید نبوده باشد
 (.006 /ص6 جلد ،یر المیزانتفس )طباطبائی،

ی و اصولانگاری مبانی حال با توجه به روشن شدن اهمیت بحث الزم است در ارتباط با جرم
را  توان آزادی و امنیت افرادیممنطقی،  صورتبهبتوان فهمید که چگونه  هاآنبیان گردد تا بر اساس 

 یجه این تقیید و تحدید مصالح و حقوق افراد و جامعه از تعرض در امان بماند.درنتتقید کرد تا 
 انگاری در کلیات فقه جزائی اسالم:ین مبانی جرمترمهمبررسی -

ی شود نظریات مختلفیمانگاری در مکتب کیفری اسالم اط با مبانی که باعث جرمدر ارتب
 گردد. یماشاره  هاآنوجود دارد که ذیالً به اهم 

 

 وجود مصالح و مفاسد در احکام -2
توان همین گزاره دانست چنانکه یمانگاری را در مکتب کیفری اسالم مبنای اساسی در جرم 
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کند که: یمباره تصریح یندراره( ) یمرتضاصلی ثابت وجود دارد. سید  عنوانبهدر تمامی ابواب فقهی 
ش ی برای بندگانامفسده آنچهدهد و در یمخداوند احکام شریعت را برحسب مصالح بندگان تغییر »

کند و هرگاه حالت آن چیز تغییر کند و موجب مفسده شد، حکم آن را تغییر یمبیند، آن را مباح ینم
گرداند و هرگاه از حالت یمکند و اگر مصلحت در آن بود آن را واجب یمد و حکم به حرمت آن دهیم

 ،تضىالشریف المررسائل شریف مرتضی،«)کند.یممصلحت برای بندگان خارج شد وجوب آن را ساقط 
 رائمجدر ارتباط با مباحث جزائی هم بیشتر فقها به این نکته اعتقاد دارند که در تمامی  (131ص

مفاسدی ناپسند و ناخوشایند موجود است که با مصالح آدمی سازگار نیست لذا شارع با این دید برخی 
 افعال و ترک افعال را جرم دانسته است. 

 

 سازگاری و همخوانی امور با طبیعت و فطرت -0
ه کدر جوامع امروزی وضع قوانینی است  جرائمباید گفت که یکی از علل مهم ارتکاب  درواقع

جود و و هاانسانبا سرشت و فطرت افراد جامعه هماهنگی ندارد. امّا اگر مبنای تعیین جرائم با فطرت 
 وردتوجهمزند. امری که یمشان سازگار باشد مسلماً کمتر کسی دست به ارتکاب جرائم یدرونو هیأت 

رت و نیازهای ذاتی گذاری، احکام و دستورات خود را مطابق فطشارع اسالم بوده و در شیوه قانون
قرآن  چنانچه (.06ص یستم کیفری اسالم و پاسخ به شبهات،س اصغری،است )پیاده فرموده  هاانسان
این دین کن، با همان سرشتى که  یسوپس روى خود را با گرایش تمام به حقّ، به»فرماید: یممجید 

یشتر ست همان دین پایدار، ولى بخدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خداى تغییرپذیر نیست. این ا
با در نظر گرفتن این عنوان که هر عمل  گذارقانون( بنابراین 30سوره روم، آیه «)دانند.مردم نمى

وب متضاد باشد جرم محس مؤلفههماهنگ با طبیعت و فطرت حَسن است و بالعکس هر عملی که با این 
چون آن  اندشدهها از زنا منع ه در قرآن انساننمون عنوانبهانگاری پرداخته است. گردد، به جرمیم

و به زنا نزدیک مشوید، چراکه آن همواره زشت و » عملی مخالف با فطرت آدمی شناخته شده است:
 به این تطابق و هرچقدر گذارقانونتوان نتیجه گرفت که یمینجا ازا( 32 یهآاسرا/سوره )«است. یبدراه

 ماید.ی را وضع نترکنندهدرمانو  گرااصالحو  مؤثرترتواند قوانینی یمعدم تطابق علم داشته باشد 
 

 هماهنگی و تطابق اعمال با منافع و مصالح اجتماعی -9
امری  کنیم، لذا اگریمما در این مبنا برای تعیین جرائم به منافع و مصالح جمعی نظر  درواقع

امنیت و نظم دو مورد از  مثالعنوانبهکند. یم گذار آن عمل را جرم تلقیدر تضاد باشد قانون هاآنبا 
گردند که نبودشان در یک جامعه باعث تباهی و نابودی است لذا یممصالح مهم اجتماع محسوب 

گذار با توجه به این اهمیت تمامی افعال یا ترک افعالی که در تضاد با امنیت و نظم اجتماعی قانون
در این مبنا با  درواقعجازات و ضمانت اجرائی مقرر کرده است. م هاآناست را جرم تلقی کرده و برای 

خوریم که وجودشان باعث حفظ منافع و مصالح اجتماعی است و نبودشان باعث یبرمی هاشاخصه
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عی های اجتمایمحرجهت حفظ  صرفاًانگاری تضرر جمعی است. لذا بر پایه این مبنا تالش برای جرم
 است. و نگهداری منافع و مصالح جمعی

 

 هماهنگی و همخوانی اعمال با منافع و مصالح فردی -4
فظ گذار معطوف به حدر این مبنا توجه اساسی، حفظ مصالح و منافع فردی است و توجه قانون

ی که برای اجتماع اهمیت و طورهماننفس، دین، عرض، مال و عقل است در اسالم  گانهپنجمصالح 
 اصالتدهد. نه اصالت اجتماع محض است و نه یماحترام قائل شده فرد را نیز مورد اکرام و اعزاز قرار 

بنابراین ؛ (61ص یستم کیفری اسالم و پاسخ به شبهات،س حقی دارند )اصغری، هرکدامفرد مطلق بلکه 
اه روست که در اسالم گینازاگیرد ینمفاده قرار مطلق مورد است صورتبهانگاری این نوع مبنا در جرم

بودن یکى از دو نیروى  تریچون الزمه قو مصالح جمعی هنگام تعارض با مصالح فردی غلبه دارد.
 کندیمتضاد این است که بر آن دیگرى غلبه کند عالوه بر اینکه حس و تجربه هم همین را اثبات م

تى جامعه بر امرى همت بگمارد و تحقق آن را اراده کند و قوا وق مثالً دهد.یو بر این معنا شهادت م
د با نیروى خودش به تنهائى علیه جامعه قیام کن تواندیو خواص فاعله خود را به کار بگیرد یک فرد نم

جز این ندارد که تابع جمع شود تا هر چه بر سر کل آمد بر سر آن جزء هم بیاید حتى  یابلکه فرد چاره
 کند )طباطبائی،یقدر قوى است که از فرد سلب اراده و شعور و فکر ماراده جامعه آن گفت توانیم

انگاری در اسالم را به توان مبانی جرمیمی کلی بندجمع(. در یک 103 ص ،4 جلد ،یر المیزانتفس
 مهرکدای که مرکب صورتبهمستقل بلکه  صورتبهی از نظریات باال ترکیب کرد البته نه امجموعهیک 

در نظر  چهآنانگاری اسالم کنند بنابراین در مبانی جرمیمدیگر بازی  مؤلفاتنقش خود را در تکمیل 
آید پیرو مصالح و مفاسد موجود در آن افعال است و در لوای این علیت حکم یمشارع مغبوض به نظر 

بایست ایجاد عدالت، نظم و امنیت و برخورداری و مطابقت با اخالق و فطرت آدمی نیز در نظر یم
 ها منافع اجتماعی و فردی افراد جامعه حفظ شود. یناگرفته شود تا در پناه همه 

 

 هامجازاتی اهداف تعیین و اجرای بررس فصل دوم:
خود دارای یخودبهدر اسالم  هامجازاتقبل از هر چیز باید این نکته دانسته شود که 

موضوعیت نیستند بلکه طریقی هستند برای رسیدن به سعادت فردی و جمعی و لذا آنچه از اهمیت 
 ی مختلفیهاراهبرخوردار است سعادت و کمال است لذا شارع مقدس اسالم برای کسب این سعادت 

است و راهکار آخر، جهت کسب  یی و توبه و غیره برای پیروانش فراهم ساختهراهنمااز معرفت و 
 سعادت را در مجازات قرار داده است. 

 یرعقالنیغمنطقی یا  حلراهمجازات -الف 

کنند و یمی نفی کلبهدر ارتباط با مجازات باید این نکته را دانست که برخی وجود کیفر را 
ی از خود ندارد و اراده او تحت تأثیر عوامل درونی چون وراثت و اارادهمعتقدند انسان در ارتکاب جرم 
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گردد پس اجرای مجازات بر چنین اشخاصی منطقی یمیا عوامل خارجی چون شرایط محیطی مسلوب 
کسی  یبرای تربیت و بازپرور یآن، به دنبال سازوکار یجاحقوق جزا باید لغو شود و بهیجه درنتیست ن

امّا در اسالم اگرچه  (.01)احمدی ابهری، اسالم و دفاع اجتماعی، ص  شودیبود که مجرم شناخته م
ی وراثتی در ارتکاب برخی جرائم توجه شده است ولی آن را دلیلی بر هاخصلتیر محیط و یا تأثبه 

زات مجا ؛ وکه شخص تحت تأثیر آن شرایط مکره یا مجبور شود(یدرصورتمگر دانند )ینمعدم اراده 
و  اندهپنداشتبرخی مکاتب  آنچهنه به معنای  امّاداند یمبرخی شرایط و ضوابط منطقی مجرمین را در 

برپائی عدالت مطلق کیفری را وابسته به اجرای مجازات در هر شرایط و موقعیتی و بدون توجه به 
 صورتدرهردانند بلکه در اسالم برپائی عدالت صرفاً به اجرا و اعمال مجازات یمشخصیت مرتکب جرم 

بینیم که یمیرگذار بر بزهکاری اعمال خواهد شد. لذا تأثتمامی شرایط  بر اساسشود بلکه ینمحاصل 
رخی شوند و در بیمپذیرند و یا تشدید یمدر ارتباط با برخی شرایط یا تخفیف  هامجازاتدر اسالم 

 روند.یمموارد تعلیق و یا از میان 

 در کلیات فقه جزائی: هامجازاتل ین مبانی و اهداف تعیین و اِعماترمهم -ب
توان موارد زیر یمدر اسالم  هامجازاتین اهداف تعیین و اعمال و اجرای ترمهمدر ارتباط با 

 را در کلیات فقه جزائی اسالم مورد بررسی قرار داد.
 

 عقاب مجرمین واسطهبهریزی عدالت کیفری یهپا -2
جرم نوعی ظلم و جفا به حقوق مردم و خارج  ازآنجاکهمقصود از اجرای عدالت آن است که  

 آید، باید در مقابل آنیم حساببهساختن مسیر عادی و طبیعی امور و نقض حقوق فردی و اجتماعی 
تعبیر  هامجازاتهدف اخالقی  عنوانبهاجرای عدالت هدفی است که گاه از آن  واکنش نشان داد.

اخالق در وضع و  که یآنجائ( و از 10، تهران، صهاتمدنشود. )کرمی، سیر مجازات در ادیان و یم
توان گفت که آنچه در درجه اول اهمیت در امور یمی اسالمی رخنه کرده هامجازاتاجرا و اعمال 

ریزی عدالت کیفری است به این معنا که هر چیزی جای خود را داشته یهپاجزائی قرار دارد ایجاد و 
ود و اصالح مجرمین هم در جای خود به عبارتی هم متضمن باشد، مجازات فعل مجرمانه در جای خ

عدالت در گذشته و هم در آینده باشد یعنی هم به اجتماع نظر داشته باشد هم به مجرم و هم به 
 علیه.یمجن

خود نقش مهمی در پیشگیری از ارتکاب جرائم یخودبهاجرای عدالت در مورد بزهکاران 
کنند، یمافراد در درون یک جامعه زندگی  کهآنگاهید گفت که: اصوالً خواهد داشت. در توضیح این امر با

از  ها را بپذیرند، دستیتمحدودبرای حفظ نظم، امنیت و رعایت حقوق دیگران ناچارند که بسیاری از 
 نچهآی درونی خود بردارند و باالخره به قوانین و مقررات آن جامعه احترام بگذارند. هاخواستبسیاری 

تواند موجب دوام این وضعیت شود و افراد را پای بند به قانون نگاه دارد، احساسی است که درون یم
، امتهبرنداش هاخواستهکه: من به تنهای دست از امیال و ینایکایک آنان وجود دارد و آن عبارت است از 
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گران نیز بلکه دی امنگذاشتهیی به قانون احترام تنهابهام و من یرفتهنپذها را یتمحدودمن به تنهای 
اند و قانون را مراعات یرفتهپذهایی را یتمحدودهم چون من برای رعایت حقوق من و امثال من چنین 

مراقبی از درون، یکایک افراد را تحت کنترل  مأمورتر از هر یقدقکنند چنین احساسی است که یم
 (.112- 111پیشین، صصدارد )احمدی ابهری، یبازمخود دارد و از ارتکاب جرم 

 

 یانه از مجازاتگرااصالحاصالح اجتماع و ایجاد نتیجه  -0
با نگاهی به احکام جزائی خواهیم دید که در اسالم عبرت افراد جامعه از سرنوشت شخص 

در نظر  هامجازاتمجرم و عدم شیوع تخلف در کشور و یا در محل قانون، جز اهداف تعیین و اعمال 
بینیم که در اسالم عالوه بر وضع یملذا  .حدودی این عمل جنبه اصالح عمومی دارد گرفته شده که تا

ی شدید در مرحله تقنین در امر اجرا نیز دارای قاطعیت و جدیدت خاصی است و با اجرای هامجازات
دهد پس نتیجه اینکه هم یمارعاب و هراس را در وجود مجرمین بالقوه قرار  هامجازاتعلنی برخی از 
توانند عاملی برای پیشگیری از یمو هم قاطعیت در امر اجرای کیفرها هر دو  هامجازاتتشدید وضع 

شناسان نیز عقیده دارند که: رو است که برخى از جرمینازاارتکاب جرائم در یک جامعه قلمداد شوند. 
)هیوز،  «لفین بالقوه، جرم را تکرار نخواهد کرداگر مجازات به حد کافى ناخوشایند و زننده باشد متخ»

 ( 40، پیشگیرى از جرم، ص 1310
 

 ی مجرمینبازپرور -9
در امور جزائی اسالم کمتر مورد توجه قرار گرفته، توجه به جنبه اصالح و درمان  آنچه

اشته و گذار توجه زیادی بر اصالح و درمان مجرمین داست. در متون جزائی و فقهی قانون هامجازات
هدف  هامجازاتعموماً این بُعد را در نظر دارد و برای اعمال اکثر  هامجازاتدر تعیین و اعمال 

اش را اظهار ندامت مجرم و ترک تخلف در آینده و تعهد به جامعه و قانون از جهت عدم تکرار یاساس
 کند.یمتخلف که این عمل جنبه اصالح فردی دارد را دنبال 

اصالح و درمان هر چه بهتر  به جهتی اسالمی هامجازاتهدف است که در با توجه به این 
را منوط به برخی شرایط و اصول دانسته است که در بخش اهداف  هامجازاتمجرمین شارع اجرای 

در اسالم طریقیت  هامجازاتاین نشانگر آن است که  ؛ وی حدی بررسی خواهد شدهامجازاتاعمال 
 دارند نه موضوعیت.

 

 یری از ناقضان حقوق شخصی و اجتماعی و ارضای تشفّى طلبىگانتقام -4
ی هامعهجای ابتدایى و هادورهیی و تشفّى طلبى در بشر بسیار قوى است و در جوانتقامحس 
کردند، تباهى و فسادِ بسیارى ینمتر بوده است. اگر جانى را از طریق قانون مجازات یقوبدوى ظاهراً 

که در جوامع متمدن اندکى یناهم در بشر هست. نهایت  اکنونهممد، این حس آیمدر جامعه پدید 
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گردد. اگر عقده او خالى نگردد ممکن یماست، انسان ستم دیده دچار عقده روحى  ترپنهانتر یا یفضع
 که ستمگر را در برابر او مجازاتیوقتآگاهانه یا ناآگاهانه، روزى مرتکب جنایت شود ولى  طوربهاست 

ن شود. قوانین جزایى براى تربیت مجرمییمگردد و روانش از کینه و ناراحتى پاک یبازم اشعقدهنند، ک
تواند جانشین آن گردد. ینمچیز دیگرى یچهو  ضرورى و الزم است هاجامعهو براى برقرارى نظم در 

قرار  موردتوجهنیفتاده و  ازنظر( در اسالم نیز این بعد 226، ص 1، مجموعه آثار، ج 1314)مطهری،
کورکورانه چراکه اعمال مطلق و  صورتبهینانه و منطقی نه بواقعکامالً  صورتبهگرفته، البته 

 یک کشته واسطهبهوچرای آن مساوی است با منطق مجازات و قصاص در عصر جاهلیت که چونیب
خود  توجهموردگر، این مبنا را نیز اسالم با توجه به ابعاد و مبانی دی پس رفت.یمیک قبیله از میان 

 قرار داده است.
 

 یک جامعه موردقبولی اآرمانهو  هاارزشحفظ  -5
شان را حفظ و یاساسکنیم که هدف اصلی و یمبرخورد  هامجازاتدر اسالم گاه با برخی 

گونه ینامال . لذا در اعانددادهدر یک جامعه قرار  موردقبولی مذهبی و اجتماعی هاارزشدفاع از برخی 
 هامجازاتشود تا ابعاد و اهداف دیگر یمی یک جامعه نظر هاارزشبیشتر بر حفظ بنیادین  هامجازات

 شود.یمبحث مفصل آن به مباحث آینده سپرده  ؛ کهچون اصالح و درمان مجرمین
 

 احقاق حق -1
شود البته این مبنا تنها در جرائمی یماحقاق حق نیز از دیگر مبانی مجازات پنداری محسوب 

اش از میان رفته است لذا در یشخصاست که جرم ارتکابی دارای متضرر باشد که حقوق  اعمالقابل
شود یمدیگر وقتی کسی مرتکب جنایی یعبارتبهیده باید از مبانی دیگر بهره جست دبزهجرائم بدون 

مجازات حق  اعمالتواند با یمعلیه باشد وی یمجنآن یک نوع تجاوز به حق برای  واسطهبهو 
حق را نیز برای جامعه در نظر داشت چراکه هر جرم  احقاقتوان یماش را مطالبه کند البته رفتهیانازم

در جامعه یک نوع تجاوز به حق امنیت و نظم اجتماع است که البته این مبنا نیز در مبانی مجازات 
 فته است.پنداری اسالم مورد توجه قرار گر

 در فقه جزائی اسالم: هامجازاتین مبانی و اهداف تعیین و اِعمال ترمهم -ب
چون حدود و قصاص و تعزیر و  هامجازاتباید گفت که در اسالم در هر یک از انواع مختلف 

 یدیگر در برخیعبارتبهمتفاوت است و یا  هامجازاتی بازدارنده اهداف اجرا و اعمال با دیگر هامجازات
است که در این قسمت به بررسی  ترغالباز کیفرهای مقرر در اسالم یک هدف خاص بر اهداف دیگر 

 شود.یمنهفته است پرداخته  هاآنو هدفی را که در اجرا و اعمال  هامجازاتهرکدام از این 
در ارتباط با اهداف اعمال  آنچهدر حدود: از  هامجازاتمبانی و اهداف تعیین و اِعمال -

را  هاآندر کلیات فقه جزائی ذکر شد باید گفت که در حدود اسالمی هدف غالب از اجرای  هامجازات
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رو ینازاو احترام مذهب و مردم در یک جامعه دانست  موردقبولو هنجارهای  هاارزشتوان حفظ یم
جامعه چه  ی بر تمامی افرادوچراچونپذیرند و بدون هیچ ینمیری را پذانعطافگونه یچه اصوالً

شد و هیچ یمیه اجرا و اعمال پادوناجتماعی، سیاسی، اقتصادی و چه افراد عامی و یا  دارانمنصب
حُدُودِ لَیْسَ فِی الْ»ع( روایت شده که: ) یرالمؤمنینامپذیرد چنانکه از ینمصورت  هاآنیری در اعمال تأخ

بر  اجرای حد نباید منتظر ماند. ( در34110، ح 47، ص 21ج ،وسائل الشیعة ،حر عاملی) «نَظَرُ سَاعَة
ال کفالة فی » خوانیم کهیماین اساس است که در فقه اسالمی در اکثر کتب فقهی یا احادیث متفاوتی 

، 2ج، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع ،آبى« ).حدّ و ال تأخیر إلّا لعذر و ال شفاعة فی إسقاطه
 یر مگر برای عذری و نه قابل شفاعت در اسقاط.تأخنه قابل کفالت هستند و نه قابل  ( حدود062ص

 گیرد.ینمقرار  موردتوجه غالباً هامجازاتبنابراین هدف اصالح و درمان مجرمین در این نوع  
شود یمجهت بود که در برخی موارد در حدود نیز گاهی به اصالح مجرم توجه ینبد غالباًامام ذکر 

 نداکردههای غیر اسالمی منع یطمحی طورکلبهنکه اجرای حدود را در سرزمین دشمنان اسالم و چنا
یل اینکه بجای اصالح وی ممکن است او را با عصبیت و حمیتی که دارد متجری نمود. لذا عدم به دل

تر بیشاین اصل مانند  امّا هاستمجازاتتوجه به شخصیت در اجرای حدود یک اصل حاکم در این نوع 
دهد توجه به شرایط و خصوصیات بزهکار همواره یمقواعد و اصول دارای استثنائاتی است که نشان 

دیگر، اگرچه در حدود که به یعبارتبهدر کنار توجه به نوع بزه در حقوق کیفری اسالم مطرح بوده؛ 
یری پذانعطافو  قاطعیت بیشتر هامجازاتشوند، یمجامعه مربوط  سازسرنوشتجرائم مهم و مسائل 

شود که در بسیاری موارد مجازات با توجه به شرایط و یمحال مشاهده ینبااکمتری برخوردارند ولی 
ی زنا با توجه هامجازات( مانند انواع 103کند. )احمدی ابهری، پیشین، صیمخصوصیات مجرم تغییر 

همچنین دادن  (200و  204 صاللمعة الدمشقیة فی فقه إمامیة، ص )شهید اول، به شخصیت مجرم.
حق عفو و بخشش در برخی شرایط در حدود به حاکم نیز خود دلیلی بر این است که مجازات در اسالم 

 در پی اصالح مجرم است.
 گذارقانوندر حقیقت باید گفت که  در قصاص: هامجازاتمبانی و اهداف تعیین و اِعمال -

جه یدرنتقصاص، عدم تعادل و توازنی را که در جامعه  یله اجرای حکموسبهاسالم در پی آن بوده که 
اندگان علیه یا بازمیمجنارتکاب جرم به وجود آمده، ترمیم نماید و به همین جهت اختیار جنایتکار را به 

دف بنابراین ه؛ جبران نمایند اندشدهی را که متحمل اصدمهاو داده تا آنان قادر باشند به نحو عادالنه 
تواند متضمن فواید بسیاری برای جامعه باشد. یمت قصاص اجرای عدالت است که خود اصلی از مجازا

قصاص چون کیفری است سنگین، روحیه فساد و عصیان ( و همچنین 103)احمدی ابهری، پیشین، ص
یابد و از یمنماید و طبعاً خود مجرم از انحراف... و اعوجاج و هالکت نجات یمگری را در جامعه مهار 

یرالمؤمنین )ع( نیز به امدر روایتی از ( 10ص ،پیشیناصغری، ) گردد.یماه دارای حیات انسانی این ر
)کلینی،  «مَنْ خَافَ الْقِصَاصَ کَفَّ عَنْ ظُلْمِ النَّاسِ»فرمایند: یمبعد پیشگیرانه قصاص توجه شده آنجا که 

. را از ستم کردن بمردم نگهدارد هر که از قصاص بترسد، خود( بَابُ الظُّلْم ،6، ح331، ص2، جکافی
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رو اجرای مجازات قصاص باعث بازدارندگی مجرمین بالقوه از ارتکاب جرائم مشابه از ترس ینازا
ک که مقتول ییدرصورتشود. سید مرتضی)ره( درباره درستی قصاص گروه قاتالن یممجازات شدن 

 د:نویسیمنفر باشد به خاصیت بازدارندگی قصاص استدالل کرده و 
 «و لکم فی القصاص حیاه»کند کالم خداوند است که فرموده: یمآنچه بر این مطلب داللت »

و مفهوم آن این است که قاتل اگر بداند که چنانچه دست به قتل بزند او را خواند کشت از این کار 
د خوانیفرامدارد این آیه وی و قاتالن دیگر را به زندگی یبازمشوید و قصاص او را از آن یمدست 

ریف ش) «رودیمآیه از بین  موردنظرولی اگر در صورت اشتراک در قتل قصاص را ساقط بدانیم هدف 
ره( در جائی دیگر در ارتباط ) یمرتضسید ( 034االنتصار فی انفرادات إمامیة، ص ،ه ق 1410مرتضى، 

 فرماید:یمی دیگر اگونهبهین امنیت جامعه تأمبا این ویژگی و 
کالم خدا که فرمود برای شما در قصاص زندگی است به این معناست که اگر کسی دست  امّا»

قتلی  گردد و این عبارت، او را ازیمبه قتل بزند و بیم کشته شدن داشته باشد انگیزه قتل در او اندک 
 سازد و زمانی که قتل در جامعه اندک باشد زندگییمگردان یروگردد یمکه موجب تلف شدن جانش 

کشد ینمکشد، یمکند بنابراین اگر قاتل بداند که اگر بکشد کشته خواهد شد از قتل دست یمتداوم پیدا 
کم یی که حکشورهاین خاطر است که در به هملذا  .آیدیمشود و برای همه زندگی فراهم ینمو کشته 
 ،ه ق 1400ى شریف مرتض) «باال رفته است. سرعتبهی لغو شده آمار قتل و جنایت کلبهقصاص 

در اسالم ایجاد  هامجازاتین اهداف اجرای ترمهمبنابراین ( 413، ص1ج ،رسائل الشریف المرتضى 
دیده یانزعدالت کیفری نسبی در جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم و همچنین ارضای تشفی خاطر 

 قانونمند و اصولی. کامالً صورتبه
در ارتباط  آنچهی بازدارنده: هامجازاتدر تعزیرات و  هامجازاتمبانی و اهداف تعیین و اِعمال -

ی بازدارنده باید دانست آن است که این دو مجازات با هم متفاوت هستند هامجازاتبا تعزیرات و 
نوع و میزان خاصی از  هاآنی شرعی است که شارع برای هاحرامچراکه تعزیرات در واقع همان 

ی بازدارنده تحریم شارع وجود ندارد و هر چه هست هامجازاتدر  امّااست را مقرر نکرده  هامجازات
 نفسهیفهرچند  استانگاری حکومت و حاکم بر اساس برخی مصالح و مفاسد موجود در جامعه جرم

آن فعل یا ترک فعل در نزد شارع حرام نباشد لذا با وجود چنین اختالفی در تقنین و تشریع باید گفت 
ی بازدارنده هامجازاتخورد چراکه در اعمال یمیی به چشم هاتفاوتنیز  هاآنو اعمال  در اهداف اجرا

عمال هدف اصلی ابه عبارتی شود حفظ برخی مصالح جمعی و حکومتی است یمتنها هدفی که دنبال 
مجازات بازدارنده حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصلحت جامعه است و آنچه نظر مقنن را در 

یجه نتدرکند همانا صیانت اجتماع، بهسازی محیط زندگی برای یکایک مردم و یمگذر تأمین این ره
 در حقوقینی و تربیتی تأماقدامات ، 1374قاسمی، است )کاهش زمینه ارتکاب جرم و میزان جرائم 

ی بازدارنده تا حدودی به حال مرتکب جرم هامجازاتامّا در کنار این هدف (. 33ص کیفری ایران، 
 کند تا بتواند از این طریق بزهکار را درمان و اصالح نمود.یمظر ن
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اش اصالح یاساسهدف غالب و حفظ نظم و امنیت عمومی که در تعزیرات عالوه بر یدرحال
روست که در تعیین نوع و میزان ینازای شرعی است. هاحرامو درمان مجرم و جلوگیری از انجام 

کند، شود و تأدیب مجرمین اشکال گوناگونی پیدا مییمبیشتر به حال مجرم توجه ی تعزیری هامجازات
های متفاوتی هستند، ممکن است کسی با یک صدای بلند از ها دارای اوصاف و روحیهچون انسان

ارتکاب جرم منع گردد و دیگری محتاج تازیانه باشد و بزهکاری نیز تنها با زندان از ارتکاب جرم 
ابراین تعزیرات در بن؛ تر باشندیب ضعیفتأدیب شدیدتر و برخی نیازمند تأدود برخی نیازمند بازداشته ش

در حدود  کهیدرحالتر است یفخفافراد مختلف متفاوت است، تعزیر افراد برجسته از تعزیر عموم مردم 
، 0ج ،لسالمالفقه على المذاهب األربعة و مذهب أهل البیت علیهم ا ،با مردم مساوی هستند. )جزیری

افراد برجسته و وارسته( جوانمردان )ی هالغزشاز » فرماید:یمارتباط یندراامام علی )ع( نیز ( 030ص 
، 1314)سید رضی،« سازد.یم بلندمرتبهلغزد جز آنکه دست خدا او را ینمید، زیرا جوانمردی درگذر

به  هامجازاتین هدف این نوع و همچنین با توجه به غالب بودن ا( 626، ص20حکمت ، البالغهنهج
ه قاضی مقید به کیفر مشخصی نیست، بلک ؛ ویر و اسقاط هستندتأخ صالحدید حاکم قابل تعلیق،

تواند در صورت احراز جهات مخففه آن را تخفیف دهد و یا آن را به مجازاتی که به حال متهم می
دامت ده او و قراین دال بر نتر است تبدیل کند، وضع خاص متهم، شخصیت یا سابقه پسندیمناسب
 (307، ص17یر نمونه، جتفس )مکارم شیرازی، تواند موجب تخفیف در مجازات شود.وی می

 

 گیرییجهنت
انگاری با توجه به ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، در فقه جزائی اسالم مبانی جرم -1

 گردد.یمیهی و فطری بشر و مصالح و مفاسد جمعی و فردی تعیین بدامور 
 فظح ی اسالمی با توجه به تنوع انواع، تمامی اهداف تأثیرگذار در اصالح بزهکار،هامجازات-2

جامعه، برپائی عدالت و پیشگیری از ارتکاب جرم و تکرار جرائم  موردقبولی هاارزشمصالح جمعی و 
 گنجانده شده است.

ی در میان اهداف کنندگدرمانیانه و گرااصالحاسالم با توجه به غالب بودن دیدگاه در  -3
دارای طریقیت برای بازاجتماعی کردن مجرمین  هامجازاتتوان نتیجه گرفت که یم هامجازاتدیگر 

 خود دارای موضوعیت نیستند.یخودبهباشند و یم
ت به هر قیمتی مدنظر نبوده بلکه این صرف اجرای عدال هامجازاتدر اسالم برای اجرای -4

ب با بررسی شخصیت مرتک هامجازاترو در اجرا ینازاپندارد یمعدالتی یبنوع برپایی عدالت را نوعی 
 ورزد.یممرتکب جرم شده است به اجرای عدالت اهتمام  هاآنجرم و شرایطی که وی تحت تأثیر 

باید گفت که یگانه مکتب  هامجازاتاهداف  با توجه به مبانی غنی جرم نگاری در اسالم و -0
که یدرصورت البته استکیفری در جهان امروز که توان برپائی مدینه فاضله را دارد مکتب کیفری اسالم 

 کامالً دقیق پیاده گردد. صورتبهتمامی اصول و ضوابط آن 
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 چکیده
. دیآیرمددر حقوق ایران با انعقاد عقد بیع و زمانی که مبیع عین معین باشد، آن عین به ملکیت خریدار 

 .استتعهد فروشنده در تحویل مال منتقل شده  عنوانبهتسلیم مبیع 
چنانچه مبیع قبل از  جهیدرنت استهدف از خریداری هر مالی امکان استفاده از آن  ازآنجاکهلیکن، 

اما  ؛تحویل به خریدار در دست فروشنده و خارج از اختیار وی تلف شود، این تلف بر عهده فروشنده خواهد بود
بحث ضمان تلف مال بعد از قبض آن توسط مشتری و  استی که این مقاله به دنبال بررسی آن ترمهممطلب 

 .استدر زمان خیار مختص به مشتری 

 

 تلف مبیع، قبض، ضمان، خیار مختص به خریدار. واژگان کلیدی:

_______________________________________________________________________________ 
 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون.  .1
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 مقدمه
 جز در شود وها، عقد بیع سبب ایجاد مالکیت برای خریدار میعقود تملیکی و در رأس آن

موارد استثنائی صرف ایجاب و قبول برای انعقاد عقد و تمامیت آن و درنتیجه انتقال مالکیت مال از 
شود که تلف قهری مال نیز بر عهده مالک مبیع فروشنده به خریدار کافی است. همین امر سبب می

مال  تلفباشد. تلف قهری مال قبل از قبض بر عهده فروشنده است لیکن بحث در خصوص ضمان 
 پس از تحویل به مشتری و در زمان خیار مختص به وی است.

در خیار مجلس و حیوان و شرط، اگر مبیع بعد از تسلیم و در »گوید: قانون مدنی می 403ماده 
زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد 

 «.است تلف یا نقص بر عهده بایع
ود نظر از وجکه صرفحکم قسمت اول ماده با قواعد حقوقی و عرفی سازگار است به علت این

 1گونه که قبالً نیز بیان گردید، تلف مبیع بر عهده مالک است.یا عدم وجود خیار اصوالً و همان
ای برای بیان حکم قسمت دوم ماده است رسد حکم قسمت اول درواقع مقدمهاما به نظر می

 «.و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقض بر عهده بایع است ...»دارد: که بیان می
با مطالعه این مقاله خواننده به این نکته پی خواهد برد که قسمت دوم ماده مذکور موافق 
اصول و قواعد حقوقی )حتی به نظر نگارنده موافق عرف رایج جامعه نیست( نیست. این حکم بیشتر 

کسانی است که وجود خیار برای خریدار را نشان عدم استحکام عقد تا اسقاط خیار یا  موافق نظر
بر این اساس، در این مقاله سعی بر این است که به بررسی ابعاد حقوقی ضمان  2دانند.انقضای آن می

تلف پس از قبض و در زمان خیار مختص به مشتری پرداخته شود و نظرات و توجیهاتی که در اثبات 
رد آن ارائه گردیده است مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در ابتدا با مفهوم و معنای ضمان معاوضی  یا

 ضمان در پیوند با موضوع مقاله خواهیم پرداخت. شویم و سپس به بررسی اینآشنا می
 

 معنا و مفهوم ضمان معاوضی-2
)که ضمان به عوض، است و منظور از ضمان معاوضی،  3«تعهد»ازنظر حقوقی ضمان به معنای 

المسمی، ضمان مسمی، ضمان معاوضه، ضمان معاملی و ضمان به ثمن نیز نامیده ضمان به عوض

_______________________________________________________________________________ 
 «کل مال تلف فهو علی مالکه». 1

 .14، ص 1317، چاپ محمدتقی کشفی، تهران، 2برای نمونه ر. ک: شیخ طوسی، المبسوط فی فقه االمامیه، ج .2

( همچنین ر ک: 3، تحت همین واژه. )1331، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 3لنگرودی، محمدجعفر، ج . جعفری3

ر، شناسی فقه امامیه(، چاپ اول، انتشارات پیک کوثمسجد سرائی، حمید، ترمینولوژی فقه )مبسوط در ترمینولوژی اصطالح

 .330و  332، صص 1331تهران، 
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که اگر یکی از عوضین قبل از قبض تلف شود، باید عوض  شود( در عقود مالی معوض این است؛می
 1دیگر را بابت جبران خسارت به مالک بدهند.

مختص عقود مالی ذاتاً معوض است و بر این اساس، الزم به توضیح است که ضمان معاوضی 
که یکی از موضوعات عقد در عقود غیر معوض با شرط عوض، چنین ضمانی وجود ندارد و درصورتی

عنوان یک عقد فرعی و یا ثانوی( قبل از قبض از بین بروند برحسب مورد ممکن اصلی یا شرط )به
 است برای طرف دیگر حق فسخ به وجود بیاید.

ترین عقد مالی معوض چنانچه مبیع قبل از قبض ترین و شایععنوان شاخصعقد بیع به در
شود و بر این اساس چنانچه مشتری تلف شود، قاعده این است که تلف مال از مال بایع محسوب می

ه کل مبیع تلف قبل قبض»ثمن معامله را اخذ نموده باشد. ضامن استرداد آن به خریدار است و روایت 
اشاره به همین مطلب دارد و درواقع، این روایت در بیان ضمان معاوضی است که « من مال بایعه فهو

 در کلیه عقود معوض ذاتی تسری دارد و مجراست.
 

 «التلف فی زمن الخیار ممن الخیار له»قاعده -0
 : معنا و مفهوم قاعده1-2

شود انب شخصی محسوب میتلف در زمان خیار از ج»گوید: ازنظر ترجمه لفظی این عبارت می
 «.که حق فسخی به سبب وجود خیار برای وی وجود ندارد

یعنی تلف مبیع بعد از قبض به مشتری و در زمان خیار )منظور خیار مختص به مشتری و از 
که  بایع()بر عهده طرفی است که خیار ندارد  (انواع یکی از سه نوع خیار حیوان، شرط و مجلس است

د و خصوصیاتی که توضیح داده خواهد شد. در فقه امامیه مدرک آن، اخبار خیار شرط البته شرایطی دار
 .2و خیار حیوان است که ازجمله خیارات تروّی و اختیار است

 
 : تاریخچه فقهی قاعده2-2

 در دو قرن اخیر در فقه امامیه این قاعده امواج اندیشه را برانگیخته است.
شیعه که اگر مبیع بعد از قبض مشتری و پیش از سپری از قواعد مشهور بین موظفان فقه 

و نه اتالف( گردد، این تلف به عهده کسی است که  شدن مدت خیار، تلف )به آفت ارضی و سماواتی
قانون مدنی این قاعده  403خیار ندارد. این خیار ابتدا مخصوص خیار حیوان و شرط بوده است و ماده 
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 .1ره( خیار مجلس را هم به آن افزوده استرا پذیرفته و مرحوم شیخ انصاری )
 .2این قاعده در عقد بیع وارد شده است که در عقود مشابه دیگر نیز قابلیت اجرا دارد

طور صحیح از ابن سنان از امام صادق )ع( نقل شده اساس این قاعده احادیثی است که به
 .3است

، مشتری را تا پایان زمان اختیار فسخاین قاعده موضوع را تا جایی رسانده که حتی برخی فقها 
 گوید:. مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر خود می4دانندمالک کاال نمی

الذی  و کل من کان له الخیار فالمتاع یهلک من مال من لیس خیار، النه قد استقر علیه العقد»
قابض ینتقل الضمان الی الو در کتاب دروس آمده است: )بالقبض  «له الخیار، استقرعلیه العقد و لزم...

نظر وجود دارد. اصوالً اذلم یکن له خیار(. در بین فقهای اهل سنت در خصوص این قاعده اختالف
دهند، چراکه پس از قبض کاال فقهای اهل سنت، در این خصوص ضمان را بر عهده مشتری قرار می

 .0دانندبه مشتری، عقد را قطعی و خیار را منتفی می
 
 حقوقی پیرامون قاعده : نظریات3-2

ورد در م»گوید: یکی از حقوقدانان این حکم قانون را مطابق قاعده و عرف دانسته و چنین می
 له تسلیم نهایی نیست وخیار شرط که شامل خیار مجلس و حیوان هم هست تسلیم مال به مشروط
اند. با وجود این شرط، ندهاین از جهت آن شرط خیار است که عاقدین عالماً عامداً آن را در بیع گنجا

تواند تزلزل در تسلیم پدید آمده است و نه در تملیک و نه در ارزش عوضین. یکی از این دو مورد می
 به این تزلزل پایان دهد:

که از آن استفاده شده باشد و نیز اسقاط آن پس از الف: سپری شدن مدت خیار، بدون این
 عقد.

ل شده است. ازآنجاکه تسلیم نهایی صورت نگرفته مشتری ب: تلف مالی که به شروط له منتق
ف فی زمن التل»تواند ثمن را نپردازد یا پس بگیرد. این است معنی نصوصی که مبنای قاعده نیز می

 باشند.می« الخیار ممن الخیار له
 ربنابراین، قاعده مذکور که در ماده مزبو گونه توجیه کرد؛قانون مدنی را باید این 403ماده 
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 1متجلی گردیده مطابق قاعده است و نه خالف قاعده.
باشد را قانون مدنی را که موضوع بحث می 403یکی دیگر از حقوقدانان قسمت دوم ماده 

آور دانسته و معتقد است که توجیه حکم بر مبنای قواعد معامالت دشوار است و باید آن را شگفت
تثنایی تفسیر عنوان امر اسمدنی آمده است که بایستی به استثنایی شمرد که درنتیجه نفوذ فقه در قانون

 .2محدود شود
داند که در سایر قراردادها قابلیت قانون مدنی را ویژه عقد بیع می 403وی قسمت اخیر ماده 

هم عین معین که در اثر حادثه که محدوده حکم را فقط در خصوص مبیع و آناجرا ندارد. ضمن این
یمت و نه ق)داند که فروشنده را فقط ملزم به بازگرداندن قیمت قراردادی میخارجی تلف شده باشد 

 .3نمایدواقعی( می
دانند و معتقدند این سایر حقوقدانان نیز قاعده مذکور را صرفاً در باب عین معین حاکم می

اشد و بحکم در مورد عین کلی قابلیت اجرا ندارد. استدالل ایشان این است که اگر مبیع کلی در ذمه 
لت، زیرا در این حا شود؛پس از تسلیم فردی از آن به خریدار، فرد مزبور تلف گردد، عقد منفسخ نمی

تواند متصف امری اعتباری است که نمی« کلی»مبیع در حقیقت کلی است و نه فردی که تسلیم شده و 
قانون مدنی تلف مبیع  403که ماده شود، باشد درحالیبه وصف تلف شدن و آنچه به خریدار تسلیم می

همچنین  4را در زمان خیار مختص خریدار بر عهده بایع قرار داده است و نه تلف فردی از افراد آن
که نحوه مسئولیت را شرح دهد، قانون مدنی بدون آن 403گذار در قسمت آخر ماده شده است. قانون

ان اید آن باشد که قانون مدنی با بیصرفاً به ذکر شخص مسئول بسنده نموده است و علت این امر ش
همان قانون خود را از بیان نحوه حکم  311و  317حکم تلف و نقص مبیع قبل از قبض و در مواد 

مان بایع که ضزیرا با توجه به آن تلف و نقض در زمان خیار مختص به مشتری مستغنی دانسته است؛
که ناشی از عقد بیع بوده و در  0است در زمان خیار مختص به مشتری ادامه همان ضمان معاوضی

مورد تلف و نقص مبیع قبل از قبض حکم آن ذکر شده است و نحوه ضمان معاوضی در هر دو مورد 
گذار تکرار را الزم ندیده است، اگرچه شایسته بود که جهت اطالع عموم، یکسان خواهد بود، قانون

ادامه اثر این تلف انفساخ عقد شناخته شده  که درشد، ضمن ایننحوه این مسئولیت در ماده ذکر می
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ای قبل از تلف، عقد منفسخ شده و مبیع به ملکیت بایع درآمده و تلف است بدین نحو که لحظه
 .1شودمی

 

 وضعیت نقص و عیب مبیع-9
 : نقص مبیع قبل از قبض1-3

اده م قانون مدنی درباره ناقص شدن مبیع در زمان خیار مختص به مشتری حکمی ندارد ولی
قانون مزبور درباره نقص پیش از تسلیم به خریدار حق فسخ داده است. این حکم ناظر به مواردی  311

ناپذیر زیهدیگر، مبیع تجبیاناست که آنچه تلف شده، بخشی از ثمن را به خود اختصاص نداده باشد و به
د مبیع وجود دارد و حتی در دیبه شمار آید، مانند کتابی که برگی از آن پاره شده است. در این فرض، 

ای آن را ناقص کرده است. در برابر توان گفت بخشی از آن تلف شده است؛ لیکن حادثهعرف نمی
گیرد تا به آن اعتبار بتوان عقد را تحلیل کرد. رفته )وصف کمال( بخشی از ثمن قرار نمیآنچه ازدست

ه شود تا با اعمال آن بتواند از خود رفع ضرر که به خریدار حق فسخ دادماند جز اینای نمیپس چاره
گیرد قرار می ای از ثمنکند. ولی هرگاه نقص درنتیجه تلف بخش مستقلی از مبیع باشد که در برابر پاره

مانند تلف دو کیسه از مجموع گندم فروخته شده یا شکستن قفل فرمان اتومبیلی که بهای معین دارد( )
ن شود. عقد به اعتبار بهای معیبیع درباره تلف جزء آن نیز رعایت میتوان گفت قاعده تلف کل ممی

مانده نیز شود و نسبت به بخش باقیاجزاء قابل تجزیه است. پس نسبت تعلق گرفته بازگردانده می
ای اجبار کرد که بخشی از مورد آن توان به معاملهزیرا خریدار را نمی ؛2خریدار خیار تبعض صفقه دارد

 .3ته استاز بین رف
 
 : نقص مبیع بعد از قبض2-3

 عیب و نقص مبیع پس از قبض بر دو قسم است:
که عیب در مدت عیبی که ضمان آن بر عهده بایع است و آن در دو مورد است: یکی آن اول:

 که عیب حادث نتیجه عیب قدیم باشد.خیار مختص به مشتری حادث شود و دیگر آن
بایع نیست. منظور از ضمان بایع آن است که خسارات ناشی عیبی که ضمان آن بر عهده  دوم:

ه دادن ارش وسیلوسیله فسخ مشتری و استرداد مبیع باشد و خواه بهاز عیب را باید متحمل شود خواه به
که  تواند آن را نگه دارد و ارش عیبیتواند بیع را فسخ کند، میبنابراین همچنان که مشتری می عیب؛
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 . عیب مبیع درواقع از بین رفتن وصف صحت در آن است.1ده است از بایع بخواهدنزد خود او حادث ش
ف رسد. ولی آنچه در دید عرتمیز بین مواردی که مبیع ناقص یا معیب است دشوار به نظر می

دهد که مبیع را نگه دارد و از بابت شود گذشته از خیار فسخ، به خریدار حق میمحسوب می« عیب»
 .2یرد، یعنی تفاوت بین بهای مبیع سالم و معیب را از ثمن بکاهدبگ« ارش»عیب، 

توان از ماده آن جدا پذیرد چراکه وصف کاال را نمیدر این فرض، انفساخ معامله صورت نمی
 کرد و بخشی از ثمن را به آن اختصاص داد.

قانون مدنی  420ماده  در خصوص عیب حادث که درنتیجه عیب قدیم حاصل شده است
 .«عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است»گوید: می

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، مشتری حق »گوید: قانون نیز می 311ماده 
 «.خواهد داشت که معامله را فسخ نماید

ابر حکم به انفساخ عقد در مقام بیان همه اختیارهای مشتری نبوده و خواسته در بر 311ماده 
، حق فسخ خریدار را در مورد نقص مبیع یادآور شود و این توهم را که ممکن است 317مقرر در ماده 

ی بنابراین، شناختن حق فسخ برای خریدار منافات در این مورد نیز حکم به انفساخ عقد داد از بین ببرد؛
 .3و از بابت نقص ارش بگیردبا این اختیار ندارد که او بتواند مبیع را نگه دارد 

 

 وضعیت حقوقی موضوع در صورت اتالف-4
 وسیله فروشنده: اتالف مبیع به1-4

تواند عقد را امضاء نماید که در این صورت چون مال در ملک مشتری در این حالت مشتری می
نماید و  قانون مدنی از تلف کننده مطالبه 321تواند قیمت روز تلف را طبق ماده تلف شده است می

 .4نمایدتواند عقد را فسخ کند که در این صورت فقط ثمن پرداختی را مسترد میمی
همان قانون در مورد عقد اجاره نیز آن را تأیید  413آید و ماده برمی 317که از ماده چنان

ر ظکند، انفساخ عقد ناظر به موردی است که مبیع در اثر حادثه قهری و خارجی تلف شود یعنی نامی
بدون تقصیر و اهمال »قید  317به مورد تلف مبیع است نه اتالف آن. به همین جهت است که در ماده 

ب تلف عمد یا در اثر تقصیر تلف کند و یا سببنابراین، اگر فروشنده مبیع را به آمده است؛« از طریق بایع
ری است که چون مال یعنی ضمان او در این حالت، ضمان قه آن شود، ضامن مثل یا قیمت آن است؛
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 .1دیگری را از بین برده باید زیان واردشده را جبران کند
که اگر همبستگی بین دو عوض اقتضاء دارد که تلف سؤالی که در اینجا قابل طرح است این

 کند که مبیع را خود بایع تلف کند یا حادثه خارجییکی باعث انحالل تعهد متقابل شود، چه تفاوت می
 ن ببرد؟آن را از بی

توان گفت اراده مشترک طرفین که مبنای اصلی این حکم است بر این قرار گرفته در پاسخ می
ای مانع از اجرای یکی از دو تعهد شود، دیگری پای بند به عهد خود باقی نماند. ولی که هرگاه حادثه

تعهد بکوشد و ظاهر این پیمان او با حسن نیت در اجرای هر یک از دو طرف قرارداد انتظار دارد که هم
اند که پیمان خویش را متزلزل و وابسته به اراده بعدی متعهد سازند. فروشنده است که آنان نخواسته

تواند با تلف مبیع پیمانی را که بسته است منحل سازد زیرا حسن نیت و احترام او به این پیمان نمی
یدار سستی و اهمال نکند و نتایج آن را به عهده اقتضا دارد که در نگهداری از مبیع و تسلیم آن به خر

کند که هرگاه خریدار نتواند چیزی را که در مبادله بایستی بگیرد. وانگهی عدالت معاوضی ایجاب می
ا از شده رتواند بدل مال تلفدست آورد از اجرای تعهد معاف شود. ولی در این مورد که او می بگیرد به

 .2شودطور ناقص( حفظ می)هرچند به فروشنده بخواهد، این عدالت
واند یا تدر این فرض، علیرغم وجود اختالف بین فقها، اکثر ایشان عقیده دارند که خریدار می

 .3عقد را فسخ نموده و ثمن را پس بگیرد، یا آن را باقی گذارد و از فروشنده خسارت بخواهد
مبنای توافق طرفین و عدالت  رسد که دادن حق فسخ به خریدار باباوجوداین به نظر می

 .4معاوضی سازگارتر باشد
طور ضمنی این شرط وجود دارد که طرفین باید با حسن نیت در بدون تردید در هر قرارداد به

اجرای تعهد خود بکوشند. در عقد بیع نیز فروشنده وظیفه دارد که مبیع را مانند امینی دلسوز نگهداری 
تواند در وجدان خود احساس کند، فاد این شرط ضمنی را هر کس میکند تا به خریدار تسلیم شود. م

عمد هرچند که در متن قرارداد نیامده باشد. پس هرگاه فروشنده مفاد شرط را رعایت نکند و مبیع را به
« ف از شرطتخل»عنوان از بین ببرد یا تقصیری مرتکب شود که سبب تلف آن شود، خریدار حق دارد به

 .0عقد را فسخ کند
شود و گاه با فسخ اضافه، در همه موارد، زیان خریدار با رجوع به مثل یا قیمت جبران نمیبه
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 توان وضع او را به حالت پیشین بازگرداند.عقد بهتر می
شود وسیله فروشنده تلف شده است، عقد منفسخ نمیطور خالصه، در موردی که مبیع بهبه

تناد خیار تخلف شرط فسخ کند یا با حفظ عقد جبران خسارت خود استواند یا عقد را بهولی خریدار می
 .1را از بابت تلف مبیع از فروشنده بخواهد

 
 وسیله خریدار: اتالف مبیع به2-4

این عمل به معنای آن است که خریدار فقط قصد اسقاط حق فسخ را داشته و معامله را قبول 
 .2نموده است

سبب تلف شود، مال خود را تلف کرده و مثل این است که الیه )خریدار( مباشر یا اگر منتقل
شود و او ملزم است عوض را اگر نپرداخته است به جهت عقد منفسخ نمیآن را قبض کرده باشد. بدین

 .3دهنده )فروشنده( تسلیم کندانتقال
وسیله خریدار تلف شود در حکم این است که در لحظه اتالف، بر مبیع که مبیع بهدرصورتی

بنابراین، در اثر تلف، ضمان معاوضی نیز به خریدار منتقل  ستولی شده و خود آن را از بین برده است؛م
. قانون مدنی نیز در تأیید همین نظر مقرر 4خوردای به نفوذ عقد نمیشود و از این رهگذر لطمهمی
ری باشد، مشتری اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشت»دارد: می

 .0«حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند
کند با هیچ مشکلی روبرو که خریدار بداند که مبیع را تلف میاجرای این حکم درصورتی

ویژه در هبرد و بنیست. ولی درجایی که او ندانسته و بدین گمان که مال دیگری است آن را از بین می
 وسیله مبیع را قبض کرده است منطقیکه خریدار بدینفریب دهد ادعای اینحالتی که فروشنده او را 

رسد. درجایی که فروشنده قصد فریب خریدار را دارد چون سبب تلف اقوی از مباشر آن به نظر نمی
 است، درواقع، فروشنده مبیع را از بین برده است.

اید کند، بوجه مبیع را تلف میدانند و خریدار بدون تولی در موردی که هر دو حقیقت را نمی
زیرا قبض یا تسلیم، عمل حقوقی مستقل نیست و لزومی ندارد که  آن را در حکم قبض به شمار آورد؛

ای است تا مبیع در اختیار مشتری قرار گیرد و این وسیله با تلف مبیع قبض وسیله بااراده انجام پذیرد.
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 .1اثر خطا عمد باشد یا درپذیرد، خواه تلف بهتحقق می
 وسیله اشخاص ثالث: تلف به3-4

ت و باید الیه ضامن اسکه شخص ثالث مبیع را تلف کند، این شخص در برابر منتقلدرصورتی
بنابراین، برخالف ضمان، در مورد تلف قهری که ضمان، معاوضی است،  بدل آن را به او تسلیم کند؛

 .2ان بدلی استدهنده و شخص ثالث در اینجا از نوع ضمضمان انتقال
م وسیله فروشنده و اشخاص ثالث را تابع یک حکبسیاری از نویسندگان و فقها تلف مبیع به

 .3اندشمرده و در هر دو مورد انفساخ عقد را نپذیرفته
ه، عدم وسیله فروشندولی این دو فرض را نباید یکسان پنداشت، زیرا در مورد اتالف مبیع به

مستند به آثار تراضی طرفین کرد، ولی در مورد اشخاص ثالث این توجیه امکان توان انحالل عقد را می
 ندارد.

 «بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع»گذار با افزودن قید اضافه، در مورد فروشنده، قانونبه
که نسبت به اشخاص ثالث سکوت کرده و خارج ساخته است، درحالی 317اتالف او را از قلمرو ماده 

احتمال را به وجود آورده است که در نظر او تلف مبیع در اثر حادثه خارجی موجب انفساخ عقد این 
 .4است، خواه این حادثه طبیعی باشد یا حادثه خارجی آن را به وجود آورد

باوجوداین، اختصاص یافتن قاعده تلف مبیع به موردی که حادثه طبیعی و خارجی باشد، در 
قانون مدنی نیز همین نظر  317توان گفت مبنای تاریخی ماده که میفقه چنان شهرت یافته است 

بنابراین، هرچند که قول به انفساخ نیز قوی است، پیروی ازنظر مشهور ترجیح دارد و باید گفت  است؛
در چنین حالتی، خریدار حق دارد که بیع را به علت تخلف از شرط، فسخ کند یا خسارت خود را از ثالث 

 6تواند مؤید همین نظر باشد.در مورد اجاره نیز می 411د ماده . مفا0بخواهد
سی شود و کبه نظر بعضی از نویسندگان تصرف )اتالف( مزبور موجب سقوط حق خیار نمی

تواند عقد را فسخ کند. در این صورت، چون در اثر اتالف، بدل در ذمه شخص ثالث که خیار دارد می
 بیع تالف خواهد بود.عوض ممستقر شده است بدل مزبور به
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که ادعای پردازد که اگر شخص ثالثی ایجاد مزاحمت در عین مستأجره نماید بدون ایناین ماده به این موضوع می .6

خ کند تواند اجاره را فسوحقوقی نسبت به آن داشته باشد، اگر چنین مزاحمتی قبل از قبض عین مستأجره باشد او میحق

تواند به المثل به مزاحم مراجعه کند و اگر بعد از قبض عین مستأجره باشد حق فسخ ندارد و فقط میکه برای اجرتیا این

 مزاحم رجوع کند.
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 گیرینتیجه
قاعده ضمان تلف مبیع بعد از قبض مشتری و در زمان خیار مختص به او خالف قاعده نشان 

دهد. لیکن جهت توجیه این قاعده دالیل مختلف ارائه شده است که از آن جمله حدیث ابن سنان می
ذ آن را استثنایی شمرد که درنتیجه نفواست. توجیه قاعده بر مبنای قواعد معامالت دشوار است و باید 

فقه در قانون مدنی وارد شده است. تحمیل ضمان تلف بر کسی که مال را فروخته و به خریدار تسلیم 
راندازه دانند وگرنه، هکرده متناسب با نظر فقهایی است که تملیک را منوط به گذشتن مدت خیار می

رد توان انکار کهد و مالکیت او را متزلزل کند بازهم نمیوجود خیار برای خریدار از استواری عقد بکا
که قرارداد پایان یافته است. هنگام تلف، ملک از آن خریدار و در اختیار اوست؛ فسخ عقد نیز در آینده 

گونه که منافع از آن خریدار زداید. پس همانمؤثر است و این فسخ، آثار مالکیت در زمان تلف را نمی
عنوان امر قانون مدنی بایستی به 403اید از دارایی او باشد. بدین ترتیب، حکم ماده است، تلف نیز ب

استثنایی تفسیر محدود شود، یعنی دادرس در موارد تردید از قلمرو آن بکاهد و اجرای قواعد عمومی 
« یملتس»را مقدم دارد. البته برخی حقوقدانان بر اساس لزوم موازنه عناصر عقد بیع و ازجمله عنصر 

معتقدند که این موضوع، خالف قاعده نیست چراکه هدف نهایی از عقد بیع تسلیم قطعی و نهایی مبیع 
به خریدار است و زمانی که خریدار خیار اختصاصی دارد و این خیار منقضی نشده است هنوز این تسلیم 

 نهایی صورت نگرفته است.
مان ضمان معاوضی است که قبالً در به عقیده برخی از حقوقدانان این ضمان بایع دنباله ه

گذار دیگر به بیان حکم تلف قانون مدنی مطرح شده است و به همین دلیل، قانون 311و  317مواد 
 مبیع بعد از تسلیم به خریدار و در مدت خیار مختص به او نپرداخته است. 
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ی و ی دولتهاطرح. بررسی تبصره اول قانون تعیین وضعیت امالک واقع در 1

 شهرداری
 1بهنام باقری

 2محمد مجتبی رودیجانی
 

 

 چکیده
 اصالحی هایشهرداری دولتی و هاطرحقانون تعیین وضعیت امالک واقع در  واحدهمادهدر تبصره اول 

نام برده شده و مصادیقی برای آن ذکر گردیده است. مالکیت دارای  «کلیه حقوق مالکانه»از عبارت  23/1/1310
یت از این سه خصوص هرکدامسه خصوصیت اصلی مطلق بودن، دائمی بودن و انحصاری بودن است و خدشه به 

سال است یا  0زمان تملک و اجرای طرح بیش از  کهیهنگامخدشه وارد کردن به مالکیت خواهد بود.  درواقع
زمان اجرای  کهیدرصورتح ذکر نشده، در این مورد مالک حق اعمال هرگونه حقوق مالکانه را دارد و زمان در طر

سال تملک گردید فقط حق مطالبه عرصه  0که اگر زمینی ظرف  دهدیمسال است مالک تعهد  0طرح کمتر از 
ین ی مالکین امالک مشمول ابرا «کلیه حقوق مالکانه»باید با توجه به عبارت  رسدیمرا داشته باشد. به نظر 

 فوق، شناخت.  گانهسهنیز مالکیت را به مفهوم اصلی آن با خصوصیات  واحدهماده

 

 ها، حکم حکومتی های دولتی و شهرداریمالکیت، طرح واژگان کلیدی:

  

_______________________________________________________________________________ 
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 مقدمه

ها مصوب های دولتی و شهرداریواحده قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحمطابق ماده
های دولتی یا وابسته به دولت و ها، نهادها، شرکتها، مؤسسات، سازمان: کلیه وزارتخانه23/1/1367

های باشند در طرحها مستلزم ذکر نام باشد مکلف میها و مؤسساتی که مشمول قانون بر آنشهرداری
ائی با رعایت ها توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرعمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن

ضوابط مربوطه تصویب و اعالن شده باشد و در اراضی و امالک شرعی و قانونی اشخاص اعم از 
ها باشد پس ها و حریم استحفاظی آنحقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک

و انتقال اسناد  از اعالم رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی
 رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید.

بندی موجب برنامه زمانکه اجرای طرح و تملک امالک واقع در آن به: درصورتی1تبصره 
مصوب به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین امالک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه 

که تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و درصورتی مانند احداث یا
نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال کمتر از دو سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می

 شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. 
های دولتی واحده قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحماده 1مطابق قانون اصالح تبصره 

واحده قانون تعیین ماده 1ساله مذکور در تبصره های ده، مهلت23/1/1310ها مصوب و شهرداری
 یابد. به پنج سال کاهش می 1367ها مصوب های دولتی و شهرداریوضعیت امالک واقع در طرح

ل در تبصره او «کلیه حقوق مالکانه»آنچه موضوع بحث در تحقیق حاضر است بحث عبارت 
االشعار است. به این لحاظ الزم است که ابتدا مختصری در خصوص مسائل مربوط به واحده فوقماده

های واحده مذکور آورده شده و سپس به بحثمالکیت و خصوصیات آن و همچنین مبنای تصویب ماده
 خصوص مورد پرداخته خواهد شود.  اصلی در
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 مفهوم مالکیت و خصوصیات آن

را  و مال به وجود آمده و قانون آن (مالک)ای که بین شخص مالکیت عبارت است از رابطه
تواند دهد که از مال خود استفاده نماید و بهره ببرد و کسی هم نمیمعتبر شناخته و به مالک حق می

قانون مدنی: ممکن است اشخاص  23مطابق ماده  (00، ص 1330جانی، رودی)از آن جلوگیری نماید 
 های ذیل را دارد باشند: نسبت به اموال عالقه

 مالکیت اعم از عین یا منفعت.  -1
 حق انتفاع.  -2
 حق ارتفاق به ملک غیر.  -3

همان قانون آمده: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه  30متعاقب این ماده در ماده 
ونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. این حکم بر قاعده تسلیط مبتنی گ

همان قانون: هیچ  31مطابق ماده  (30، ص 1314زاده، قاسم)الناس مسلطون علی اموالهم.( )است 
ل در راستای اص حکم قانون. درواقع این مادهتوان بیرون کرد مگر بهمالی را از تصرف صاحب آن نمی

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است که مقرر داشته: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد  47
اند دانان برای مالکیت سه خصوصیت برشمردهکند. حقوقرا قانون معین می محترم است. ضوابط آن

و  الی داشتهکه بر اساس آن مالکیت حقی است مطلق، انحصاری و دائمی که شخص نسبت به م
 مند گردد. تواند از تمام منافع اقتصادی آن بهرهمی

تواند هر نوع انتفاعی از ملک خود ببرد و جهت است که مالک میمطلق بودن مالکیت ازآن
اند آن را انحصاری بودن آن برای این است که حق مذکور منحصر به مالک بوده و همه افراد موظف

نمایند. دائمی بودن حق مالکیت نیز برای آن است که مقید به مدتی محترم شمرده و به آن تجاوز ن
ترین حق شده که مالکیت کاملگفته (136، ص 1376طاهری، )نبوده و مانند اجاره مدت معین ندارد. 

تواند بر مال داشته باشد. البته اختیار مالک نامحدود و مطلق نیست و دولت عینی است که شخص می
به نظر این  (107و  106ف صص  1311کاتوزیان، )را محدود ساخته است،  ناز جهات گوناگون آ

نویسندگان با مفهومی به نام مالکیت محدود روبرو هستیم که در قوانین مختلف با اعمال 
طور که در ادامه در خصوص های مختلف بر مالکیت مطلق، ایجاد شده است البته همانمحدودیت

زیرا  باشد؛ تواند صحیحبینیم که تعبیر نویسنده اخیر نمیخواهد شد می واحده موصوف آوردهتبصره ماده
گفته شده وجود دارد و یا با اعالم محدودیت بر آن مالکیت به گانه پیشیا مالکیت مطلق با عناصر سه

یگر مطلق دعبارتتوان قائل به مالکیت محدود گردید. بهرود و درنتیجه نمیمعنای مطلق آن از بین می
دن مالکیت جزء ذات مفهوم مالکیت است به همان ترتیب که انحصاری و دائمی بودن جزء ذات بو

مالکیت است. درنتیجه اعمال محدودیت بر مالکیت در حقیقت خدشه بر مفهوم مالکیت خواهد بود. 
پذیر است که در مبحث بعدی به آن البته اعمال محدودیت بر مالکیت درنتیجه حکم والئی امکان

 دازیم. پرمی
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 حکم والئی یا حکم حکومتی

رت شود عباعنوان حکم حکومتی یا حکم سلطانی نیز نام برده میحکم والئی که از آن به
عنوان یا نائب ایشان به (ع)ای که امام دیگر امر و نهیعبارتاست از حکم صادره از ولی امر مسلمین. به

وا و حکم قضائی در این است که فتوا عبارت است از نماید. تفاوت آن با فتولی امر مسلمانان صادر می
اخبار فقیه از حکم ثابت در شرع مقدس و حکم قضائی نیز عبارت است از انشاء حکم جزئی منطبق با 

ت که حکم والئی عبارها و اختالفات و احقاق حقوق افراد، درحالیاحکام شرع برای فیصله دادن بر نزاع
ه به مصالح عمومی مسلمانان اعم از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است از انشاء حکم درباره آنچ

 ها تطبیق کبرایشود. یکی از مصادیق احکام حکومتی احکام خاصی است که منشأ آنمربوط می
ها احکام ثانوی بر مصادیق آن است مانند امر به وجوب رعایت مقررات عبور و مرور در سطح خیابان

نظم در جامعه و حفظ جان شهروندان است و وجوب مقدمه واجب از  ها که مقدمه برقراریو جاده
واحده بنابراین مبنای قوانین همانند ماده ؛(362، ص 1317هاشمی شاهرودی، )احکام ثانوی است 

الذکر با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که کلیه قوانین و مقررات باید فوق
ه بنابراین مالکیت حقی است ک ی باشند، شرع مقدس و حکم حکومتی است؛بر اساس موازین اسالم

را دارند  موجب آن حق همه گونه تصرف در آنباشند و بهموجب قانون بر اشیاء دارا میاشخاص به
حکم قانون که در ادامه آن باید گفت محدودیت مالکیت نیز تنها به (100، ص 1373رسائی نیا، )

 ن نیز خود مبنای شرعی دارد.پذیر است که آامکان
 

 هایشهرداری دولتی و هاطرحوضعیت امالک واقع در 

ها های دولتی و شهرداریطور که اشاره شد در قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهمان
، تصریح شده که مراجع نامبرده حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام 23/1/1367مصوب 

معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند. 
ترتیب مواعد قانونی نامبرده در این زمینه باید اینای مصوب شهری مقید به زمان هستند و بههطرح

باید موردتوجه قرار گیرد این است که این  1367واحده مصوب رعایت گردد. آنچه در مورد ماده
حده واواحده موضوعی جدای از تبصره اول آن دارد به این صورت که از مفهوم قسمت اخیر مادهماده

آید که اگر شهرداری ظرف مهلت هجده ماه ذکر شده نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد برمی
رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام ننمایند، درنتیجه برای مالک این حق به 

ما آنچه در تبصره ذکرشده وساز بر روی زمین خود نماید، اآید که با اخذ پروانه اقدام به ساختوجود می
 بندی اجرای طرح است که دو حالت دارد: در خصوص زمان

 0بندی مصوب به حداقل موجب برنامه زماناجرای طرح و تملک امالک واقع در آن به -1
 سال  0سال یا بیشتر از  0سال بعد موکول شده باشد یعنی 
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بندی مصوب به کمتر از موجب برنامه زماناجرای طرح و یا تملک امالک واقع در آن به -2
 سال بعد موکل شده باشد.  0

سال است یا زمان در طرح ذکر شده،  0در حالت اول که زمان تملک و اجرای طرح بیش از 
زمان اجرای طرح کمتر در این مورد مالک حق اعمال هرگونه حقوق مالکانه را دارد و در حالت دوم که 

سال تملک گردید فقط حق مطالبه عرصه را  0دهد اگر زمینی ظرف سال است مالک تعهد می 0از 
سال تملک نگردید شهرداری یا مؤسسه و نهاد مربوطه  0بنابراین اگر در مدت کمتر از  داشته باشد؛

 باید پول مربوط به عرصه و اعیان را بپردازد. 
دهد که موضوع مطروحه در آن در تعارض الذکر نشان میواحده فوقهدقت در تبصره اول ماد

قانون اساسی  47و اصل  31و  30طور که گفته شد مواد گیرد زیرا همانبا مفهوم مالکیت قرار می
یت ، از مالک(الناس مسلطون علی اموالهم)کنند جمهوری اسالمی ایران که قاعده تسلیط را بیان می

کنند. درواقع زیربنای مواد و اصل نامبرده آیه کریمه و انحصاری و مطلق یاد می عنوان حقی دائمیبه
ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال أن تکون تجاره عن تراض و قاعده مسلمه الناس مسلطون علی 
أموالهم و حدیث شریف الیحل مال امرء مسلم اال عن طیب نفسه و نیز حرمه مال المسلم کحرمه 

گفته شده مالکین امالک واقع در طرح از  22/1/1310که در تبصره اول اصالحی هنگامی دمه، است
کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره 

این  یای که بیان شد براگانهطور کامل با خصوصیات سهبرخوردار هستند و درواقع حق مالکیت را به
د در الذکر گفته شمالکین در نظر گرفته است درنتیجه آنچه در مورد فروش مربوط به تبصره فوق

صورت تواند پذیرفته باشد، زیرا یا مالکیت بهتعارض با مفهوم مالکیت قرار گرفته و از این لحاظ نمی
پذیر خصوصیات امکان گانه وجود دارد و یا وجود ندارد و فرض مالکیت بدون اینتام با خصوصیات سه

الذکر از کلیه حقوق مالکانه نام برده است، جلوگیری از اعمال این مالکیت فوق 1نیست حال که تبصره 
 دارای تالی فاسد خواهد بود. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مصرحات  21/7/1310مورخ  73/2666مطابق رأی شماره 

قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت امالک واقع در  101 و 100و مادتین  33ماده  2مقرر در بند 
 22/6/1366قانون زمینی شهری مصوب  14و ماده  23/1/67ها مصوب های دولتی و شهرداریطرح

مفید جواز اعمال انواع حقوق مالکانه در اراضی واقع در حریم و حوزه استحفاظی شهرها از قبیل تفکیک 
ها و الزام شهرداری به صدور پروانه ی و تبدیل کاربری و فروش آنها و اراضی کشاورزها و باغزمین

 الزم با رعایت قواعد و ضوابط مربوط است.
نیز آمده  20/2/1331 203/31در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کالسه پرونده 

ازی ی شهرسهای مصوب شورای عالاوالً با توجه به اینکه شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری طرح
ساله قانونی قابل ابطال ندانسته است و شعبه و معماری ایران را در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر پنج

صورت عدم اجرا در مهلت مقرر  های مصوب را درطرح اول و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری،
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 تعارض مسلم و محرز است. اند،ساله قانونی قابل ابطال تشخیص داده 0
های دولتی و شهرداری مصوب ثانیاً حکم مقرر در قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح

های مصرح های عمومی و عمرانی دستگاهداللتی بر ابطال طرح 22/1/1310و اصالحی  23/1/1367
ساله قانونی ندارد و فقط بر حفظ حقوق  0واحده، در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر در متن ماده

 ر،تعمی های عمرانی و عمومی از حیث احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا،ن امالک واقع در طرحمالکا
ساله موجبی بر  0رو با عدم اجرای طرح در مهلت مقرر ازاین اجاره و رهن و غیره تأکید دارد. فروش،

 مالکین امالکجهت قابل انتقاد است که ابتدا به رأی اخیر ازاین ای ابطال طرح مصوب وجود ندارد.
های عمومی و عمرانی سخن گفته موصوف اجازه تصرفات مالکانه را داده و سپس از عدم ابطال طرح

دیگر تناقض صدر و ذیل رأی به این صورت است که ابتدا به مالکین اجازه جمیع عبارتاست به
تن آثار تصرف های مذکور موجب از بین رفسپس با اجرای دوباره طرح تصرفات مالکانه را داده و

  مالکین گردیده است.



  113 دولتی و شهرداری هایطرحبررسی تبصره اول قانون تعیین وضعیت امالک واقع در . 1

 گیرییجهنت
رسد که صحبت از کلیه حقوق مالکانه در تبصره اول با توجه به آنچه گفته شد به نظر می

 دائمی بودن و انحصاری گانه مطلق بودن،نامبرده حق مالکیت با خصوصیات سه 22/1/1310اصالحی 
 گذار است.موجب نقض غرض قانونبودن است به همین دلیل جلوگیری از چنین مالکیتی 

ک و گانه فوق به مالکین امالخواهد با اعطای مالکیت با خصوصیات سهگذار نمیدیگر قانونعبارتبه
ها موجب بروز تالی فاسد گردد به همین جهت است سپس حسب مورد از بین بردن آثار تصرفات آن

هیأت عمومی دیوان عدالت  20/2/31مورخ طور که در قسمت اخیر مقاله حاضر گفته شد رأی که همان
 رسد.اداری قابل انتقاد به نظر می
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 الیحه جدید تجارت برهیتکهای تجاری با . تجزیه شرکت7
 1محمد باقری

 
 
 

 چکیده
 

ی را در پی دارد. تجزیه عبارت است از: قراردادی که اگستردهی تجاری، تغییرات هاشرکتتجزیه 
ید ی جدهاشرکتو تعهداتش را برای تشکیل شرکت یا  هاییداراآن یک شرکت، بخش یا کلیه  موجببه

 . از سوی دیگر انحالل بدون تصفیهگرددیم. نهاد تجزیه موجب انحالل بدون تصفیه شرکت دهدیماختصاص 
به سکوت قانون تجارت در این زمینه و اینکه در قوانین دیگر نیز،  با توجهه است. در قانون تجارت پذیرفته نشد

فع این کمبود در الیحه جدید مرت البته وجود ندارد. هاشرکتی نشده است، لذا امکان تجزیه نیبشیپاین نهاد 
 ی گردیده است. نیبشیپگردیده و تجزیه و شرایط آن 

 

 فظ شخصیت حقوقی، تجزیه با محو شخصیت حقوقی.تجزیه، تجزیه با ح واژگان کلیدی:

  

_______________________________________________________________________________ 
 یک دادگستری. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، وکیل پایه .1
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 ی تجاری و آثار آنهاشرکتشرایط تحقق تجزیه 
در حقوق ایران نهادی به نام تجزیه موردتوجه مقنن قرار نگرفته است. در قوانین دیگر نیز 

های تعاونی ذکری از این نهاد حقوقی به میان نیامده است، ولی بدیهی مثل قانون حاکم بر شرکت
است تحقق آثار این عمل حقوقی نیز همانند سایر اعمال مستلزم رعایت شرایطی است این شرایط را 
 در مبحث شرایط ادغام، شرایط عمومی نامیدیم که منظور از آن شرایط عمومی صحت قراردادها است؛

 ها الزم است.که در همه قراردادها رعایت آن
 اما ده است که جای طرح آن در اینجا نیست؛قانون مدنی این شرایط را بیان کر 130ماده 

ها نه در مورد همه قراردادها بلکه در مورد بعضی از شرایط اختصاصی، شروطی است که رعایت آن
طور که در ابتدای این فصل ها عمومیت دارد و عالوه بر شرایط عمومی صحت قراردادهاست. همانآن

ه پرداخته نشده است. لذا شرایط تجزیه را طبق حقوق یک از قوانین ایران به تجزیبیان شد، در هیچ
 کنیم.خارجی و الیحه جدید قانون تجارت بیان می

 

 مبحث اول: شرایط تحقق تجزیه
برای تجزیه شرکت ابتدا باید اقدام به تنظیم طرح تجزیه کرد. گام بعدی تصویب این طرح 

ه یعنی بعدازاینک ای نظارتی است؛هها است. اقدام بعدی تائید سازمانتوسط مجامع عمومی شرکت
االجرا شدن را باید توسط مراجع ها به تصویب رسید، برای الزمطرح توسط مجامع عمومی شرکت

صالح تائید شود. لذا مطالب این مبحث در سه گفتار تحت عنوان، تنظیم طرح تجزیه، تصویب ذی
 گیرد.عه قرار میطرح تجزیه و تصویب نهادهای نظارتی حاکم بر تجزیه، مورد مطال

 

 گفتار اول: تنظیم طرح تجزیه
 شود. اینموجب آن شرایط این قرارداد تعیین میمنظور از طرح تجزیه، سندی است که به

شود. طرح تجزیه از سوی مدیران شرکت نامیده می Draft of Division1سند در حقوق انگلیس 
 ماده تجارت به این امر توجه شده است. تعیین شده و واجد مندرجاتی است. در الیحه جدید قانون

 باشند.مدیران شرکت مکلف به ارائه طرح تجزیه مشتمل بر موارد زیر می»دارد: این الیحه بیان می 123
 گزارش توجیهی از دالیل و جهات تجزیه -1
 گزارش وضعیت فنی، مالی و اقتصادی شرکت قبل و بعد از تجزیه -2
 ها و نحوه ایفای تعهدات.ب آنتفکیک بستانکاران و نوع طل -3
 ها، تعهدات، سرمایه و وضعیت کارکنان شرکتنحوه تجزیه دارایی -4
 شود.های مالی شرکت مورد تجزیه واقع میمقطع زمانی که ارقام صورت -0
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 تبدیل به سهام شرکتچگونگی تجزیه اوراق مشارکت غیرقابل -6
 هایران و اعالم قبولی آنطرح اساسنامه شرکت ناشی از تجزیه، اساسی مد -7
 های نامشهود اعم از ثبت شده و ثبت نشدهنحوه تجزیه دارایی -1
 «ها ازجمله به روش ارزش روز یا دفتری.تعین نحوه انتقال و ثبت دارایی -3

های تجزیه شونده و بازمانده را جز مندرجات اولین ایراد ماده این است که ذکر نام شرکت
های تجاری قانون شرکت 10 جدول 2بخش  2است. در حقوق انگلیس بند طرح تجزیه ندانسته 

 بینی شوند را تعیین کرده است.، مواردی که باید در طرح تجزیه پیش1310مصوب 
های عمومی تجزیه نام و نشانی اقامتگاه هر یک از شرکت»دارد: بند اول این ماده مقرر می

 هاتعیین نوع آن شونده و بازمانده و
های بازمانده به صاحبان سهام شرکت تجزیه شونده در وسیله شرکتداد سهامی که بهتع -2

ها در این شرکت اعطا خواهد شد و اگر قرار است که عوض سهام صاحبان سهام ازای سهام آن
صورت نقدی پرداخت شود، مبلغ این عوض نقدی که اصطالحاً در این بند نرخ تعویض سهم نامیده به

 شده است.
 های بازماندهرایط مربوط به تخصیص سهام در شرکتش -3
د منها بهرههای بازمانده از منافع این شرکتتاریخی که در آن دارندگان سهام در شرکت -4

 ها خواهند شد و شرایط راجع به نحوه استفاده از آن
 د.ش تاریخی که در آن قراردادهای شرکت تجزیه شونده به شرکت بازمانده منتقل خواهد -0
های سهام شرکت بازمانده که قرار است مطابق طرح تجزیه هرگونه امتیازات و محدودیت -6

 بین صاحبان سهام شرکت تجزیه شونده توزیع گردد.
پرداخت شده و یا قرار است  A 10جدول  0ای که کارشناسان مطابق پاراگراف الزحمهحق -7

های بازمانده یا شرکت رکت تجزیه شونده وای که به مدیران شالزحمهپرداخت گردد. همچنین حق
 پرداخت شده و یا قرار است پرداخت شود.

های و مشخصات اموال و تعهدات که در اثر تجزیه به شرکت بازمانده انتقال خواهد ویژگی -1
 یافت و نحوه توزیع این اموال در بین شرکت

، توانست در آینده تحصیل کندمینحوه توزیع اموال و تعهداتی که شرکت تجزیه شونده  -3
نویس قرار دارد تجزیه جهت عرضه آن برای مذاکره و انتقال آماده الذکر، درواقع پیشبا مفاد فوق

 1«شود.
گذار در الیحه جدید، تبیین عوض برای سهامداران شرکت تجزیه همچنین مناسب است قانون

 در قانون انگلیس است. )بند دو ماده مذکور.( که شونده را جزء مندرجات طرح تجزیه قرار دهد. همچنان
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 A1بعد از تنظیم طرح، مدیران شرکت تجزیه شونده باید اقدام به تصویب آن نمایند. بند 
مانی که  تاز»دارد: بیان می 1310های تجاری انگلیس، مصوب قانون شرکت A 10بخش دو جدول 

در مجامع عمومی صاحبان سهام این شرکت  اند، طرح قابل ارائهمدیران شرکت طرح را تصویب نکرده
 «نخواهد بود و در صورت تحقق چنین امری اصالً دادگاه از تائید طرح امتناع خواهد کرد.

، داشته باشند، باید ضمن تنظیم طرح بنابراین مدیران شرکت چنانچه قصد تجزیه شرکت را
 اقدام به تصویب آن نمایند.

ست و اجازه تجزیه به مدیران شرکت نه در الیحه اصالحی قوانین ایران، در این رابطه ساکت ا
 داده نشده است.  1311و نه در قانون تجارت  1347قانون تجارت 

 

یله مجمع عمومی صاحبان سهم یا صاحبان وسبهگفتار دوم: تصویب طرح تجزیه 

 سرمایه شرکت تجزیه شونده
ویب در انعقاد قرارداد تجزیه تص بعدازاینکه طرح تجزیه مطابق شرایط تنظیم گردید، گام بعدی

 آن است.
تصمیم شرکت به تجزیه، بایستی ظرف » دارد:الیحه جدید قانون تجارت مقرر می 124ماده 

 منظور اطالعالعاده یا شرکا، بهروز از تاریخ تصویب طرح تجزیه توسط مجمع عمومی فوق 10مدت 
توانند ظرف مدت دو ان اوراق مشارکت میعمومی در روزنامه شرکت آگهی شود. بستانکاران و دارندگ

 «ماه پس از نشر آگهی تجزیه اعتراض خود را به شرکت اعالم نمایند.
العاده یا شرکا شود، تصویب طرح تجزیه توسط مجمع عمومی فوقطور که مالحظه میهمان

جدید الیحه  132شود. ماده گیرد. از لحظه تصویب طرح، شرکت در حال تجزیه تلقی میصورت می
محض تصویب طرح مشترک ادغام و یا طرح تجزیه در مجامع عمومی و شرکا به»دارد: بیان می

بارت جا عشود و باید به دنبال نام شرکت همهمربوطه، شرکت در حال ادغام یا در حال تجزیه تلقی می
 «شود.در حال تجزیه یا در حال ادغام در مکاتبات و سربرگ شرکت قید می

و  1310های تجاری مصوب قانون شرکت 420یس نیز طبق بند دو بخش در حقوق انگل
قانون مزبور، برای تصویب طرح در مجامع عمومی شرکت تجزیه شوند  A 10جدول شماره  1بخش 

لیل د چهارم سهامداران حاضر در جلسه باید با تصویب طرح موافق باشند. در حقوق ایران بهاکثریت سه
های سهامی و صاحبان کر خواهد شد، صاحبان سهام در شرکتموانعی که در صفحات آتی ذ

ت تمامی مگر اینکه رضای گیری کنند.توانند در مورد تجزیه تصمیمها نمیالشرکه در سایر شرکتسهم
های سهامی که عده بستانکاران آنان، که این امر حداقل در مورد شرکت بستانکاران را جلب نمایند؛

 غیرممکن است.زیاد است، تقریباً امری 
 

 گفتار سوم: دریافت مجوز از نهادهای نظارتی حاکم بر تجزیه
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االجرا شدن طرح تجزیه حتی بعد از تصویب آن توسط مجامع مطابق قانون انگلیس الزم
 3وسیله دادگاه. البته طبق بند های طرف قرارداد، نیز منوط است بر تائید این طرح بهعمومی شرکت

ذکر، تحقق آثار حکم دادگاه نیز منوط است بر اینکه تصویری از حکم دادگاه القانون فوق 420بخش 
 ها ارسال گردد.به مرجع ثبت شرکت
ه های طرف قرارداد کموجب همین بند تصویری از حکم باید به اساسنامه شرکتهمچنین به

 1اند، ضمیمه گردد.قبل از صدور حکم منتشر نشده
ها وجود ندارد که بحث نظارت بر راتی درباره تجزیه شرکتدر قوانین ایران در حال حاضر مقر

قانون اساسی که به هیأت واگذاری اجازه  44قانون اجرایی اصل  13وقوع آن مطرح شود. مگر در ماده 
 های دولتی داده شده است.تفکیک و تجزیه شرکت

وانین ق قحال با توجه به شرایطی که برای تجزیه شرکت ذکر شد، باید اذعان داشت که طب
 ها وجود ندارد زیرا:ایران در حال حاضر امکان تجزیه شرکت

دانیم اولین اثر تجزیه انحالل شرکت تجزیه شونده است از سوی دیگر طور که میاوالً: همان
 دارد:الیحه اصالحی قانون تجارت بیان می 133موارد انحالل در قانون حصری و آمره است ماده 

 شود:یر منحل میشرکت سهامی در موارد ز»
که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن وقتی -1

 غیرممکن شده باشد.
آن مدت منقضی شده باشد مگر  که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده ودرصورتی -2

 اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
 در صورت ورشکستگی -3
العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحالل که مجمع عمومی فوقدر هر موقع  -4

 شرکت دهد.
 «در صورت صدور حکم قطعی دادگاه. -0

ها نیز تجزیه شرکت از اسباب انحالل آن محسوب نشده است )مواد در مورد سایر شرکت
114- 136- 111). 

های حقوقی غربی، از موارد انحالل بدون از طرف دیگر، انحالل شرکت تجزیه شونده در نظام
تصفیه است، چون اصوالً در این فرض جایی برای اعمال قواعد تصفیه بعد از انحالل شرکت باقی 

ق بکه طشود، درحالیماند، زیرا تعهدات و اموال آن بعد از انحالل به شرکت بازمانده منتقل مینمی
های لزوماً باید قواعد تصفیه الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت، بعد از انحالل شرکت 206ماده 
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قانون تجارت به رسمیت شناخته  جهت تصفیه دیون آن اجرا شوند و اساساً انحالل بدون تصفیه در
 1نشده است.

یه محسوب محض انحالل در حال تصفشرکت به»دارد: الیحه اصالحی بیان می 206ماده 
 «جا عبارت در حال تصفیه ذکر شود.شود و باید به دنبال نام شرکت همهمی

تصفیه امور شرکت پس از انحالل موافق مواد ذیل » دارد:قانون تجارت نیز بیان می 202ماده 
 «خواهد بود.

د. وشود که بعد از انحالل شرکت باید اقدام به تصفیه نمگونه برداشت میاز این ماده نیز این
 بنابراین انحالل بدون تصفیه طبق این ماده هم پذیرفتنی نیست.

 این الیحه آمده است: 103در الیحه جدید قانون تجارت به این مسئله توجه شده و در ماده 
های تجاری بدون نیاز به تصفیه و بار رعایت شرایط و تشریفات مقرر در این ادغام و تجزیه شرکت»

 «باشد.قانون مجاز می
بته در الیحه تجزیه جز موارد انحالل شرکت شمرده نشده است، برخالف ادغام که جز موارد ال

گذار به این نکته توجه نماید و تجزیه را همانند انحالل محسوب گردیده است. مناسب است که قانون
 ادغام، جز موارد انحالل برشمرد.

، منحل شده و تجزیه گردد. تواند بدون انجام عمل تصفیهلذا طبق الیحه جدید، شرکت می
ود. ماده شقید می« در حال تجزیه»هرچند باید بعد از تصویب طرح تجزیه به دنبال نام شرکت عبارت 

محض تصویب طرح مشترک ادغام و یا طرح تجزیه در مجامع عمومی به» دارد:الیحه بیان می 133
جا ود و باید به دنبال نام شرکت همهشدر حال تجزیه تلقی می و شرکا مربوطه شرکت در حال ادغام یا

 «در حال ادغام قید شود. در مکاتبات و سربرگ شرکت عبارت در حال تجزیه یا
ذکر این عناوین به دنبال نام شرکت به خاطر اطالع عموم و تأثیر آن در رغبت اشخاص در 

ها تنها که شرکتالشرکه است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است خرید سهام یا سهم
 باشند.هایی از نوع خود قابل تجزیه میبه شرکت

انتقال حقوق و  ثانیاً: مانع دیگری که در راه تجزیه شرکت وجود دارد مربوط به آثار آن و
ت شود که تعهدااین فرض در جایی مطرح می تعهدات شرکت تجزیه شونده به شرکت جدیدی است.

 یابد.چند شرکت جدید اختصاص می منظور تشکیل دو یاشرکت موجود به
در این صورت شرکت مکلف به جلب رضایت بستانکاران و پرداخت فوری طلب حال شده 
بستانکاران معترض بوده و چنانچه موعد طلب چنین بستانکاری نرسیده باشد، باید نسبت به تأمین 

دغام پذیر جدید و یا شرکت اوثیقه کافی مبادرت ورزد و یا رضایت آنان مبنی بر انتقال طلب به شرکت 
 تواند از دادگاه تجارتی صدورصورت هر یک از بستانکاران فاقد وثیقه می را جلب نماید. در غیر این
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قرار دستور موقت مبنی بر تأخیر ثبت ادغام ارائه و وثیقه کافی از سوی شرکت یا جلب رضایت بستانکار 
دارندگان »به همین ماده ارجاع داده است  116یز ماده را تقاضا کند. در مورد دارندگان اوراق مشارکت ن

تبدیل به سهام است چنانچه همه یا بخش از اوراق مزبور، قابل 110اوراق مشارکت مشمول حکم ماده 
باشد و دارنده آن به طرح ادغام در مهلت مقرر اعتراض نکند، کماکان تمامی حقوق ناظر به چنین 

 «ا شرکت ادغام پذیر دارا خواهد بود.در مقابل شرکت جدید ی اوراقی را
شود این مواد در جهت حمایت از حقوق بستانکاران در صورت طور که مالحظه میهمان

زیرا در قانون مدنی  تجزیه شرکت، وضع شده است و مالحظات قانون مدنی نیز رعایت شده است؛
قانون مدنی بیان  232د سه ماده تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد باید با رضایت متعهدله باشد. بن

 دارد:می
نوع  این«. که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نمایدوقتی»

تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد است بنابراین اگر تجزیه شرکت و انتقال حقوق و تعهدات را تبدیل 
ده است. البته باید این نکته مدنظر قرار گیرد، در تعهد بدانیم، الیحه نیز طبق قانون مدنی عمل کر

فرضی که تعداد بستانکاران شرکت زیاد است، جلب رضایت آنان کار آسانی نیست و در عمل برای 
 آورد.انعقاد قرارداد تجزیه، مشکالتی را به وجود می

این  هو در صورت تصویب این الیح بنابراین الیحه جدید طبق قانون مدنی تنظیم شده است؛
 مانع برطرف خواهد شد.

ون گذار در قانها وجود ندارد. هرچند قانونبنابراین طبق قوانین فعلی، امکان تجزیه شرکت
این قانون بیان  13به تجزیه شرکت دولتی اشاره نمود است. در ماده  44های کلی اصل اجرای سیاست

های ممکن کلیه روش د این ماده ازهیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفا » دارد:می
شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال ها و مالکیت اجازه بهبرای واگذاری بنگاه

ها و واگذاری مدیرت اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت تجزیه، واگذاری انحالل و ادغام شرکت
 حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید:

 دارد:ر بند ج این ماده بیان میسپس د
این قانون  1ماده  12تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چارچوب بند  –ج 

 1شود، هیأت واگذاریهای غیردولتی میموجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش

_______________________________________________________________________________ 
منظور هماهنگی در اجرای مواد این قانون هیأت واگذاری به دارد: بهبیان می 44قانون اجرایی اصل  93ماده . 1

 گردد: ریاست وزیر امور اقتصاد دارایی متشکل از اعضا زیر تشکیل می

 وزیر امور اقتصاد و دارایی . 1

 وزیر دادگستری . 2
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و  وری آن، نسبت به تفکیکبهرهواگذاری و یا افزایش تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابلمی
 تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.

وضعیتی در بازار که سهم یک یا »دارد: این قانون در تعریف انحصار بیان می 1ماده  12بند 
تعیین  تچند بنگاه یا شرکت تولیدکننده و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدر

های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه
 «مواجه باشد.

های دولتی توسط هیأت واگذاری وجود شود امکان تجزیه شرکتطور که مالحظه میهمان
انحصار گردد، در این صورت  های غیردولتی باعثها به بخشدارد منوط به اینکه انتقال این شرکت

 دهد.هیأت واگذاری ابتدا دست به تجزیه شرکت زده و سپس حکم به واگذاری آن می
 

 مبحث دوم: آثار تجزیه
های طرف قرارداد بلکه تنها شرکتقرارداد تجزیه همانند ادغام، آثار متعددی دارد. نه

شونده نیز تحت تأثیر تجزیه قرار های تجزیه ها، طلبکاران شرکتسهامداران و شرکای این شرکت
دیگر پس از تحقق تجزیه و با انتقال حقوق و تعهدات شرکت تجزیه شونده به عبارتگیرند. بهمی

رو مطالب نازای شود.شرکت جدیدالتأسیس، حقوق طلبکاران شرکت تجزیه شونده از این نهاد متأثر می
ارندگان زمانده یا جدیدالتأسیس، تأثیر تجزیه بر داین مبحث به تأثیر تجزیه بر شرکت تجزیه شونده و با

 یابد.الشرکه اختصاص میسهام یا سهم
 

 گفتار اول: آثار قرارداد تجزیه بر شرکت تجزیه شونده
های پس از تحقق قرارداد تجزیه، حقوق و تعهدات شرکت تجزیه شونده به شرکت یا شرکت

یل اش زاز منحل شده و شخصیت حقوقیگردد. همچنین شرکت تجزیه شونده نیجدید منتقل می
تقال شود و بنابراین انشود، البته این موضوع در مورد تجزیه با محو شخصیت حقوقی به مطرح میمی

_______________________________________________________________________________ 
 ریزی کشور بدون حق رأی ریس سازمان مدیریت و برنامه. 9

 ربط بدون حق رأی وزیر وزارتخانه ذی. 4

 عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسالمی دو نفر نمایندگان مجلس به. 5

 کند:این قانون وظایف و اختیارت هیأت واگذاری را بیان می 44ماده 

 الف:

 های مشمول واگذاری های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاهمشیخط ها واجرای برنامه. 1

 واگذاری نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابلتهیه آیین. 2

 همین چارچوب  های مذکور درها و نحوه اعمال شیوههای قیمت گذار بنگاهنامه شیوهتهیه آیین. 9
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های جدید و زوال شخصیت حقوقی شرکت تجزیه شونده را حقوق و تعهدات آن به شرکت یا شرکت
 دهیم.مورد بررسی قرار می

 
 أسیسهای جدیدالتتعهدات شرکت تجزیه شونده به شرکت یا شرکتبند اول: انتقال حقوق و 

اثر مهم قرارداد تجزیه بر شرکت تجزیه شونده این است که حقوق مالی و اموال و همچنین 
الیحه جدید به  120شود ماده های جدیدالتأسیس منتقل میتعهدات این شرکت به شرکت یا شرکت

ها و تعهدات شرکت موجود به وع اول تنها بخشی از داراییاین موضوع اشاره کرده است. در تجزیه ن
مسئله  گرددیابد. در فرضی که یک شرکت جدید تأسیس میهای جدید انتقال میشرکت یا شرکت

روشن است، اما اگر دو یا چند شرکت جدید تأسیس شود، در مورد نحوه انتقال حقوق و تعهدات و اینکه 
ها منتقل شود، باید به طرح تجزیه رجوع کرد. به هر یک از شرکتچه میزان از این حقوق و تعهدات 

جدید  هایرود و حقوق و تعهدات آن برای تأسیس شرکتکلی از بین میدر تجزیه نوع دوم شرکت به
ها حداقل دو شرکت خواهد بود. در مورد نحوه انتقال و یابد. در این فرض تعداد شرکتاختصاص می
ننده کطور که گفته شد طرح تجزیه تعیینها نیز همانات به هریک از شرکتها و تعهدمیزان دارایی

 است.
ها تعهدات، سرمایه و وضعیت نحوه تجزیه دارایی»دارد: الیحه جدید بیان می 123ماده  4بند 

 «کارکنان شرکت.
کنند و سپس مجمع عمومی یا شرکا به ای که مدیران تنظیم میبنابراین در طرح تجزیه

 رسانند، باید تمام این موارد گنجانده شود.میتصویب 
تعهدات شرکت تجزیه شونده ممکن است از اعمال حقوقی ناشی شده باشد و یا وقایع حقوقی 

 شود.یهای جدید منتقل میا قانون. در تجزیه نوع دوم با محو شخصیت حقوقی کلیه تعهدات به شرکت
د های جدیدر طرح تجزیه، این تعهدات به شرکتبینی موضوع اما در تجزیه نوع اول در صورت پیش

گردد. این تعهدات ممکن است ناشی از اوراق مشارکت باشد. طبق الیحه اگر اوراق مشارکت منتقل می
ماده  6تبدیل به سهام باشد باید در طرح تجزیه نحوه تجزیه این اوراق مشخص گردد. بند غیرقابل

 «تبدیل به سهام شرکت.اوراق مشارکت غیرقابل چگونگی تجزیه»دارد: الیحه بیان می 123
الیحه تعیین تکلیف نموده  120تبدیل به سهام شرکت نیز ماده در مورد اوراق مشارکت قابل

یل اوراق اند قبل از تبدتبدیل به سهام منتشر نمودههایی که اوراق مشارکت قابلتجزیه شرکت»است: 
 «باشد.گونه اوراق مجاز نمین اینحساب با دارندگامشارکت به سهام یا تسویه

 
 بند دوم: زوال شخصیت حقوقی شرکت تجزیه شونده

دات ها و تعهدر مباحث قبل گفته شد که تجزیه دو نوع است در تجزیه نوع دوم کلیه دارایی
الیحه جدید بیان  120یابد. بند ب ماده های جدید اختصاص میشرکت موجود برای تشکیل شرکت
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یابد منظور تشکیل دو یا چند شرکت جدید اختصاص میها و تعهدات شرکت موجود بهییدارا» دارد:می
 «گردد.و شخصیت حقوقی شرکت موجود محو می

که  گردد. علت این استدر این نوع از تجزیه شخصیت حقوقی شرکت زایل می بنابراین تنها
یه نوع ه عملیات تصفیه نیست. تجزشده و احتیاج بهای جدید منتقلها و تعهدات به شرکتکلیه دارایی

شود، ولی شرکت تجزیه شونده تنها بخشی از اول نیز هرچند بدون نیاز به عملیات تصفیه محقق می
ادامه  اشکند، لذا شخصیت حقوقیهای جدید منتقل میدارایی خود را به شرکت یا شرکت تعهدات و

ها و تعهدات شرکت موجود با حفظ از دارایی بخشی»دارد: الذکر بیان مییابد. بند الف ماده فوقمی
 «یابد.منظور تشکیل یک یا چند شرکت جدیدی اختصاص میشخصیت حقوقی، به

لیه شود که شرکت کبنابراین زوال شخصیت حقوقی شرکت تجزیه شونده درجایی مطرح می
ر ش محواهای جدید اختصاص دهد و شخصیت حقوقیها و تعهداتش را برای تشکیل شرکتدارایی
 گردد.

 بند سوم: تغییر اساسنامه شرکت
بخشی از اموال و تعهدات شرکت موجود  -1شود:گفته شد که تجزیه به دو طریق عملی می

 یابد و شخصیت حقوقی شرکت تجزیه شوندههای جدید اختصاص میبرای تشکیل شرکت یا شرکت
های جدید اختصاص رکتکلیه اموال و تعهدات شرکت موجود برای تشکیل ش -2 گرددحفظ می

 .گرددیابد و شخصیت حقوقی شرکت محو میمی
غییر شود. این تدر گونه اول است که بحث تغییرات اساسنامه شرکت تجزیه شونده مطرح می

زیرا  شود؛در قالب تغییر در میزان سرمایه تغییر در تعداد مدیران تغییر در تعداد کارکنان و...مطرح می
های جدید اختصاص ، بخشی از اموال و تعهدات شرکت برای تشکیل شرکتطور که بیان شدهمان

 یابد.می
 لذا شرکت بازمانده باید اساسنامه خود را در چارچوب تغییرات انجام شده، تغییر دهد.

 

 های جدیدگفتار دوم: آثار تجزیه بر شرکت
 هایگذارد، بر شرکتهای تجزیه شونده میگونه که اثرات متعددی بر شرکتتجزیه همان

طور که در مبحث قبل عنوان شد، با تحقق تجزیه، کند همانجدیدالتأسیس نیز آثار زیادی بار می
جدید  هایها و تعهدات شرکت تجزیه شونده به شرکت یا شرکتبرحسب مورد تمام یا بخش از دارایی

س شده هستند. از سوی دیگر برای تأسیهای جدید جانشین شرکت تجزیهیابد و این شرکتال میانتق
شرکت جدید نیاز به تصویب اساسنامه جدید است. لذا مطالب این گفتار را تحت دو عنوان جانشینی 

 کنیم. شرکت جدید و تصویب اساسنامه جدید بررسی می
 

 های جدیدمقامی شرکتبند اول: قائم
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یا  طور مستقیممقام شخصی است که بهمقامی عام است. قائمور از جانشینی عام، قائممنظ
وسیله نماینده خود در بستن قرارداد شرکت نداشته ولی به سبب انتقال حقی از دارایی یکی از دو به

 1شود.طرف به او از عقد متأثر می
اوی بنابراین دع شود؛تقل میهای جدید مندر تجزیه نوع دوم کلیه حقوق و تعهدات به شرکت

همچنین دعاوی نیز که از سوی اشخاص ثالث اقامه شده  اقامه شده از سوی شرکت تجزیه شونده و
 یابد.های جدید ادامه میاست، به طرفیت شرکت

 هایدر مورد تجزیه نوع اول نیز باید گفت در چارچوب مفاد طرح تجزیه، شرکت یا شرکت
 شده هستند.تعهدات شرکت تجزیه دهنده حقوق وجدید، ادامه

 مقام عام شرکت تجزیههای جدید قائملذا در تجزیه نوع دوم با محو شخصیت حقوقی، شرکت
 یابد.ال میهای جدید انتقتعهدات شرکت تجزیه شده به شرکت زیرا با تجزیه کلیه حقوق و شده هستند؛
حقوق تعهدات شرکت موجود در تجزیه نوع اول با حفظ شخصیت حقوقی، تنها بخشی از  اما

 ها خاص است. در موردمقامی این نوع شرکتیابد. لذا قائمهای جدید انتقال میبه شرکت یا شرکت
 کننده است.طور که بیان شد، طرح تجزیه، تعیینمیزان انتقال حقوق و تعهدات نیز همان

 
 بند دوم: تصویب اساسنامه جدید

ت موجود بخش یا کلیه اموال و تعهداتش را برای تجزیه، شرک طور که بیان شد، درهمان
ت بنابراین فرآیند تجزیه منجر به تشکیل شرک دهد؛های جدید اختصاص میتشکیل شرکت یا شرکت

 ست.ها ضروری اشود. برای تشکیل شرکت جدید تصویب اساسنامه برای آنهای جدید مییا شرکت
ه تعهدات شرکت تجزی بناست اموال ودرواقع قبل از تجزیه شرکت، هنوز شرکت دیگری که 

ها توزیع گردد وجود خارجی ندارد. لذا با وقوع تجزیه شرکت یا ها انتقال یابد و بین آنشونده به آن
 آید.وجود می های جدید با اساسنامه جدید بهشرکت

 

 الشرکهسهام یا سهم بر دارندگانگفتار سوم: آثار تجزیه 
یرا ز الشرکه است؛زیه، حقوق سهامداران یا دارندگان سهمیکی دیگر از مسائل اساسی در تج

ورت نگرفته ای صرود و این در حالی است که تصفیهبا انجام تجزیه شخصیت حقوقی شرکت از بین می
 العاده شرکا الزمطور که قبالً بیان شد برای تحقق تجزیه تصمیم مجمع عمومی فوقو همان است.

ای از شرکا که اقلیت هستند با تصمیم متخذه مخالف خواهند بود. حال خواهد بود. لذا روشن است عده
اند الشرکه که با تجزیه آن موافق بودهسهامداران یا دارندگان سهم باید دید تجزیه شرکت چه تأثیر بر

اند بعد از انحالل شخصیت حقوقی شرکت دارد. از سوی دیگر اقلیتی که با این تصمیم مخالف بوده

_______________________________________________________________________________ 
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اقلیت را مورد بررسی قرار  بنابراین آثار تجزیه بر دارندگان اکثریت و خواهد داشت؛چه وضعیتی 
 دهیم.می

 دارندگان اکثریت بند اول: آثار تجزیه بر
پس از تحقق تجزیه، شرکت تجاری تجزیه شونده محو و کلیه حقوق و تعهدات آن به 

فیه تبع انحالل بدون تصان نیز بهالشرکه یا سهامدارشود. دارندگان سهمهای جدید منتقل میشرکت
بنابراین باید عوض حقوق خود را دریافت دارند. در این موارد  دهند؛شرکت، حقوق خود را از دست می

شود. الشرکه شرکت جدید به آنان داده میاند، سهام یا سهمکه دارندگان اکثریت، با تجزیه موافق بوده
رکت الشرکه شتخصیص سهام یا سهم» دارد:زمینه بیان می الیحه جدید قانون تجارت در این 122ماده 

لذا « .باشدتجزیه به نسبت مشارکت سهامداران یا شرکا در شرکت موجود می های ناشی ازیا شرکت
 آید.مشکلی در رابطه با حقوق این دسته از دارندگان پیش نمی

 
 بند دوم: آثار تجزیه بر دارندگان اقلیت

العاده الزم است. لذا همواره اقلیتی رأی اکثریت مجمع عمومی فوقبرای تصویب طرح تجزیه 
وجود دارند که با تصمیم به تجزیه مخالف هستند بنابراین باید در جهت حمایت از این گروه اقلیت، 
قوانینی وجود داشته باشد. در حقوق ایران در حال حاضر، مقررات خاصی در مورد گروه اقلیت وجود 

الشرکه این گروه به آنان پرداخت گردد تا مجبور حل این است که عوض سهام یا سهمندارد. بهترین راه
اما اینکه چه عوضی به آنان پرداخت  ای به آن ندراند؛نباشند در شرکتی ادامه فعالیت دهند که عالقه

ی هاشود و ممکن است وجه نقد یا هر مال دیگری باشد. قوانین شرکتگردد، در طرح تجزیه تعیین می
تابع  اند کهتجاری آمریکا برای سهامدارانی که مخالف با تجزیه شرکت هستند این حق را قائل شده

 1بینی شده در طرح تجزیه واقع نشده و بهای سهام خود را دریافت نمایند.مقررات پیش
 

 گیرییجهنت
ده است. نی نشبیباشد، پیشکه قانون مادر در این زمینه می نهاد تجزیه، در قانون تجارت ایران

این مانع مربوط  -1لذا تحقق این نهاد حقوقی در قانون ایران در حال حاضر با این موانع روبرو است: 
، که برای انتقال تعهدات مدیون به شخص ثالثبه حقوقی مدنی و بحث تبدیل تعهد است به علت این

ست و تانکاران شرکت نیکه در تجزیه نیازی به جلب رضایت بسرضایت متعهدله شرط است. درحالی
خصوص در مورد توان گفت که جلب رضایت بستانکاران شرکت امری غیرممکن است بهمی

مانع دیگر مربوط به حقوق تجارت است بدین  -2های سهامی که بستانکاران متعددی دارند.شرکت
زم و ال محض انحالل از شرایطگذار وصف در حال تصفیه قرار گرفتن شرکت را بهبیان که قانون

_______________________________________________________________________________ 
1. COMPANY ACT 
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کی از فواید که یدیگر انحالل بدون تصفیه را نپذیرفته است درحالیعبارتضروری آن دانسته است. به
زیرا به سبب انتقال کلیه اموال و دیون و تعهدات شرکت  و اثر تجزیه، انحالل بدون تصفیه است؛

یه اضر امکان تجزلذا در حال ح تجزیه شونده به شرکت بازمانده تصفیه شرکت منتفی خواهد بود.
این الیحه بیان  103ماده  در الیحه جدید تجارت این مانع برطرف شده است. ها وجود ندارد.شرکت

های تجاری، بدون نیاز به تصفیه و با رعایت شرایط و تشریفات مقرر ادغام و تجزیه شرکت» دارد:می
یه یا ادغام، نیازی به انجام عملیات لذا طبق الیحه جدید برای انجام تجز« باشد.در این قانون مجاز می

 تصفیه نیست.
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 . مطالعه تطبیقی اهلیت تمتع جنین با نگاهی بر نحوه پیدایش آن8

 1دکتر بابک خسروی نیا

 2مهدی زارعدکتر 

 9محمدرضا هوشیار

 
 

 چکیده
 ترحیحصشناسایی شخصیت حقوقی برای جنین از اولین لحظات پس از وقوع نزدیکی و به عبارت 

. م با وضع شرط زنده متولد شدن وی، او را در زمره ق 307ماده  چراکهبوده  ریپذامکانپس از انعقاد نطفه وی 
یوه است اما با توجه به ش رفتهیرا پذدیگر اشخاص حقیقی قرار داده است و قابلیت تمتع از تمام حقوق مدنی 

ناقص برای  صورتبهشناسایی اهلیت تمتع  هاآناصل وارد شده که نتیجه  نیبر اپیدایش جنین استثنائاتی نیز 
 به جنین پیدایش یافته از رابطه زنا و یا والدین خارجی نام برد.  توانیماین استثنائات  ازجملهجنین است که 

ات است همچون اهلیت تمتع حق حی ریتأثیبشیوه پیدایش جنین ظاهراً در برخی از انواع اهلیت تمتع 
رار ق دیتائشرایطی مورد  باوجودلب این حق را هم جدید در قانون حمایت خانواده امکان س گذارقانونو لکن 

داده است. در مقاله حاضر اهلیت تمتع جنین در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه و انطباق آن با حقوق 
بررسی و در پی شناخت آثار مترتب بر اهلیت تمتع جنین از  ال رای دارای نظام رومی ژرمن و کامان کشورها

 . میهستحیث نحوه پیدایش 
 

  نحوه پیدایش جنین، تمتع ناقص، تمتع معلق، تمتع کامل، اهلیتواژگان کلیدی: 

_______________________________________________________________________________ 
 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی الرستان1

 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی الرستان2

 . دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، کارآموز وکالت، مدرس دانشگاه3
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 مقدمه

های دین مقدس اسالم جامعیت آن است. به این معنا که در این ترین ویژگییکی از برجسته
ینی بای پیشدین برای تمام امور زندگی و تمام مراحل آن، احکام مقررات و قوانین دقیق و گسترده

 تا زمان مرگ مقررات و قوانین ذکر شده بر( ترین لحظه حیات )انعقاد نطفه انسانشده است. از ابتدایی
زندگی مادی و معنوی انسان حاکم است. این جامعیت بیانگر تکامل و همچنین حد اعالی توجه به 

 پزشکی در کرامت و ارزش واالی انسانی موجود در دین اسالم خواهد بود. با پیشرفت فنّاوری علم
عصر حاضر بشر قادر است تا زمان دقیق پیدایش جنین را تعیین کند. از جنسیت وی خبر دهد و حتی 

تبع دیگر علوم از این تحوالت مصون زمان به دنیا آمدن وی را نیز مشخص نماید. علم حقوق نیز به
ور ست که پاسخی درخنمانده و سؤاالت جدیدی برایش به همراه داشته که بر عهده محققین این علم ا

توان برای جنینی که هنوز پا به عرصه هستی برای آن بیابند. حال پرسش این است که آیا اساساً می
همچنین شیوه پیدایش جنین با توجه به مصادیق آنچه آثاری در  ننهاده است اهلیت تمتع قائل شد؟

 گذارد؟اهلیت تمتع جنین بر جای می
ای نظام حقوقی رومی ژرمنی همچون فرانسه و سوئیس و در مورد سؤال اول کشورهای دار

کشورهای دارای نظام حقوقی کامان ال همچون انگلستان و حتی اعالمیه جهانی حقوق بشر پاسخ 
موجب مواد اند. حقوق ایران نیز اهلیت تمتع جنین را بهاند و اهلیت تمتع جنین را تائید کردهمثبت داده

ص این خصو باشد پذیرفته است. دررفته از فقه پویای امامیه میقانون مدنی که برگ 307 و 306
 بندی دوران حیات انسان به مراحل مختلفاند: دسته اول با تقسیمحقوقدانان سه راه متفاوت را پیموده

اهلیت تمتع ناقصی برای جنین متصور شده است. دسته دوم با تشبیه اهلیت تمتع جنین با وضعیت 
اند و دسته سوم جنین را از زمان اولین مراحل پیدایش متمتع وی را معلق دانستهصغیر غیرممیز اهلیت 

ار ایران گذباشند. هرچند قانوناند و قائل به اهلیت تمتع کامل جنین میاز تمام حقوق مدنی دانسته
همچون دیگر کشورهای مزبور اهلیت تمتع کاملی را برای جنین قائل شده است لیکن استثنائاتی نیز 

ورت که صها قائل شده است. بدینر خصوص برخی از انواع جنین با در نظر گرفتن نحوه پیدایش آند
جنین پیدایش یافته از رابطه زنا و جنین پیدایش یافته از والدین خارجی را بعضاً از اهلیت تمتع برخوردار 

رسد که ما به نظر میدانسته و این در حالی است که جنین هیچ نقشی در پیدایش این عوامل نداشته ا
 پذیر خواهد بود. مسئله صرفاً از طریق مبنا قرار دادن فقه اسالمی توجیه

در مورد سؤال دوم نیز فقهای امامیه و حقوقدانان دیگر کشورها خصوصاً کشورهای دارای 
 خت.ها خواهیم پرداادامه به آن اند که درنظام رومی ژرمنی و کامان ال نظرات متفاوتی مطرح نموده

حیث پیدایش در قالب  هدف پژوهش حاضر تبیین آثار حاکم بر اهلیت تمتع جنین از
ن ازلحاظ بندی جنیبندی مذکور است. در این پژوهش ضمن بررسی برخی از مفاهیم به تقسیمتقسیم

 307 و 306شیوه پیدایش و تطبیق آن با حقوق ایران و انگلیس و سوئیس و همچنین بررسی مواد 
های موجود پیرامون اهلیت تمتع جنین در رابطه با اهلیت تمتع جنین و در پایان به تئوریق.م ایران 
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 خواهیم پرداخت.

 

 مفاهیم -2

 الف: مفهوم اهلیت
منظور از اهلیت به معنای عام، عبارت است از صالحیت شخص برای دارا شدن حق و اجرای 

ه هر شخصی ک کهطوریبهشود، فاده میحق؛ در حقیقت در این مفهوم، اهلیت به معنای کامل آن است
هلیت کامل شود که ابتواند، دارای حقی شود و نیز بتواند از آن استفاده نموده و استیفا نماید، گفته می

 دارد مثل انسان بالغ و عاقل و رشید.
اهلیت به معنای خاص فقط شامل یکی از این دو قسم است، یعنی یا اهلیت دارا شدن حقی، 

ا ی تمتعشود که اهلیت جرای آن، در صورت وجود هر یک از این حق در شخص، گفته مییا اهلیت ا
شود بیشتر منظور اهلیت استیفا و اجرای حق که واژه اهلیت استفاده می . هرکجادارد استیفااهلیت 

 هم در خصوص جنین خواهیم پرداخت.ما در این نوشتار به بررسی اهلیت تمتع آن. است
 

 ب: مفهوم جنین

 جنین در لغت:  -2
این  .جنین که جمع آن أجِنَّه و أجنُن است در لغت به معنی پوشیده و مستور به کار رفته است

)ج. ن. ن( اشتقاق یافته و این ماده به معنی پوشاندن، پنهان کردن، پرده افکندن و  کلمه از ریشه
 قات آن ملحوظ و منظور گردیدهمشت شود که این مفاهیم در کلیهبا کمی دقت معلوم می. آمده است…

 . است

 جنین در اصطالح:  -0

 1.ای است که هنوز در شکم مادر قرار داردراغب اصفهانی نوشته است: جنین عبارت از بچه

 ای جنین را چنین تفسیر نموده است: فرهنگ دکتر معین نیز واژه
سلول  از تقسیمات اولی اسپرماتوزوئید و پس یلهوسجنین: موجودی که پس از لقاح تخمک به

 2.گذراندتخمک یا رحم مادر می شود ولی هنوز دوران رشد خود را در داخل پوستهتخم حاصل می

 

 بندی جنین ازلحاظ چگونگی پیدایشتقسیم -0
طه ه مشروع، رابطبر سه قسم است: راب شودمی جنین تکوینکه سبب  مرد ورابطه بین زن 

_______________________________________________________________________________ 
 نجنی معین، فرهنگ فارسی، واژه. 1

 110، ص 17قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج . 2
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 . مشروع است یا نامشروع کهکه مورد اختالف است  ایرابطهغیر مشروع و 

 

 الف: جنین پیدایش یافته در قالب رابطه مشروع
رابطه زوجیت که همان  به اعتقاد، مرد ورابطه مشروع بر دو قسم است: رابطه زوجیت زن 

 شبهه است. 

 

 رابطه زوجیت زن و مرد -2
جنین در صورتی مشروع است که بین زن و مرد رابطه زوجیت قانونی و صحیح اعم از دائم و 
موقت وجود داشته باشد و پس از انجام نزدیکی از ترکیب نطفه آنان جنینی به وجود آید. این عمل 

 ترین روش بوده که در آن عالوه بر وقوع نزدیکی، رابطه زوجیت صحیح نیز وجودپیدایش جنین مرسوم
کاررفته است که در آنجا یکی از شرایط به 1046طور ضمنی در ماده دارد. مشروعیت پیدایش جنین به

 تحقق قرابت رضاعی که شیر زن از طفل مشروع خود حاصل شده باشد آمده است. 
در قانون مدنی برای آنکه فرزندی به پدر خود ملحق شود و به عبارتی نسب او مشروع شناخته 

جلد دوم قانون مدنی تحت عنوان )در نسب(  زم است که در باب اول از کتاب هشتم ازشود شرایطی ال
ق. م شرط الحاق فرزند به پدر دو چیز است: اول آنکه بین زن و مرد  1101ذکر شده است. در ماده 
و دوم آنکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد طفل کمتر از شش ماه و بیشتر از  نزدیکی واقع شده باشد؛

 ه ماه نگذشته باشد. د
 که بین زن و مرد نزدیکی واقع شده و همچنینحال با توجه به این شرایط باید گفت: درصورتی

ن چنی اقل و اکثر مدت مذکور در ماده رعایت گردد طفل متعلق به پدر خواهد بود و به عبارت دیگر
توان ار رفته است نکاتی را میحملی قانونی و مشروع است. از عبارت نزدیکی که در متن این ماده به ک

 یادآور شد: 
اول آنکه؛ شرط مهم الحاق فرزند به پدر، وقوع نزدیکی است، پس اگر نطفه زن و مردی که 

ده و در ترکیب ش ها وجود دارد بدون اینکه عمل نزدیکی انجام گیرد با یکدیگررابطه زوجیت بین آن
کاررفته، در الحاق ق. م عبارت نزدیکی به 1101ماده  اثر آن فرزندی به وجود آید با توجه به اینکه در

شود، چنانکه بعضی از فقها نیز یکی از شرایط الحاق فرزند به پدر را در فرزند به پدر اشکال ایجاد می
شود که وقوع نزدیکی ازنظر آنان مهم و ها فهمیده میاند و از مفهوم عبارت آنوقوع نزدیکی دانسته

قانون مدنی نیز در این رابطه از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است  1گردد.اساسی تلقی می

 و نزدیکی را در ایجاد نسب الزم دانسته است. 

_______________________________________________________________________________ 
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توان گفت نزدیکی و دخول که یکی از شرایط الحاق فرزند به پدر در پاسخ به این ایراد می

پس اگر نزدیکی  2دانستن او است. است در اغلب موارد، مسئله معمول و عادی الحاقی فرزند و مشروع

واقع نشود اما انعقاد نطفه فرزند ناشی از ازدواج صحیح باشد در مشروع شناختن او نباید تردید کرد با 
که  آید ازنظر قانونی مشروع است زیرا هرچنداین توضیح جنینی که در اثر تلقیح مصنوعی به وجود می

گذار تحقق نیافته است اما چون قانون در دنظر قانونبستری جنسی موردر اینجا عمل نزدیکی و هم
تحقق نسب و الحاق فرزند به پدرش از حکم عرفی پیروی کرده است از دیدگاه عرفی، صرف به وجود 

 د؛کند و معونه زائدی را الزم ندارآمدن یک نفر از ترکیب نطفه دیگری برای تحقق نسب کفایت می
ی ی، از نوع جنین پیدایش یافته در قالب رابطه مشروع است. از سوبنابراین جنین ناشی از تلقیح مصنوع

گونه که مفصالً بدان خواهیم پرداخت جنین نسبت به کسی که در دیگر جنین ناشی از شبهه همان
که هر دو نفر از زن و مرد در اشتباه باشند جنین گردد و درصورتیاشتباه بوده است مشروع تلقی می

 گردد. مشروع تلقی میها نسبت به هر دو آن
 

 فقه امامیه -0
در فقه امامیه نیز همانند قانون مدنی شرایطی برای الحاق فرزند به پدر و همچنین مشروع 
شناختن حمل وجود دارد. البته قانون مدنی در این زمینه از نظریه فقهای امامیه استفاده کرده است. 

انستن او را در دو امر؛ وقوع نزدیکی و رعایت شرط الحاق فرزند به پدر و مشروع د 0فقهای امامیه

که فرزندی در مدتی کمتر از حداقل دانند. پس درصورتیحداقل و حداکثر مدت حامله بودن زوجه می
مدت حمل یا بیشتر از حداکثر مدت به وجود آید مشروع نیست. البته اگر در فراشِ مردی، فرزندی به 

فرزند را بپذیرد، زیرا از عبارت فراش، مسئله نزدیکی و دخول دنیا آورد بر آن مرد الزم است که آن 
 شود. استنباط می
 

 حقوق خارجی -9
تواند مشروع باشد ای وجود دارد که بر اساس آن هیچ فرزندی نمیقاعده در حقوق انگلستان

مگر آنکه در اثر آبستنی و حاملی در طول زندگی زناشویی متولد شود و همچنین تمام فرزندان نامشروع 
 شوند. طور خودکار مشروع شناخته میبه

و یا اینکه  9دیگر ازدواج کنندبعد از نزدیکی غیرقانونی( با هم) ها بعداًکه والدین آندرصورتی

_______________________________________________________________________________ 
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 1ها معتبر بوده است.بعدازآن یکی از والدین اعتقاد داشته باشد که ازدواج آن

 

 تطبیق حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق انگلیس -4
طه قالب راب در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق انگلستان در مورد جنین پیدایش یافته در

دانند که یستم حقوقی برای مشروع شناختن جنین اصل را بر این میتوان گفت که هر سمشروع می
بین والدین وی رابطه زوجیت قانونی وجود داشته باشد و نزدیکی هم محقق گردیده باشد. همچنین 
در خصوص جنینی که در مشروعیت پیدایش وی شبهه وجود داشته باشد وی را در حکم جنین پیدایش 

تلقی نموده و البته نسبت به کسی که در اشتباه بوده یا اعتقاد داشته که یافته در قالب رابطه مشروع 
 ازدواج او معتبر بوده است.

 

 ب: جنین پیدایش یافته در قالب رابطه نامشروع
های مختلف حقوقی بر تشکیل خانواده و توجه به اهمیت و ارزش آن چیزی نیست تأکید نظام

ها و همچنین به وجود آمدن اطفالی که جز حفظ جامعه از فساد و تباهی، جلوگیری از انقراض نسل
باشند. این تأکید در دین مقدس اسالم نیز سرنوشت مشخصی ندارند و همیشه سربار جامعه می

 ت وجود دارد. صراحبه
اصوالً در تقابل جنین پیدایش یافته از رابطه مشروع گروه دیگر نیز تحت عنوان جنین پیدایش 

که شرایط ذکرشده برای شناسایی و اعتبار بخشیدن یافته از رابطه نامشروع وجود دارند. لذا درصورتی
ود هه و زنا خارج نخواهد ببه جنین مشروع محقق نگردد، جنین پیدایش یافته از دو حالت ناشی از شب

بنابراین با توجه به عدم ارائه تعریفی کامل و جامع  که مورد اول در مباحث آتی بررسی خواهیم کرد؛
ست که کنیم: جنینی ادر قانون مدنی از جنین پیدایش یافته از رابطه نامشروع این تعریف را ارائه می

 ن ناشی از شبهه هم نباشد. فاقد یکی از شرایط تحقق جنین مشروع بوده و همچنی
 

 زنا() وضعیت جنین پیدایش یافته از رابطه نامشروع -2
زنا عبارت است از نزدیکی جنسی بین زن و مردی که رابطه زوجیت قانونی اعم از دائم یا 

که زن و بنابراین درصورتی موقت با یکدیگر نداشته و همچنین عالم به موضوع و حکم مسئله باشند؛
ها خالف قانون و شرع است، مبادرت به انجام عمل بیگانه بوده و بدانند که عمل آن مردی از هم

جنسی نموده و از این طریق جنینی پیدایش یابد، در این حالت جنین پیدایش یافته ناشی از رابطه 
 شویم که هدف از طرح اینیک از زن و مرد نخواهد بود. البته یادآور مینبوده و ملحق به هیچ مشروع

طور هم بهوجه بیان جرم زنا و یا شرایط وقوع آن نیست بلکه صرفاً به جهت اطالع آنهیچمباحث به

_______________________________________________________________________________ 
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 خالصه است. 
جنین پیدایش یافته از رابطه زنای زن و مرد اجنبی، برخالف جنین پیدایش یافته از رابطه 

ت. را نخواهد داشمشروع زوجین و نیز جنین پیدایش یافته از شبهه اهلیت تمتع بسیاری از حقوق 
مشروط بر اینکه زنده  گرددمیحمل از حقوق مدنی متمتع »قانون مدنی:  307هرچند مطابق ماده 

منظور از آن در این ماده جنینی است که از رابطه مشروع حاصل شده باشد چراکه  اما« متولد شود.
از اهلیت تمتع برخورداری از ق. م در باب ارث جنین پیدایش یافته از زنا را  114مثال ماده عنوانبه

 1داند.ارث محروم می

که عدم الحاق فرزند به پدر و مادر طبیعی برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که: ازآنجایی
ق ح جمله اهلیت تمتع از ارث، وصیت وشود که وی اهلیت تمتع بسیاری از حقوق منخود موجب می

 انفاق را از دست بدهد. 
از برخی از حقوق حتی به جنین پیدایش یافته از رابطه نامشروع نیز تعلق اما اهلیت تمتع 

 ترین حقوق بشری است اشاره کردحق حیات که از بزرگتوان در این خصوص بهخواهد گرفت که می
اعالمیه حقوق بشر( بنابراین اگر جنین حتی از رابطه  12ماده  اعالمیه حقوق بشر در اسالم و 1ماده )

د به آن توانکس نمیپیدایش یافته باشد ازآنجاکه حیات و زندگی حق خدادادی است هیچنامشروع هم 
 متعرض شود درنتیجه اسقاط جنین ولو اینکه نامشروع باشد ممنوع است. 

طور ماده یک اعالمیه حقوق بشر اسالمی تحت عنوان )حق حیات شایسته(، اسقاط جنین را به
ه جنین، تمام اقسام آن، حتی جنین پیدایش یافته از رابطه مطلق حرام دانسته است که اطالق کلم

گیرد چراکه زندگی و حیات او از سوی خداوند عطا گشته و خطای کسانی که او را برمی نامشروع را در
ن اهلیت تمتع جنی) شود که قانون نیز از حمایت او دست بردارد. این حکماند باعث نمیبه وجود آورده

ترین دالیل ارزش و احترام و کرامت حیات انسانی طور مطلق( از روشند بهنسبت به حق حیات خو
شود که حقوق اسالم انسان را از هنگام قرار گرفتن در نخستین است و با توجه به این حکم ثابت می

که آخرین نفس را برآورد و دیده از این جهان بربندد و داند تا آنگاهمراحل وجود دارای حق حیات می
 2ق بزرگ، عامل اثبات ارزش و کرامت حیات انسانی، در حقوق غرب وجود ندارد.این ح

ظاهراً استثنائی در این خصوص ذکر شده است که  1332 اما در قانون حمایت خانواده مصوب
 م. پردازیشود ولیکن با توجه به ارتباط موضوع در این قسمت به آن میشامل همه انواع جنین می

در مواردی که بیماری دارد: چنین اشعار می 1332ق. ح. خ مصوب  30شق آخر تبصره ماده 
خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین 

_______________________________________________________________________________ 
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 باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد. 
ه حقوق بشر و ماده یک اعالمی 12ماده شود که آیا تبصره مزبور با یممطرح  سؤالحال این 

 بایست قائل به تزاحم شد؟اعالمیه حقوق بشر اسالم در تعارض است یا اینکه به می

رسد تعرض به حق حیات جنین در تبصره مزبور بیشتر در جهت منفعت خود طفل به نظر می
قرار  طموردنظر قرار گرفته است تا اینکه قائل به سلب اهلیت تمتع )حق حیات( وی باشیم چرا با شر

 ماند. ای باقی نمیگونه مناقشهآموزش پزشکی جای هیچ دادن تشخیص وزارت بهداشت، درمان و

 

 فقه امامیه -0
در فقه امامیه نیز ضمن عدم شناسایی اهلیت تمتع جنین پیدایش یافته از رابطه نامشروع از 

قانونی است؛ در سایر موارد ای از حقوق مدنی که منشأ برخورداری از این حقوق نسب صحیح و پاره
جنین مذکور از دیگر حقوق باألخص حق حیات برخوردار است. عدم اهلیت تمتع برخورداری از ارث 

 اند چراکه یکی از موجبات ارث یعنیرا پذیرفته هایی است که اکثر فقهای امامیه آنیکی از محرومیت
ن، اهلیت بنابراین جنی گردد؛ع محقق نمیمشروعیت نسب در مورد جنین پیدایش یافته از رابطه نامشرو

در را ندارد و همچنین بالعکس یعنی پ تمتع ارث بردن از کسی که نسب وی نسبت به او نامشروع است

برخی از فقها در مورد اینکه  1و مادر طبیعی نیز اهلیت تمتع ارث بردن از فرزند طبیعی خود را ندارند

از سوی . 0اندبرد اشکال کردهوع از مادر و مقربین با او ارث میآیا جنین پیدایش یافته از رابطه نامشر

دیگر اصل برخورداری جنین نامشروع از سایر حقوقی که مسئله نسب در آن لحاظ نیست در فقه امامیه 
توان به توجه فقهای امامیه در مورد حفظ سالمت و زندگی این از آن جمله می پذیرفته شده است که

های شرعی در مورد زن حامله را ولو اینکه از رابطه نامشروع نمود که اجرای مجازات نوع از جنین اشاره
 3اند.حامله شده باشد متوقف بر وضع حمل او نموده

 

 حقوق خارجی -9
ویژه در مورد حق هایی را بهشود که حمایتدر حقوق برخی از کشورها مواردی مشاهده می

نونی و اجتماعی در ارتباط با جنین پیدایش یافته از رابطه های قاحیات و نیز برخورداری از حمایت
ها در راستای اهلیت تمتع جنین از حق زندگی، سالمتی، اند که این حمایتآوردهنامشروع به عمل

اند. حمایت از شخصیت در حقوق سوئیس صراحت ذکر شدهآزادی شخصی، شهرت و آبرو که به
طور کامل قانون مدنی سوئیس تصریح شده است و به 23 تا 27شود که این امر در موارد مالحظه می

_______________________________________________________________________________ 
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 . توسط مقررات جزایی مورد حمایت قرار گرفته است
دارند که از دارد: مادران و کودکان حق اعالمیه جهانی حقوق بشر بیان می 40ماده  4بند 

 . مند شوندکمک و مراقبت بخصوص بهره
 

 سوئیس تطبیق حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق -4
الب رابطه ق از تطبیق حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق سوئیس در مورد جنین پیدایش یافته در

شود که جنین مزبور از بعضی از حقوق مدنی محروم است لکن همانند جنین نامشروع نتیجه گرفته می
ویژه حمایت از زندگی و حق حیات و حمایت ها بهپیدایش یافته از رابطه مشروع از تمام حقوق و حمایت

 از شخصیت او در مقابل تعرض دیگران برخوردار است. 
 

 یافته از شبههج: جنین پیدایش 
دانیم اشتباه عبارت است از؛ تصور خالف واقع که فرد از موضوع یا حکم گونه که میهمان

وعی اند. منظور از اشتباه موضچیزی دارد. فقها و حقوقدانان اشتباه را به موضوعی و حکمی تقسیم کرده
یک از تصور اینکه هیچآن است که دو نفر به موضوعی آگاهی نداشته باشند، چنانکه زن و مرد به 

ود که شها وجود ندارد با یکدیگر رابطه زوجیت برقرار کرد اما بعداً مشخص میموانع نکاح در بین آن
ها اج آناند با یکدیگر ازدواج کنند ولی در اثر ازدوتوانستهها رابطه نسبی با یکدیگر داشته و نمیمثالً آن

یده ها جنین پیدایش یافته از شبهه ناماه قرار گرفتن آنشود که با توجه به در اشتبجنینی حاصل می
ها در اشتباه بوده و دیگری عالم به موضوع شود که به طرفین ملحق خواهد شد. ولی اگر یکی از آنمی

گردد. جنین نسبت به کسی که در اشتباه بوده است مشروع و نسبت به دیگری نامشروع تلقی می
اطالع هستند، رف به موضوع امری آگاهی دارند اما از حکم آن بیهمچنین در برخی موارد هر دو ط

دانند که ازنظر قانونی ازدواج دارند اما نمی دانند که رابطه نسبی با یکدیگرچنانکه زن و مردی می
واسطه مصاهره ممنوع است لذا با یکدیگر ازدواج کرده و در افرادی که رابطه نسبی با یکدیگر دارند به

شود که نسبت به کسی که در اشتباه بوده مشروع و نسبت به دیگری واج جنینی ظاهر میاثر آن ازد
هردو در اشتباه باشند نسبت به هر دو مشروع است. الزم به ذکر است رابطه نسبی  نامشروع است و اگر

... اما برادر و گردد مثل نکاح خواهر وکه در باال بدان اشاره شد رابطه نسبی است که مانع از نکاح می
گونه رابطه نسبی که مانع از نکاح نباشد از موضوع بحث ما خارج است چنانکه بین دخترعمو و آن

 ها با یکدیگر نخواهد بود. پسرعمو رابطه نسبی وجود دارد اما این رابطه مانع از نکاح آن
اند. مودهنفقهای امامیه جنین پیدایش یافته از شبهه را به رسمیت شناخته و احکام آن را بیان 

گردد مثالً در باب ارث، اعتقاد دارند که غیر از جنین پیدایش یافته از رابطه زنا که از ارث محروم می
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نکته دیگر در مورد جنین پیدایش یافته از شبهه این است  1گردندمند میدیگر اقسام جنین از ارث بهره

ها نسبت به موضوع یا حکم، کی از آنکه این نوع از حمل جدای از وجود اشتباه بین زن و مرد با ی
بایست جنین قابلیت انتساب به کسی که در اشتباه بوده است را داشته باشد. در توضیح مطالب باید می

اول  شود که اولین شرطگفت این نوع از جنین، با توجه به وجود شرایطی ملحق به واطی به شبهه می
کند و اینکه او را زوجه ی است که با او نزدیکی میآن وجود ظن در نزد واطی به شبهه نسبت به زن

 پندارد که در این صورت به لحاظ اشتباه، جنین قابلیت انتساب به او را خواهد داشت. خود می
تر ماه و بیش شرط دوم رعایت حداقل و حداکثر مدت بارداری است؛ یعنی جنین کمتر از شش

ن زن به دنیا نیاید، چراکه در غیر این صورت جنین متعلق ماه از تاریخ نزدیکی واطی به شبهه با آ 10از 
 به شوهر آن زن یا مرد دیگری باشد. 

شرط سوم آن است که زنی که با او نزدیکی شده است در قید زوجیت شوهر واقعی خودش 
ن در قید که زنباشد تا امکان اینکه جنین از فراش او به وجود آمده باشد تقویت نگردد زیرا درصورتی

شود مگر آنکه خالف آن وجیت شوهرش باشد تا آنجا که امکان دارد جنین به شوهرش ملحق میز
 اثبات گردد. 

ان گفت توقالب شبهه می فقه امامیه در مورد جنین پیدایش یافته در از مقایسه حقوق ایران و
ابطه مشروع یافته از رها در اشتباه بوده باشند همانند جنین پیدایش که والدین او یا یکی از آندرصورتی

تلقی گردیده و اهلیت و شایستگی تمتع از تمام حقوق را دارا است و این موضوعی است که در فقه 
امامیه نیز سابقه دارد چنانکه در مبحث ارث بین جنین ناشی از شبهه و طرفی که در اشتباه بوده رابطه 

خواهد برد و یا در باب نفقه بین جنین  نسبی به وجود آمده و جنین مذکور از طرف واطی به شبهه ارث
یگرند ها ملزم به انفاق به یکدناشی از شبهه و کسی که در اشتباه بوده حق انفاقی برقرار گردیده و آن

طورکلی جنین ناشی از شبهه نسبت به کسی که در اشتباه بوده و همچنین است در سایر حقوق به
 گردد. مشروع تلقی می

 

 اهلیت تمتع جنین -9
یت دارا دیگر صالحعبارتازنظر قانونی برای اهلیت ابتدا و انتهایی تعیین گردیده است و به

رسد. بنا بر همین امر ای نیز به پایان میای از زندگی آغاز و در دورهشدن حق و اعمال آن در دوره
 انسان شروع و متولد شدن با زندهاهلیت برای دارا بودن حقوق کند: ق. م بیان می 306است که ماده 

از سوی دیگر قانون مدنی ضمن شناسایی شخصیت و اهلیت برای جنین او . شودمیبا مرگ او تمام 
حمل از دارد: قانون مدنی چنین اشعار می 307داند و در این راستا ماده را از حقوق مدنی برخوردار می

. ق. م نیز هر انسانی را از 301و ماده  مشروط بر اینکه زنده متولد شود گرددمیحقوق مدنی متمتع 

_______________________________________________________________________________ 
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آید که جنین از هر سه نوع مذکور بنابراین از دو ماده مذکور، چنین برمی داند؛حقوق مدنی متمتع می
اهلیت تمتع( را دارد منتها شرط عمده این ) عنوان یک موجود انسانی صالحیت دارا شدن حقوقبه

نده متولد شود. اهلیت تمتع جنین در این اهلیت آن است که جنین پس از طی مراحل زیستی خود، ز
. 307و  306بخش حول سه محور بررسی خواهد شد. در ابتدای امر به بررسی حکم کلی و عام مواد 

های موجود در رابطه با اهلیت تمتع ق. م در مورد اهلیت تمتع جنین خواهیم پرداخت و سپس تئوری
ارده بر حکم کلی اهلیت تمتع جنین را بیان خواهیم جنین را ذکر خواهیم نمود و درنهایت استثنائات و

 کرد. 
 

 . ق. م در رابطه با اهلیت تمتع جنین357و  351الف: بررسی حکم مواد 
. ق. م آغاز برخورداری از حقوق را از زمان تولد تعیین کرده است ولی برای آنکه 306ماده 

دارای حیات است و اینکه هنوز به دنیا نیامده کند و تصور نرود جنین هرچند که در رحم مادر زندگی می
. ق. م با مشروط نمودن برخورداری جنین 307گردد بالفاصله در ماده است از حقوق مدنی برخوردار می

از حقوق به زنده متولد شدن او را در ردیف تمام افراد انسانی قرار داده است و بالنتیجه متمتع از تمام 

دیگر قاعده کلی در اهلیت تمتع جنین )شرط زنده متولد شدن او( است، رتعبابه 1داندحقوق مدنی می

یعنی با زنده متولد شدن از حقوقی که برای او مقرر گردیده است متمتع خواهد شد. از طرف دیگر 
و در  گردداهلیت تمتع مالک شخصیت حقوقی است. شخصیت حقوقی از زمان تولد طفل شروع می

بنابراین شخصیت حقوقی الزمه وجود  کند؛د و با فوت او خاتمه پیدا میتمامی مدت عمر ادامه دار
حیات انسانی است. همچنین جنین چون دارای وجود مستقلی نیست و در خارج با مادر متحد است، در 

آید مگر آنکه زنده متولد شود. ابتدای شخصیت حقوقی برای ردیف افراد انسان طبیعی به شمار نمی
شرط آنکه زنده متولد شود، یعنی چنانچه جنین زنده متولد قاد نطفه خواهد بود، بهجنین از زمان انع
در  بنابراین شرط اهلیت تمتع گردد که دارای اهلیت تمتع در هیچ زمانی نبوده است؛نشود کشف می

 2جنین زنده متولد شدن اوست.

خورداری جنین از حقوق . ق. م شرط بر307که ماده اعتقاد دارند ازآنجایی 9بعضی از حقوقدانان

قی نفسه ازنظر قانون، حقوداند این بدان معنا است که جنین خودش فیمدنی را زنده متولد شدن او می
 ای از مادر ندارد. برایش متصور نیست چراکه او موجودی طفیلی است و وجود مستقل و جداگانه

ایی جنین، مانع از شناس در پاسخ به این نظر باید بگوییم که: شرط زنده متولد شدن برای
حقوق برای او نیست، چراکه آغاز شخصیت حقوقی، از زمان انعقاد نطفه است و شرط زنده متولد شدن، 

_______________________________________________________________________________ 
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گردد جنین از اولین لحظه حیات دارای حقوقی بوده است شرط مؤخری است که با تحقق آن معلوم می
فوق  است. از طرف دیگر در ضد تئورینفسه برای او حقوقی قائل نشده نه اینکه قائل شویم قانون فی

ست، آورده اگذار در قانون مجازات اسالمی از جنین به عملکافی است به حمایتی اشاره شود که قانون
هرچند وابسته به مادر بوده و متولد نشده است، ولی برای او حق حیات و زندگی قائل شده و از بین 

منوع دانسته و برای آن ضمانت اجرای کیفری )دیه( بردن او را در هریک از مراحل زندگی جنینی م
تعیین کرده است و تعرض به سالمت جسمانی جنین را تعیین مجازات حبس برای متعرض محکوم 
کرده است و یا اینکه اعمال مجازات در مورد زن حامله را به لحاظ اینکه برای حمل حق زندگی و 

 اسد، متوقف بر وضع حمل زن نموده است. شنعنوان یکی از حقوق اساسی و مهم میحیات به
گوید: هر انسانی . ق. م در تائید مجدد برخورداری جنین از حقوق مدنی می301صدر ماده 

ی شود. از سومتمتع از حقوق مدنی است... که در این ماده اطالق کلمه انسان جنین را نیز شامل می
تواند در جامعه دارای انسان است ذاتاً میکند که هر فرد بشر از حیث اینکه دیگر وجدان حکم می

حقوق و وظایفی بشود، یعنی ذاتاً شایسته دارا شدن حقوق و وظایفی است. این شایستی با آفرینش 

در تائید این نظر که  2وسیله مخلوقوسیله خدا به او اعطا گردیده است نه بهانسان همراه بوده و به

داند باید گفت که خداوند در سوره مبارکه نسان همراه میشایستگی دارا شدن حقوق را با آفرینش ا
طور مشروح آغاز آفرینش و خلقت انسان را ذکر کرده است که این آفرینش ( به10تا  12مؤمنون )آیات 

ها صالحیت دارا شدن حقوق را بنابراین جنین نیز همانند سایر انسان شود؛با دوران جنینی آغاز می
مام اهلیت تمتع( برای ت)او حیات و زندگی بوده و شایستگی دارا شدن حقوق  خواهد داشت چراکه برای

 این اساس، اهلیت تمتع برخورداری از حقوق هایی است که حیات و زندگی دارند. لذا جنین نیز برانسان
، نمایدرا دارد. شناسایی اهلیت تمتع برای جنین، ما را در اثبات بسیاری از حقوق مدنی برای او کمک می

علیه قرار مثال در مواردی چون وقف بر جنین، اهلیت تمتع یا تملک شرط الزم موقوفعنوانبنابراین به
که او اهلیت تمتع داشته و ق. م(. با صحت وصیت بر جنین درصورتی 73، 70، 63 گرفتن است. )مواد

ن است که برحسب شرط صحت اقرار برای جنین آ . ق. م( و یا101و  100 مواد) زنده هم متولد گردد
دیگر در تمامی این عبارت. ق. م(. به1266 م) قانون بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود

موارد، شرط برخورداری جنین از حقوق، داشتن اهلیت تمتع است که این اهلیت از زمان انعقاد نطفه او 
ق. م به  307ین است که؛ اطالق ماده شود. نکته بسیار مهم در خصوص اهلیت تمتع جنین اآغاز می

تع گذار در موضوع اهلیت تمشود، لذا قانونهمه اقسام جنین مذکور در شق ابتدایی این مقاله شامل می
ای را مقرر نکرده است، پس عالوه بر جنین جنین، غیر از شرط زنده متولد شدن، معونه و شرط اضافه

ش یافته از رابطه نامشروع و شبهه نیز دارای اهلیت تمتع پیدایش یافته از رابطه مشروع، جنین پیدای
باشند، چراکه مقنن نحوه پیدایش و انعقاد نطفه را شرط برخورداری از حقوق ندانسته است اما در می

_______________________________________________________________________________ 
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خصوص جنین پیدایش یافته رابطه نامشروع در خصوص اهلیت تمتع از برخی حقوق استثنائاتی قائل 
 حث قرا خواهد گرفت. شده است که در جای خود موردب

 

 ب: فقه امامیه
را مشروط به زنده متولد شدن وی  در فقه امامیه ضمن شناسایی اهلیت تمتع برای جنین، آن

 1اند.داند و بعضی از آن تعبیر به )اهلیت تملک( کردهمی
 

 ج: حقوق خارجی

 حقوق سوئیس، انگلیس و فرانسه  -2

آغاز برخورداری از حقوق، تولد انسان است به شرطی که بچه زنده  0در حقوق کشور سوئیس

ای از جنین( ممکن است درجه) متولد شود اما در نظر یک حقوقدان، حتی یک بچه متولد نشده
قانون مدنی  30شخصیت را داشته باشد به شرطی که بعداً آن بچه )جنین( زنده متولد شود. )ماده 

که با عالئمی چون نفس کشیدن و  ، غیر از شرط زنده متولد شدنالبته در حقوق سوئیس 9سوئیس(

 ماده) شود هیچ احتمال و شرطی در مورد حیات طفل الزم نیست که ثابت شودتپش قلب مشخص می
ق. م. سوئیس(. همچنین طبق حقوق این کشور هر شخصی متمتع از حقوق مدنی است )حتی  31

اجرا کند مگر آنکه اهلیت برای اجرای آن حقوق را داشته  تواند حقوق خود راکس نمیجنین( اما هیچ
 4باشد.

یرد پذنیز شخصیت و منزلت اشخاص با تولد آغاز و با مرگ وی پایان می 5در حقوق انگلستان

ای است که موردحمایت و توجه قانون قرار ای که متولد نشده )جنین( دارای حقوق ویژهولیکن بچه
 6گرفته است. 

عنوان ای که هنوز متولد نشده است )جنین( بهق انگلستان حیات و زندگی بچههمچنین در حقو
 یک حق اساسی، توسط بخشی از قوانین جزایی تضمین گردیده است. 

_______________________________________________________________________________ 
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خواهد دارد: هر انسان متمتع از حقوق مدنی گردد که چنین اشعار میق. م ایران مالحظه می 301نظیر این حکم در ماده . 3

 اهلیت قانونی داشته باشد.  تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امرکس نمیبود لیکن هیچ

 گردد:قانون ق. م. ایران مالحظه می 307. 306نظر این حکم در مواد 

 . شودق. م. اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می 306م. 

 اینکه زنده متولد شود.  گردد مشروط برق. م: حمل از حقوق مدنی متمتع می 307م 

1. Brown,W. J,Gese law,page19 

1. padfield,C F: law made simple,page22 
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جنین( دارای اهلیت تمتع ) ای که متولد نشدهقانون مدنی فرانسه، بچه 306 و 720برابر مواد 
 شود. ل جنین نیز میبوده و احکام وابسته به وصیت، هبه و ارث مشمو

 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر -0
گونه تمایز تواند بدون هیچهر کس می»اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است:  12در ماده 

مخصوص از حیث؛ نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، 
هایی که در اعالمیه وضع اجتماعی، ثروت، والدت و هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی

هر کس حق »اعالمیه جهانی حقوق بشر  6همچنین طبق ماده «. مند گرددکر شده است بهرهحاضر ذ
 «. عنوان یک انسان در برابر قانون شناخته شودجا بهدارد که شخصیت حقوقی او در همه

 

 های موجود پیرامون اهلیت تمتع جنینتئوری -4
در فقه و قانون مدنی عالوه بر شناسایی اهلیت تمتع برای جنین، شرط زنده متولد شدن او را 

که این شرط محقق و مستقر نشود، آن اند، درصورتیبرای برخورداری از حقوق الزم و ضروری دانسته
 دارند. نحقوق برای جنین استقرار پیدا نخواهد کرد. حقوقدانان در این خصوص دیدگاه و مواضع واحدی 

اند که این شرط مانع از گونه تعبیر کردهها شرط زنده متولد شدن جنین را اینبرخی از آن
متع استناد این شرط، جنین را دارای اهلیت تبنابراین به شناسایی اهلیت تمتع کامل برای جنین است؛

 دانند. ناقص می
گذار برای برخورداری جنین از ای دیگر بر این باورند که با ذکر این شرط توسط قانونعده

 حقوق مدنی، جنین دارای اهلیت تمتع معلق و متزلزل است. 
 . اند. ق. م جنین را دارای اهلیت تمتع کامل تلقی نموده301و  307بعضی نیز به پیروی از مواد 

 صورت جداگانه بررسی خواهیم نمود.های مذکور در را بهجهت تئوریبدین
 

 تع ناقصالف: تئوری اهلیت تم
برابر این تئوری به خاطر اینکه حیات و زندگی انسان از ابتدا تا انتها به چند مرحله تقسیم  

شود، در هر مرحله اهلیت خاصی حاکم است و با سپری شدن مرحله قبل، مرحله جدید با اهلیت می
و  انسان است گردد. مبنای عقیده این دسته از حقوقدانان، رشد و تکامل تدریجیتری آغاز میکامل

اهلیت دارای مفهومی بسیط و واحدی  2بندیتوان یافت. در این تقسیمهیچ توجیه دیگری برای آن نمی

کند و از اهلیت تمتع ناقص )دوران جنینی( به اهلیت استیفای )اهلیت تدریج تکامل پیدا میاست که به
ت. اهلیت ناقص که در مراحل قبول اسبندی در حقوق امروز قابلرسد. این تقسیممی( دوران رشد
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 گردد. تدریج به اهلیت کامل تمتع و استیفا تبدیل میتشکیل زندگی وجود دارد به

هایی برای اهلیت، اهلیت انسان وجود دورهنیز ضمن قائل شدن به  2برخی دیگر از حقوقدانان

های مختلفی هبه مردی و زنی رسیدن( به دور) را از آغاز زیست خود در شکم مادر تا بزرگ شدن
اند همانند، دوران جنینی، دوران کودکی )عدم تمییز( دوران تمییز، دوران بلوغ و دوران رشد تقسیم کرده

آید و از حساب میای از مادرش بهسو پارهجهت اهلیت ناقصی دارد که از یکو معتقدند جنین ازآن

خالف نظریه یادشده را بیان  0رسوی دیگر آماده جدا شدن از مادر خویش است. البته در جای دیگ

دانند که در حقوق مدنی ایران و حقوق داشته و حمل را دارای شخصیت حقوقی مستقل از مادر می
عنوان . ق. م جنین به307کنند که در ماده اسالم از دوران لقاح شایسته کسب حقوق است و اضافه می

ستیفا ی اهلیت تمتع را همانند اهلیت ابندرسد در این تقسیمیک شخصیت تصور شده است. به نظر می
یفا که کند. ولی باید گفت برخالف اهلیت استتدریج تکامل پیدا میاند که بههایی تقسیم کردهبه دوره
صورت ناقص است )در دوران کودکی( ولی اهلیت هایی از زندگی وجود نداشته و یا اینکه بهدر دوره

صورت کامل برای انسان وجود دارد، منتها در مورد ه آن بهتمتع از اولین لحظه حیات تا آخرین لحظ
 شود که زنده متولد شود. جنین این اهلیت در صورتی ثابت می

 

 ب: نظریه اهلیت تمتع معلق
که جنین قبل از تولد عضوی از بدن مادر بوده و وجود مستقلی بر اساس این نظریه، ازآنجایی

ز حقوق و یا به عبارتی اهلیت تمتع او را منوط به زنده متولد شدن گذار برخورداری او اندارد، لذا قانون

وضعیت جنین را در اهلیت تمتع، به وضعیت صغیر غیرممیز تشبیه  9نموده است. معتقدین به این نظریه

نموده که هرچند اهلیت تمتع و تملک دارد ولی اهلیت اجرایی ندارد، از سوی دیگر، اهلیت تمتع جنین 
صغیر  کهمشروط به زنده متولد شدن او است حالتی نااستوار و معلق داشته درحالی به دلیل اینکه
طورقطع اهلیت تملک دارد. این برداشت از اهلیت جنین، ناشی از حکم اصل است که به غیرممیز وجود

شود ای که در اینجا مطرح می. ق. م و همچنین وابسته بودن وجود جنین به مادر است. مسئله307ماده 
آن است که اگر وابسته بودن جنین به مادر، در توجیه این استدالل پذیرفته شود در وجود اهلیت تمتع 

 آید. طور مستقل و جدای از مادر زندگی کند تردید به وجود میتواند بهبرای جنین آزمایشگاهی که می
 

 ج: نظریه اهلیت تمتع کامل
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جود دارد که برای جنین اهلیت تمتع کامل در مقابل نظریاتی که ذکر گردید، نظریه دیگری و
داند. قانون مدنی ضمن اعطای اهلیت قائل است و او را همانند سایر افراد از تمام حقوق برخوردار می

را از تمام حقوق مدنی متمتع دانسته و موضوع اهلیت تمتع جنین در این قانون  کامل برای حمل، او
دیگر قانون مدنی همانند بعضی عبارتاررفته است. بهکطور مطلق برای تمام مدت زندگی بهبه

حقوقدانان، اهلیت را به مراحل مختلفی تقسیم ننموده است تا شائبه این نرود که انسان در برخی از 
 های متفاوتی است. های حیات، دارای اهلیتدوره

زنده متولد  دارد: اهلیت برای دارا شدن حقوق با. ق. م بیان می306به همین جهت در ماده 
مانند تمام افراد شود. از طرف دیگر برای جنین اهلیتی بهشدن انسان شروع و با مرگ او تمام می

اینکه  گردد مشروط برحمل از حقوق مدنی متمتع می»دارد: مقرر می 307انسانی قائل شده و در ماده 
بنابراین  «از حقوق مدنی است...هر انسانی متمتع ». ق. م بیان شده: 301و در ماده  «زنده متولد شود.
طور دقیق، اهلیت تمتع کامل برای حمل از زمان انعقاد نطفه او شناخته شده، منتها در مواد فوق به

شرط مهم و اساسی این اهلیت، زنده متولد شدن او است و با تحقق این شرط تمامی حقوقی که برای 
ق. م حق تمتع برای انسان بدون  301در ماده گردد. اینکه جنین در نظر گرفته شده به او اعطا می
عنوان یک اصل شناخته شده است در مقایسه با قانون مدنی لحاظ تابعیت و خصوصیات فردی او به

های حقوقی دیگر، یک تأسیس ناشی از نگرش فطری و وسیع و آزاد به فرانسه و بسیاری از نظام

 1شخصیت انسانی است.

 

 ت تمتع جنیند: استثنائات وارده بر اهلی
. ق. م به شرحی که گذشت تمام حقوق مدنی را برای جنین شناخته است 307هرچند ماده 

اما در مقابل، همه اقسام جنین را ازلحاظ نحوه پیدایش )که در ابتدای مقاله توضیح داده شد( موردحمایت 
دین ملحق به وال وننداده است. چنانکه جنین پیدایش یافته از رابطه نامشروع را چ و شناسایی قرار

 ها نسب و رابطه خویشاوندی است محروم دانسته است. شود از حقوقی که منشأ آننمی
شود از که ملحق به والدین نمیبنابراین جنین پیدایش یافته از رابطه نامشروع زنا را ازآنجایی

ه وی ، چنانکها نسب و رابطه خویشاوندی است محروم دانسته استاهلیت تمتع حقوقی که منشأ آن
اهلیت تمتع حق ابوت، توارث و انفاق و... متمتع نخواهد بود. این یکی از استثناهای وارده بر اهلیت 

از بعضی از حقوق مدنی محروم کرده  . ق. م اتباع خارجی را363تمتع جنین است. از سوی دیگر ماده 
یکی دیگر از موارد عدم اهلیت است و برای آنان در آن موارد اهلیت تمتع قائل نشده است، لذا این 

 تمتع برای جنین است
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 اهلیت تمتع جنین پیدایش یافته از رابطه زناه: 
 آید، عالوه بر اینکه مورد شناساییجنین که در خارج از روابط زناشویی و خانوادگی به وجود می

طه جنینی که در اثر راببنابراین  گردد؛گیرد، از برخی از حقوق مدنی نیز محروم میقانونی قرار نمی
نامشروع پیدایش یافته است تابع استثناء ذکرشده خواهد بود. یکی از مواردی که جنین پیدایش یافته 

. ق. م در 114از رابطه زنا دارای اهلیت تمتع برای برخی حقوق نیست، حق وراثت است که صدر ماده 
چراکه اهلیت تمتع « برد.و اقوام آنان ارث نمیولدالزنا از پدر و مادر »دارد: این رابطه چنین اشعار می

گذار قرار گیرد که ابتدائاً خودش مورد شناسایی قانونجنین در صورتی برای او مورد شناسایی قرار می
اولی، طریقبنابراین به آنکه ازنظر قانونی و حقوقی نحوه پیدایش وی مورد پذیرش نیست؛گیرد، حال

 باشند، برای او منظور نخواهد شد. رابطه نَسبی صحیح و قانونی میحقوقی نیز که مثالً ناشی از 
عنوان یکی از حقوق مدنی، برای جنین پیدایش یافته از در فقه امامیه محرومیت از ارث به

اش و از ولدالزنا از پدر زانی»گوید: در مورد ارث چنین جنینی می 2رابطه زنا وجود دارد. مرحوم خویی

برند و در مورد ارثی بودن جنین ناشی از زنا زن از ها نیز از او ارث نمیبرد و آننمی متقربین به او ارث
. ق. م را مخصصی 112توان مواردی چون ماده بنابراین می ؛«مادر و متقربین به او اشکال وجود دارد

. ق. م( با یک مورد 307 . ق. م دانست چراکه در این ماده اهلیت تمتع جنین )م307و  306بر مواد 
 استثنا مواجه گردیده است. 

 

 و: حمل پیدایش یافته از والدین خارجی
الملل خصوصی هر کشوری با وضع قوانین اتباع خود را معین نموده و از دیدگاه حقوق بین

 دارد و جمهوری اسالمی ایران نیز ازهمچنین تمتع و یا عدم تمتع بیگانگان از حقوق مدنی را بیان می
اند، از طرفی، طور مشخص احصاء شده. ق. م اتباع ایران به376ین قاعده مستثنا نبوده چنانکه در ماده ا

ه او که طفلی به دنیا آمد ناگزیر تابعیت بگردد. همینتابعیت یکی از حقوقی است که با تولد آغاز می
ساس اند. بر اآن را پذیرفته هاشود. این یک قانون اجتماعی است و امروزه تقریباً همه دولتتحمیل می

عیت پدر و محض تولد تابشود؛ یعنی طفل بهسیستم خون، تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می

ت شود باید گفکه تابعیت طفل از زمان تولد او آغاز میبر این اساس ازآنجایی 0کندمادرش را پیدا می

ن آید. در سیستم خویا خاک به وجود می که جنین دارای تابعیت نیست چراکه تابعیت در اثر خون
دارد: . ق. م چنین اشعار می376 م 2 کند. بندتابعیت از طریق نسب پدر و مادر به طفل انتقال پیدا می

ند در این ب (ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند...کسانی که پدر آن)
 را به رسمیت شناخته است.  گذار ایرانی فقط نسب پدرقانون
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. ق. م در این خصوص 376 م 3گیرد. بند در سیستم خاک محل تولد طفل مالک قرار می
 «. کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد»گوید: چنین می

د لدر مورد جنین، سیستم خاک قابل اعمال نخواهد بود چراکه در این سیستم تابعیت با تو
ود. پس محلی متولد ش کنند که دردیگر زمانی به طفل تابعیت اعطاء میعبارترابطه مستقیم دارد، به

شود که وقتی متولد شود دیگر عنوان جنین ندارد سیستم خاک در مورد او اعمال نمیجنین ازآنجایی
این  لذا طبق رابطه نسبی() اما چون سیستم خون مبتنی بر به وجود آمدن یک نفر از دیگری است

ی او شود چراکه جنین وجود مستقلی ندارد تا اینکه بتوان براسیستم تابعیت پدر جنین بر او تحمیل می
همانند دیگر افراد تابعیت فرض نمود اما اینکه تابعیت پدر جنین در چه زمانی مالک اعتبار است؛ زمان 

 متعددی ارائه شده است.  انعقاد نطفه یا زمان تولد او امری است که پیرامون آن نظرات
برخی معتقدند که برای تشخیص تابعیت طفل بایستی تابعیت پدر را در حین انعقاد نطفه مورد 
توجه قرارداد، چه موجودیت طفل بعد از انعقاد نطفه دیگر ارتباطی به پدر ندارد و طفل بعدازآن موجودی 

 است مستقل. 
ابطه تواند باشد، یعنی ضاز تاریخ تولد نمی اما مالک تشخیص تابعیت ازلحاظ زمان چیزی غیر

 . 2در ایران، تابعیت ایرانی پدر حین والدت طفل است نه در موقع انعقاد نطفه تابعیت نسبی

. ق. 361که ماده  که والدین و یا حتی پدر جنین از اتباع بیگانه باشد از آنجائیحال درصورتی
قوق متمتع دانسته، جنین نیز در این صورت از حقوقی از سایر ح م اتباع بیگانه را جز بعضی از حقوق

دیگر در اینجا چون عبارتاند محروم خواهد بود و به. ق. م ذکر گردیده361گانه ماده که در بندهای سه
 شود. جنین به تبعیت از پدر یا مادر خود بیگانه تلقی می

 

 گیرینتیجه
سان را تحت حمایت قرار دهد و آنچه طورکلی بنای دین اسالم بر این است که حیات انبه

ا بعد کند که قبل از تولد باشد یشود جلوگیری نماید و این حیات تفاوتی نمیموجب تعرض به آن می
ای که منشأ وجود انسانی تکوین بنابراین از همان لحظه از تولد، قبل از ولوج روح باشد یا بعدازآن؛

یدگاه حقوقی نیز باید گفت که جنین مانند یک انسان شود. از دیابد حمایت شارع متوجه وی میمی
وحقوق خود متمتع گردد چرا او نیز دارای اهلیت تمتع است هرچند که فاقد تواند از همه حقکامل می

 اهلیت استیفاست. 
عنوان یک اصل کلی جنین متمتع از تمام حقوق مدنی با توجه به تئوری اهلیت تمتع کامل به

 و ضروری برای استقرار این حقوق زنده متولد شدن او است.  است ولیکن شرط الزم
در مقابل تئوری اهلیت تمتع کامل تئوری دیگری تحت عنوان اهلیت تمتع ناقص جنین وجود 
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ن مثال؛ جنیعنوانداند. بهبهره میدارد که این تئوری برخی از انواع جنین را از بعضی از حقوق بی
 اهلیت تمتع از ارث، وصیت و انفاق را نخواهد داشت.  پیدایش یافته از رابطه نامشروع

جنین پیدایش یافته از رابطه زنا و والدین خارجی( ) جز در دو موردبنابراین قانون مدنی ایران به
ر مطلق طوداند چراکه موضوع اهلیت تمتع بهبقیه انواع جنین را از همه انواع اهلیت تمتع، برخوردار می

 دیگر قانون مدنی ایران برخالفعبارتکاررفته و بهگی انسان از لقاح تا ممات بهبرای تمام دوران زند
برخی از کشورها همچون سوئیس که اهلیت تمتع را به مراحل مختلفی تقسیم نموده چنین نکرده تا 

 ای از دوران حیات خود از اهلیت تمتع متفاوتی برخوردار است. شائبه این نرود که انسان در برهه
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  2930نون مجازات اسالمی در قا و نقش عدوانبررسی رابطه استناد . 3
 بررسی عرف و رابطه استناد -قسمت اول

 1غالمرضا قناعت

 

 

 چکیده 

. استترین بخش در تشخیص عامل ضامن در بروز حوادث و خسارات احراز رابطه استناد مهم

فقط یک عامل انسانی در وقوع جرم یا خسارت دخالت دارد، تشخیص رابطه استناد یا بهتر بگوییم  کهیهنگام

ندین چ کهیهنگامت و معلولی بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله، کار دشواری نیست. اما برقراری رابطه عل

زمانی که فقط یک عامل انسانی موجب  گردد.شوند اثبات این رابطه پیچیده میای را حادث میعامل، نتیجه

 حالت متصور است:  2نتیجه گردیده است 

ای است. نتیجه؛ با یک فعل واحد به وقوع پیوسته است. در این حالت احراز رابطه علیت یا استناد کار ساده -اول

ببیت س صورتبهمباشرت؛ با دست، طناب، کارد یا تفنگ دیگری را از پای درآورد و یا  صورتبهمثالً شخصی 

عامل؛ با چند فعل مرتکب  -سی حفر کند. دومکه چاهی را بر سر راه کای گردد. مانند اینموجب حدوث واقعه

حدوث نتیجه شده است. در این حالت گرچه بدون تردید نتیجه منتسب به همین عامل است ولی چون افعال 

متعدد بوده، تشخیص فعل یا افعالی که نتیجه را تولید کرده در تعیین میزان مسئولیت فاعل اهمیت دارد. در این 

 ارتکابی از جهت عنصر روانی موجب تغییر ماهیت جرم خواهد بود.  حالت اختالف ماهوی افعال

 باهم. عوامل مختلف به دو صورت در بروز نتیجه استاجتماع چند عامل  صورتبهحالت دیگر مداخله عوامل 

ز سبب و اند یا ترکیبی اعرضی. این عوامل یا مباشرند یا سبب صورتبهطولی یا  صورتبهکنند، یا اجتماع می

 هکیدرصورتاشر. شرط چون در حدوث نتیجه مؤثر نیست و ضمانی ندارد لذا از حوزه بحث ما خارج است. مب

عرضی در بروز نتیجه اجتماع کنند، همزمانی در تأثیر دارند. توجه داشته باشید که همزمانی در  صورتبهعوامل 

دم و کنند تقدوث معلولی اجتماع میطولی در ح صورتبه. وقتی عوامل ستینتأثیر، لزوماً همزمانی در حدوث 

دانیم که عدوان داشته باشد. بنابراین تأخر در تأثیر )و نه لزوماً در حدوث( دارند. سبب را در صورتی ضامن می

 .استپرداختن به مبحث عدوان در رابطه استناد، از مباحث مهم تشخیص عامل ضامن در حدوث اضرار 

آمده است.  1332قانون مجازات اسالمی  026شرت در ماده سببیت یا مبا صورتبهاجتماع عوامل 

به بعد قانون مجازات  030نداریم ولی در ماده  1370اجتماع عوامل در طول یا در عرض هم را در قانون مجازات 

 گذاری جدید است. رغم ایراداتی که دارد از موارد مثبت قانونآمده و علی 1332اسالمی مصوب 

 استناد، عرف، عدوان، عامل عرضی، عامل طولی. رابطه واژگان کلیدی:

_______________________________________________________________________________ 
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 بررسی رابطه استناد -بخش اول

ترین مباحثی است که پیچیدگی مسائل و نظری بودن موضوع آن احراز رابطه استناد از مهم

اکنون نیز از های متقدمان و نیز متأخران موجب شده و همر نظریات و اندیشهاختالف بسیاری را د

 حقوقدانان است.  موردعالقهموضوعات 

عامل در وقوع جرم دخالت دارد آسان است.  یککه فقط  یطیدر شرا یترابطه عل تشخیص

راز رابطه اح گرددیم یدارکه با حضور و دخالت چند عامل پدنتایجی  یلاز موارد به دل یاریدر بس یکنل

 همراه است. یاریبس یچیدگیو پ یاستناد با دشوار

تشخیص علت جنایت در مواردی که عوامل متعدد در عرض یا طول یکدیگر در وقوع جنایت 

های خود با آن مواجه ای است که محاکم جزایی در جریان رسیدگیدخالت دارند گاه از مسائل پیچیده

که به مباحث استداللی و حقوقی محض مربوط باشد بیشتر ناشی از ز آنها قبل اهستند. این دشواری

ناتوانی متخصصین و کارشناسان علوم معین حقوق جزا در احراز علمی نقش سببی یک یا چند عامل 

در وقوع جنایت است. به همین دلیل برخی از فقیهان سنی شرکت قاتل عمدی و خطایی در جنایت را 

اند زیرا در تشخیص استناد قتل به هر یک از آن دو تشکیک عامد دانسته موجب سقوط قصاص از جانی

 1اند.کرده

که جنایت، صدمه، آسیب و یا هر نوع خسارت را به عاملی )اعم از مباشر یا سبب یا برای این

بایست بین دو پدیده مادی، یعنی فعل و نتیجه حاصله )که همان اضرار ( نسبت دهیم میهاآناجتماع 

 ر است(، رابطه استناد برقرار باشد. به غی

مبحث رابطه استناد مبحث بسیار مهمی است زیرا برای تعیین عامل ضامن بایستی رابطه 

در حقوق جزا، بلکه در حقوق مدنی و حتی فراتر از  تنهانهاستناد بین فعل عامل و ایراد ضرر به غیر، 

هم نباشد( را به کسی یا فعلی نسبت  آور مانضای )ولو ای امری یا پدیدهبخواهیم نتیجه جا هرآن، 

 دهیم برقرار باشد. 

شرط اساسی  چراکهاست  موردتوجهرابطه استناد هم در حقوق جزا و هم در حقوق مدنی 

 فعل منتهی به ضرر، منسوب به مرتکب نباشد ضرر چنانچهضمان، مسئولیت و اِسناد مادی است یعنی 

 و را ضامن شمرد. توان به فاعل اِسناد داد و ارا نمی

ت خواهیم شخصی را نسبلذا رابطه اسناد منحصر به جنایات نیست بلکه در هر موردی که می

به ترمیم و جبران ضرر و زیان وارده مسئول و ضامن بدانیم باید رابطه استناد را احراز کنیم. بنابراین، 

_______________________________________________________________________________ 
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 دنی مطرح است. بحث رابطه استناد هم در حقوق جزا )در تمام جرائم( و هم در حقوق م

در خصوص احراز رابطه استناد بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله، مباحث و سؤاالت مهمی 

 : ازجملهوجود دارند 

 آیا عرف در تعیین رابطه استناد نقشی دارد یا خیر؟  -

 آیا رابطه استناد امری عرفی است یا مادی و عینی؟  -

 رکن روانی هم در آن مدخلیت دارد؟ آیا رابطه استناد مربوط به رکن مادی است یا  -

 بودن عمل، مدخلیتی در احراز رابطه استناد دارد؟  غیرمجازآیا مجاز یا  -

 بودن عمل، نقشی در رابطه استناد دارد؟  غیرشرعیآیا شرعی یا  -

تواند در تعیین رابطه استناد و عامل ضامن آیا عدوانی یا غیر عدوانی بودن عمل عامل، می -

 ؟ مؤثر باشد

اصولی، و با ارائه مالک و معیارهای منطقی و عقلی پاسخ داده  صورتبهاگر به سؤاالت باال 

شود، کمک شایان توجهی به تعیین عامل ضامن در حاالت مختلف اجتماع عوامل )اعم از سبب، مباشر 

و در حاالت مختلف اجتماع عرضی و طولی( خواهد شد که این خود از بسیاری از ابهامات جلوگیری 

گردد که در عمل کمک شایان توجهی به قضات متناقض و متعارض نیز می نموده و مانع تدوین قوانین

 های قضایی خواهد نمود. به پرونده کنندهرسیدگیو مراجع محترم 

 

 بررسی جایگاه رابطه استناد در عرف -فصل اول

 تعریف عرف -مبحث اول

ود شجامعه قرار گرفته و تکرار می موردتوجهای است که مکرراً و مستمراً عرف روش یا سیره

 شود. آور تلقی میهای کنترل اجتماعی، معموالً الزامو استمرار و دوام دارد و با شیوه

های شود با ضمانتای که عرفی میآور تلقی شدن عرف، بدین معنی است که رویهالزام

ی از تواند مشمول بعضتوجهی نسبت به یک امر عرفی میبی کهنحویبهشود اجتماعی تضمین می

ها نسبت به دیر خانه آمدن معموالً خانواده مثالعنوانبهبرخوردهای نرم یا شدید از طرف جامعه گردد، 

 کنند تا دیر به خانه آمدن پسرانشان.دخترانشان برخورد شدیدتری می

 

 ارکان عرف -مبحث دوم

 سی قائل شد: عنصر اسا 3با توجه به توضیحات فوق، باید برای عرف، حداقل 

 آور بودن عرف. الزام - 1
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 تکرار.  - 2

 تداوم.  - 3

 و تغییرپذیرماند یا سؤال: آیا امر عرفی، در ازمنه و امکنه گوناگون و متفاوت، ثابت می

 است؟  پذیرتحول

عرف قطعاً امری دگرگون پذیر است یعنی ممکن است نوع نگرش یا روش برخورد مردم، 

 بستر زمان یا مکان، دچار دگرگونی و تغییر و تحول شود. نسبت به امری واحد در 

شود بر امری، مانند: جعل الفاظ برای امور خاص )مانند بنابراین گاهی اثری عرفاً مترتب می

ها متضمن اهانت به دیگری هست یا نیست، که این واژهاهانت( که از امور عرفی و قراردادی است. این

رف نیز از این حیث است که آیا این واژه )که عرفاً جعل شده است(، گردد. بازگشت عبه عرف برمی

که آیا در طول زمان، استعمال آن در مقام اهانت به غیر بوده است برای اهانت جعل شده یا خیر؟ یا این

 یا نه؟ 

 عرف هم در طول زمان و هم در بُعد مکان، کامالً متغیر است. 

شده ولی کتی، در ازمنه گذشته، اهانت قلمداد میدر مثال اهانت، ممکن است لفظی یا حر

مکن است که ماکنون دیگر اهانت نباشد )یا برعکس، قبالً اهانت نبوده ولی اکنون اهانت باشد(. یا این

اهانت تلقی شود ولی همان لفظ یا  درجاییهای مختلف، لفظی یا حرکتی ، ولی در مکانزمانیکدر 

 ان( برای تکریم و بزرگداشت استفاده گردد. حرکت در جای دیگر )و در همان زم

 که:گردیم و اینبه طرح سؤال قبل بازمی

آیا رابطه استناد امری عرفی است؟ یعنی آیا رابطه استناد امری اعتباری است؟ آیا رابطه استناد 

مثالً ممکن باشد فردی را در شهری  کهنحویبهاست؟ ) پذیرتحولهای مختلف ها و زماندر مکان

یگر، د مثالعنوانبهاتل بدانیم ولی در شهر دیگر با توجه به عرف آن محل، او را قاتل ندانیم؟!( یا ق

شخصی را به اتهام اهانت به دیگری تحت تعقیب بدانیم ولی در شهری دیگر، همان بیان یا حرکت را 

 موجب تعزیز و تکریم غیر بدانیم؟ 

الباً گفته شود غو پیوندش با مفاهیم عرفی میتوجه داشته باشید وقتی سخن از رابطه استناد 

حیح کنیم که این گفته صآید مطرح میشود استناد امری عرفی است. در مباحثی که به دنبال میمی

 نیست. 

در حقوق عرفی؛ محل توجه  فقطنهاین واگذاری معیار در تشخیص رابطه استناد به عرف، 

 ن باشد. آ ایجادکنندهدارد یعنی ضرر باید عرفاً منسوب به بلکه در بین فقها نیز طرفدارانی  شدهواقع
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اتالف عرفاً مستند به عامل باشد  چنانچهبا همین برداشت  3321قانون مدنی ما نیز در ماده 

 داند. او را مسئول جبران خسارت می

 ایجادکنندهنسبت ضرر و زیان و نتیجه حادث، بر اساس مفاهیم عرفی، به عامل و  درواقع

مراد از عرف، هم عرف عام است و هم عرف خاص. بنابراین اگر  اینجاشود که در ضرر نسبت داده می

ای مثالً در بین بازاریان )و در یک صنف خاص(، یک رفتار، گفتار یا کردار، عرفاً داللت بر معنی ویژه

 . استدارد آن نیز مالک تشخیص رابطه استناد 

ی بر نکه آیا بحث رابطه استناد یک بحث علمی و مبتاین آید و آنپیش می اینجاسؤالی در 

ک آیا رابطه استناد ی دیگرعبارتبهدقت نظر علمی و واقعی است یا یک موضوع قراردادی و اعتباری؟ 

امر عرفی و قراردادی است یا یک امر علمی است؟ آیا ما باید بر وجود رابطه استناد یقین داشته باشیم 

 این داشته باشیم که هر چه عرف بگوید، همان مالک است؟  که اعتقاد بریا این

دانند، بیشتر نظرشان معطوف به عرف عام )یعنی کسانی که رابطه استناد را امری عرفی می

 عرف مردم عادی جامعه( است. 

عرف  آید گاهی ازنیست که در بحث رابطه استناد، وقتی سخن از عرف به میان می انکارپذیر

شخیص و ت منظوربهگیریم اما برای تعیین معیار و مالک ود رابطه استناد کمک میبرای تشخیص وج

ا همان ی تغییرپذیرتوان قراردادی عمل نمود و به سراغ معیاری قراردادی و احراز رابطه استناد دیگر نمی

 عرف رفت. 

 ، در بحث سرقت، جایگاه عرف در بحث سرقت چیست و کجاست؟مثالعنوانبه

گویند، عرف به کمک ما آمده و شویم که به چه کسی سارق مین سؤال مواجه میوقتی با ای

شود. )که کامالً هم صحیح است.( اما در گوید: سارق کسی است که سرقت به او نسبت داده میمی

توان به عرف مراجعه نمود؟ قطعاً مال دیگری را برده یا نبرده، می« الف»که آیا شخص تشخیص این

 خیر. 

خ این پرسیم سرقت چیست؟ پاسسارق است یا خیر، ابتدائاً می« الف»که آیا تشخیص اینبرای 

ه و سپس مخفیان طوربهاست که سرقت اثبات ید بر مال غیر و انتقال آن از حیطه تصرفات مالک است 

م. آیا در کنیسه جزء اساسی اثبات ید، ربایش و مخفیانه بودن را در فعل ارتکابی شخص بررسی می

 3سناد فعل سرقت به سارق، عرف مدخلیتی دارد؟ یا بهتر بگوییم، آیا ممکن است )با توجه به بررسی ا

سرقت باشد و در جا یا « الف»عمل  درزمانییا  درجاییعمل سرقت(  دربارهرکن اساسی مورد سؤال 

_______________________________________________________________________________ 
مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر  یگریکند و د یجادرا ا ینفر سبب تلف مال یکهرگاه »قانون مدنی:  332ماده  .1

 « عرفاً اتالف، مستند به او باشد. کهنحویبهباشد  یکه سبب اقومسئول است نه مسبب مگر این



111  11شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 مکان دیگر همین نحوه عمل سرقت نباشد؟ قطعاً پاسخ منفی است. 

پرسیم قتل چیست؟ پاسخ این است که قتل سلب حیات ر مورد قتل، میمثالی دیگر، د عنوانبه

قاتل بودن شخصی( امری  درنتیجهاز دیگری است. آیا سلب حیات از دیگری )یا همان فعل قتل و 

آن در  یریتغییرپذکنیم )عرفی که عرفی است؟ آیا برای نسبت دادن قتل به قاتل، به عرف مراجعه می

 ایم( یا این امر، امری محسوس، عینی و مادی است؟ طرح کردهزمان و مکان را قبالً م

 نتیجتاً، تشخیص تأثیر فعل مرتکب در حدوث زیان، جنایت یا جرم، امری عرفی نیست. 

آیا ممکن است که بر اساس قرارداد بگوییم در شرق کشور، فعل شخصی، سرقت یا قتل یا 

ستند؟ قطعاً این برداشت، برداشت ناصوابی کالهبرداری است و در غرب کشور، همین اعمال جرم نی

 است. 

 که، رابطه استناد، امری مادی و واقعی است و اعتباری و قراردادی یا عرفی نیست. خالصه این

 

 موارد استفاده عرف در رابطه استناد -مبحث سوم

 توانگردد که مورد استفاده عرف در رابطه استناد چیست؟ آیا میحال این سؤال مطرح می

عرف را کامالً کنار گذاشت؟ پاسخ منفی است. در بحث رابطه استناد در دو جهت از عرف کمک 

 گیریم.می

شود بیان جعل آن قاعده مبتنی بر فهم عرف از الفاظی است ای جعل میوقتی امری یا قاعده

الفاظ »ارد: دقانون مدنی در تأیید همین اظهار، بیان می 224که در آن قاعده به کار رفته است. ماده 

، البته اثبات انصراف عقود از معانی عرفی هم ممکن است ولی «عقود، محمول است بر معانی عرفیه.

و تخلف دادگاه از ظاهر عرفی اسناد ایرادی قانونی است و دیوان عالی کشور  1نیاز به اقامه دلیل دارد

  2تواند به این استناد حکم را نقض کند.می

 رویم وکه سرقت چیست به سراغ عرف میه سرقت، در تشخیص این، در واژمثالعنوانبه

گذاری( مالک ما در این رجوع به عرف، عرف زمان تشریع )یعنی عرف مردم عادی در زمان قانون

 است. 

ای اراده کند، این امر مستلزم تصریح و بیان گذار، مفهومی غیر از فهم عرف از واژهاگر قانون

در قانون ذکری نکرده باشد ، برداشت مردم در  کاررفتهبهر در تعریف الفاظ گذاآن است و اگر قانون

_______________________________________________________________________________ 
 . 011. شماره 3قراردادها. جلد  یقواعد عمومکاتوزیان، ناصر،  .1

 رجوع کنید به همان منبع.  .2
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 دهیم.گذاری را مالک قرار میزمان قانون

مرجعیت عرف منحصر است اوالً: به تبیین مفاهیمی که در ادله و مواد قانونی وجود دارد و 

 گذاری( مالک است. ثانیاً: در این تبیین و تشخیص مفاهیم، عرف مرجع )یعنی عرف زمان قانون

های گذشته و دور باشد، برای تشخیص مراد مقنن از استفاده بنابراین اگر قانونی مربوط به سال

 کنیم. گذاری مراجعه می، به عرف مرجع معتبر زمان قانونکاربردهبهگذاری فاظی که در قانونال

ن گوید سرقت نکنید، به ایدر مسائل شرعی نیز وضع به همین منوال است. وقتی شارع می

چه  شدهمطرحکنیم که کلمه سرقت در بین مردمی که در زمان وضع کلمه سرقت موضوع توجه می

 رویم. ه است و به سراغ عرف امروز نمیمعنی داشت

کند گذار ما به اتکای فقه اسالمی، سرقت را توصیف مجرمانه میاگر در زمان تشریع، قانون

باید وارد فقه شده و معنای سرقت را از آن منبع استخراج نماییم. یعنی باید به زمانی برویم که آیات 

 اند. ردم آن زمان از واژه سرقت چه استنباطی داشتهشده و تفحص کنیم که ممربوط به سرقت نازل می

 1332قانون مجازات اسالمی مصوب  2671گذار جدید، مفهوم سرقت را در ماده اتفاقاً قانون

( تغییر داده و وصف 1370قانون مجازات اسالمی مصوب  1372)نسبت به قانون قبلی، یعنی ماده 

که با توجه به توضیحات مربوط به رجوع تبیین الفاظ  مخفیانه بودن را از سرقت برداشته است. عملی

 تواند محل ایراد باشد. گذاری به عرف زمان تشریع، میقانون

واژه سرقت در زمان تشریع مترادف  بینیمگذاری ما ملهم از فقه اسالمی است، باید اگر قانون

 ی فقهی آن زمان رجوع کرد. هابا چه رفتاری بوده است و برای این مهم باید به ایده فقها و نوشته

ن را آ برخی از فقها حالبااینتعریف نشده است.  های فقهی سرقت صریحاًدر بیشتر نوشته

  .پنهانی طوربهسرقت عبارت است از: گرفتن مال  3«السرقه: هی اخذالمال خفیه.»اند: چنین تعریف کرده

  دو نکته یادآوری شود: ، مناسب استیادشدهتعریف  وتحلیلتجزیهپیش از پرداختن به 

 تفاوتی را در استفاده شده و این اختالف در تعبیر ای موارد بجای خفیه از سراًپاره : دراوالً

 پنهانی بودن عمل سرقت است.  ،«سراً» یا« خفیه» منظور از درهرحالآورد زیرا محتوای آن به وجود نمی

ری است ضرو بایستی تعریف تا حد امکان خالی از ایراد و اشکال باشد، منطقاً ازآنجاکه: ثانیاً

_______________________________________________________________________________ 
 « است. یرارت از ربودن مال متعلق به غسرقت عب : »1332قانون مجازات اسالمی  267ماده  .1

 « .یپنهان طوربه یگریسرقت عبارت است از ربودن مال د : »1370قانون مجازات اسالمی  137ماده  .2
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د، گفته انکه مرحوم فیض کاشانی بیان کرده گونههماندر تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود و 

  1«الغیر خفیه.السرقه، اخذ مال»شود: 

( از تعریف سرقت« پنهانی»گذار )در حذف واژه گرچه شاید بتوان به این صورت از عمل قانون

گذار سعی در آن داشته که برای عمل سرقت یک تعریف کلی ارائه دهد و مانند دفاع نمود که قانون

 ت. محل ایراد اس بازهمآن را به دو مقوله سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم ننماید که  1370قانون 

شود، یری الفاظ فهمیده میعرفاً از بکار گ ازآنچهاگر شارع در استعمال الفاظ نظر خاصی غیر 

 دارد بایستی به سراغ خود شارع برویم.

 

 وضعیت عرف در تشخیص مصداق -مبحث چهارم

که شارع، مفهوم خاص خود را تشریع نکرده باشد به کار  درجاییعرف در تبیین مفاهیم 

د: گویگوید که منظور از قاتل یا سارق چه کسی است، همین و بس. عرف میآید. عرف به ما میمی

قاتل کسی است که قتل منسوب به اوست یا سارق کسی است که سرقت منسوب به اوست. حال 

 قاتل یا سارق است ربطی به فهم عرف ندارد. « الف»که آیا این

که در مقام تطبیق )تشخیص مصداق( و نه در تعریف کلی، سارق یا قاتل چه کسی است، این

و علمی و منطقی است و نیاز به کارشناسی دارد. در تشخیص  دیگر کار عرف نیست بلکه از امور عقلی

عدم تصریح  شرطبه همآنکه گفتیم در تبیین مفاهیم )و مصداق، مالک ما عرف نیست حال آن

 گذار( مالک عرف زمان تشریع است. قانون

ای کنیم. سنگی را به شیشهبرای قطع و یقین یافتن نسبت به امری، به عرف مراجعه نمی

رسد. آیا نسبت دادن صدای شکستن شیشه به اصابت زنیم و صدای شکستن شیشه به گوش میمی

سنگ به آن، امری عرفی است؟ آیا رابطه بین اصابت سنگ و شکستن شیشه عرفی است؟ آیا ممکن 

ای بزنیم و شیشه بشکند ولی در زمان یا جای دیگر این ، سنگی را به شیشهدرزمانییا  درجاییاست 

لی است ای علّی و معلوفتد؟! مسلماً خیر. زیرا این امر، امری واقعی، علمی و یقینی است، رابطهاتفاق نی

 که در طبیعت وجود دارد. 

بحث رابطه استناد یا همان اسناد دادن ضرر و زیان و جرم و جنایت به فعلی، مانند رابطه علت 

 باهم با ترکیب خاصی هیدروژنژن و و معلولی است که در نظام آفرینش وجود دارد. وقتی عناصر اکسی

اسیدکلریدریک را با سدیم جمع کنیم، نمک به  کههنگامیآید و می وجود بهجمع شوند، مولکول آب 

_______________________________________________________________________________ 
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آید و به همین ترتیب هم وقتی کسی سنگی را بر سر دیگری بزند و سرش را متالشی کند، دست می

 شود. مرگ حاصل می

 و ایجاد نمک، امری اسیدکلریدریکرکیب سدیم و نسبت دادن نتیجه حاصله از ت همچنان

 عرفی نیست، نسبت دادن امر سرقت به سارق نیز عرفی نیست. 

ی با ترکیب خاص هیدروژنکنیم وقتی اکسیژن و چگونه ممکن است بیان شود قرارداد می

جمع شوند، حاصل آب خواهد بود؟! این حاصل، قراردادی نیست بلکه از امور واقعی، علمی، مادی  باهم

ه نسبت دادن زیان ب طورکلیبهو محسوس است. بنابراین قاتل، سارق، خائن یا کالهبردار بودن )و 

 دیگری( از امور واقعی و محسوس است نه عرفی و قراردادی.

که اوالً: معیار ما برای تشخیص رابطه استناد، امری واقعی  توان بیان کردخالصه می طوربه

است، ثانیاً: تطبیق این معیار با مصداق خارجی، امری کارشناسی و علمی و واقعی است. ثالثاً: ادراک 

 مفاهیمی که داریم مبتنی بر فهم عرف است. 

تبیین، ذکر و بیان مفاهیم بر عهده عرف است اما تطبیق مفاهیم بر مصادیق خارجی، عرفی 

 نیست. 

شود. وضع این لفظ را چون ساده و بسیط است لفظ آب برای ماده بخصوصی استفاده می

در ازمنه و امکنه مختلف این لفظ متفاوت است. مثالً  که همچنانتوان به عهده عرف واگذاشت و می

گوید. ولی تعیین ماهیت و چیستی آب، می Waterبان به آن ماء و یک فرد انگلیسی به آن زعرب

 عرفی نیست بلکه فرمول خاصی دارد. 

یح( )غالباً صح اظهارنظرپندارند، مبنای استدالل کسانی که رابطه استناد را امری عرفی می

 . استعرف در امور ساده و بسیط 

کشیم. رف را در تشخیص رابطه استناد به میان میبه همین دلیل گاهی اوقات پای ع

کنند، می اظهارنظرمردم عادی )و نه کارشناس( نسبت به امری  کههنگامی، خیلی از موارد، مثالعنوانبه

اند رابطه استناد کنیم که نظرشان غالباً منطبق با واقع است. مبنای استدالل کسانی که گفتهمشاهده می

ای بگویند در چهارراه )مرکز شهر( تصادفی ین مطلب بوده است. مثالً اگر عدهیک امر عرفی است، هم

دهیم زیرا این عده پذیریم و تردیدی به خود راه نمیها را می، ما سخن آنایجادشدهبندان و راه دادهرخ

به  بندان یعنی چه.دانند تصادف و راهها میدانیم و قبول داریم که آنرا جزو مردم همین شهر می

مانع ترافیک شده، اعتماد  آنچهها یعنی به تشخیص عرفی مردم در خصوص همین علت به حرف آن

 کنیم. می

گاهی تشخیص امری مستلزم چنان دقتی است که تنها راه تشخیص آن، ارجاع به کارشناس 
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 انچنآنو  خبره است تا انتساب امری به ضرر و زیان وارده محرز گردد. ولی گاهی، امری از امور بدیهی

فهمند و بنابراین تشخیص متعارف مردم از این ای است که مردم عادی و متعارف نیز آن را میساده

 تواند برای ما حجت باشد. الفاظ و تطبیق این مفاهیم با مصادیق خارجی می

دهد کند و قضاوت عرفی به ما علم و یقین میدر موارد ساده، عرف در تشخیص خطا نمی

 دهد. در بسیاری موارد، نظر کارشناس به ما علم می که همچنان

که در امور  جهتازآنعرف، باالصاله فاقد حجیت است اما  اظهارنظرتشخیص و تطبیق و 

 تواند برای ما حجت باشد. است )این علم و یقین حاصل شده، و نه عرف( می آور علمساده 

 قه بیستم ساختمانی به پایین پرت کرد ورا از طب« ب»، «الف»، اگر مردم بگویند مثالعنوانبه

وع است زیرا موض آور علمنسبت بدهند( این گفته مردم « الف»او را کشت )یعنی عمل کشتن را به 

شود ساده و بسیط است چون غالباً و منطقاً، پرت کردن کسی از طبقه بیستم ساختمان باعث مرگ می

زه و یا در حد معج غیرممکنشدن از چنین ارتفاعی  در پرت« ب»و به بیانی دیگر، احتمال زنده ماندن 

 است. 

دهد که آن اطمینان حجت است. همین بیان ساده و ادراک عرفی مردم، اطمینانی به ما می

در این ادراکات متعارف و ساده، زمان یا مکان تأثیری ندارد. نظر عرف در مسائل ساده، ثابت است و 

 گردد. اطمینان )در مسائل ساده( به عرف می پذیرد و همین ثبات موجبدگرگونی نمی

ای ما نفسه بربه این نکته مهم توجه داشته باشید که در چنین حالتی دیگر خود عرف فی

حجیت ندارد بلکه اظهار و بیان مردم در این امور ساده به دلیل بدیهی بودن ادراک مردم نسبت به 

ن یقین و علمی که ما به سبب اظهار و فهم واقعیت عینی و خارجی است که برای ما حجت است. ای

 کنیم )صرفاً همین علم( مالک در تشخیص رابطه استناد است.مردم پیدا می

بنابراین راه تشخیص اِسناد، بررسی مادی و عینی امر است که گاهی عرف این عمل را انجام 

کنند. حجیت می دهد. یعنی مردم عادی بر اساس فهم متعارف و ملموس خود، امری را اظهارمی

مردم، نه به دلیل حجیت و اعتبار عرف در تشخیص رابطه استناد است، بلکه به دلیل حجیت  اظهارنظر

رکی های علم و اطمینان یافتن، فهم و دیقین و علم ما در تشخیص رابطه استناد است لیکن یکی از راه

 و اظهارنظرشان، ساس ادراکات عرفیاست که معموالً مردم در امور بسیط و ساده دارند و معموالً بر ا

 دهند. کنند و مطالب را بررسی و مورد قضاوت قرار میبندی میجمع

گویند معیار تشخیص رابطه استناد، فهم عرفی است بنابراین در پاسخ آن دسته که می

گوییم این نظر محدود است به مواردی که تشخیص عرف داللت بر درستی واقعیت نسبت به فعل می

س، کنیم به نظر کارشناگاهی برای تشخیص رابطه استناد رجوع می که همچنانیگری دارد. یعنی، د
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، ایتواند آن را تشخیص بدهد. در چنین موارد سادهمی هرکسیساده است که  قدرآنگاهی موضوع 

االطالق گفته شود: معیار در وجود یا عدم مراجعه به عرف، منعی ندارد. این بدین معنی نیست که علی

 وجود رابطه استناد، عرف است. 

ای مادی و علمی و یقینی و عینی خالصه، مالک در تشخیص رابطه استناد، رابطه طوربه

ه عرف و قرارداد و اعتبار. لکن گاهی اوقات ممکن است امر به نحوی روشن و بدیهی باشد که است، ن

تواند باشد و این علم و یقین در مسائل بسیط می آور علمتشخیص عرف هم به ما اطمینان بدهد و 

 برای ما حجت باشد. 

 کند: مورد به ما کمک می 2رابطه استناد، عرف در  دربارهبنابراین 

 ر تبیین مفاهیم. د -1

باشد، مالک  آور اطمیناندر مواردی که موضوع کامالً بدیهی است اگر تشخیص عرف  -2

 رویم. نباشد، به سراغ متخصص و کارشناس می آور اطمینانتشخیص عرفی است و اگر تشخیص عرف 

 

 شرایط معتبر بودن امر عرفی از لحاظ حقوقی -مبحث پنجم

 شرط باید برقرار باشد:  2بار امر عرفی، حقوقی برای حجیت و اعت ازنظر

 باشد. غیرعقالنیامر عرفی نباید  -1

ها را پذیرفته و مطابق با آن عمل های غیرعقالنی زیادی داریم که جامعه آندر دنیا عرف

ن حرکت اتومبیل میهمانان یک جشن عروسی به دنبال ماشی مثالعنوانبهکند ولی عقالنی نیستند. می

، به همراه دیرهنگامها شهر که معموالً بعد از اتمام مراسم عروسی و د در سطح خیابانعروس و داما

وع کند. این موضهای مکرر، برای سایر اهالی ایجاد مزاحمت میرفتارهای نامتعارف رانندگی و بوق زدن

 کند. که عرفی است ولی هیچ عقل سلیمی آن را تأیید نمیرغم اینعلی

 گذاری( نباشد. مخالف شرع )قانون -2

الزم به ذکر است که مقبولیت و حجیت عرف نیازی به اتصال به زمان معصوم ندارد زیرا اگر 

 بوده و معصوم در مقابل آن ساکت بوده و مخالفتی از خود بروز نداده موردقبولعملی در زمان معصوم، 

 است، این عمل دیگر عرف نیست بلکه سنت و رویه معصوم )ع( است. 

د بلکه شونشوند از عرف گرفته نمیکه برای تشخیص رابطه استناد استفاده می ضوابطی

و واقعیت هستند و امور انتزاعی و قراردادی نیستند. بنابراین هر  برگرفته از علم و متکی بر استدالل

های علمی و شود، اگر مبتنی بر واقعیتای که در بحث رابطه استناد مطرح میتئوری یا نظریه

 نیست.  اعتمادقابلهای خارجی نباشد آن نظریه عینیت
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اریف، چنین نامفهومی این تعبعضی از تعاریفی که در باب تسبیب مطرح شده و هم جامعیتعدم

که آن کند. حالضرورت واقعیت رابطه استناد را به یک امر اعتباری تبدیل و آن را وابسته به عرف می

که ید تعریف خود از سبب یا تسبیب را اصالح کنند نه اینو این گروه با نیستاین استدالل صحیح 

 واگذار نمایند.  پذیرتحولقواعد تشخیص عامل ضامن را که امری عینی و واقعی است به عرف 

که لفظ تسبیب برای چه چیزی جعل که تسبیب چیست، از امور عرفی است. یعنی ایناین

است یا نیست، دیگر عرفی نیست. عرف فقط مالکی سبب « الف»که آیا شده، عرفی است. اما فهم این

یا نه،  تاسکه آیا این عنوان منطبق با فعل مرتکب دهد برای معنای خاص تسبیب، ولی اینبه ما می

 عرفی نیست بلکه کاری دقیق و علمی و کارشناسی است. ...

 های بعدیادامه مطلب در شماره
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 با 2972و  2930طبیب در قانون مجازات اسالمی سال  . مسئولیت22

 رویکرد فقهی

 1داریوش بابائی

 2سید ابراهیم موسوی فراز

 

 

 

 چکیده

یکی از مسائل مهم و چالشی در دادسراها و محاکم بحث پیرامون مسئولیت پزشک و کادر درمان 

با وضع  1370جازات اسالمی مصوب قانون م. است ادیازدمشابه در حال  یهاپروندهاست که به دالیل مختلف 

با جمع دو قاعده اتالف و تسبیب در آن مسئولیت پزشک را مطلق قلمداد و پزشکان متخصص  و 313ماده 

قانون  ،از مسئولیت رهایی یابند یگاهعدم وجود خطای جزایی خود را اثبات برسانند تا  یسختبهناچار بودند که 

 یهادرماندر انجام  جرئتآزادی عمل بیشتر به پزشکان و اعطای با انگیزه  1332مجازات اسالمی مصوب 

مسئولیت سابق پزشک را از ضمان مطلق به مسئولیت مبتنی بر قواعد تقصیر تغییر داده است ، دشوار و سخت

از طرفی ضامن دانستن طبیب جهت جبران خسارت و ، شودیمبه امنیت شغلی بهتر جامعه پزشکی که منجر 

دید وجود مجازات ش بساچه، دینمایمخألهای طبابت و قصورات احتمالی پزشک را مرتفع ، یمسئولیت مدنی و

انگیزه الزم را از پزشکان سلب کرده و تهدید جدی برای ، در قصورات منجر به فوت( کیفری )سه سال حبس

به  اندردهک پزشکی سپری یهادانشکدهامنیت شغلی قشر مستعد و زحمتکش که بهترین دوران عمر خود را در 

 غلاین ش تقدسنگاه توده مردم به ، اگرچه گرایش صرفاً اقتصادی طیف وسیعی از این مجموعه. رودیمشمار 

تالش الزم را  ازمان نظام پزشکی در جهت این خألس جملهمن، تولیان امرتنزل داده است که الزم است مرا 

 قانون قدیم و جدید مجازات اسالمی با نگاه فقهی پزشک و مقایسه جستار بررسی مسئولیت در این. معمول دارد

 . مورد واکاوی قرار گرفته است

 

 . تقصیر، سبب، مباشر، قانون مجازات اسالمی، مسئولیت پزشک: واژگان کلیدی

  

_______________________________________________________________________________ 
 . عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج. 1

 . دانشجوی دکتری حقوق خصوصی. 2
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 مقدمه

به  پزشکی است که مستحدثمحاکم امروزه درگیر شدن با مسائل  مبتالبهیکی از مسائل 

در بیان قانون و بعضاً سکوت  گذارقانونو ظرافت خاص خود و همچنین ابهامات  هاپیچیدگیعلت 

زشکان فقهی و حقوقی پ امر قضا با فنون علم پزشکی و از طرفی عدم تسلط متصدیان تبحروی و عدم 

بر توجه و دقت بیشتر موضوع  کنندمیمحاکم را در صدور رأی عادالنه یاری ، کارشناس عنوانبهکه 

از مسائل مسئولیت مدنی است در قانون مدنی و  الواقعفی ضمان طبیب که. افزوده است موردبحث

آمده  لیطورکبه اخیرالذکرقرار نگرفته است فقط در ماده یک قانون  موردتوجهقانون مسئولیت مدنی 

به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا احتیاطی، بی درنتیجهیا  عمداً، هرکس بدون مجوز قانونی»است 

ارد و ایلطمهقانون برای افراد ایجاد گردیده  موجببهحیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که 

. «شدبامینماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود 

اما  ندکمیان و خسارت و لزوم جبران آن کفایت کلیت این ماده برای مسئول شناختن ورود زی هرچند

با توجه به وسعت و دامنه بحث در فقه غنی ما و اینکه غالب نویسندگان معتقدند که دیه به غرامت 

وعه قانون مدنی ما یکی از پرمغزترین قوانین موض بااینکهبنابراین ، مالی بیشتر شباهت دارد تا مجازات

گردیده  ،گذرد که قریب به یک قرنمی تاکنونصالح از زمان تصویب بوده و دچار کمترین تغییر و ا

جامعه حقوقی ما را  نیاز واختصاص چند ماده قانونی به موضوع بحث جالب  رسدمیاست اما به نظر 

بهر تقدیر جهت موشکافی مسئولیت طبیب ناگزیر از بررسی مواد قانون مجازات نمود، می برآورده

دیم و آن را با سوابق فقهی مقایسه و خألها و نقاط قوت آن را ذکر و در اسالمی در گذشته و حال ش

به نظر  گرایش وادامه پیرامون پذیرفتن نظریه مشهور یا غیر مشهور فقها و علت تعدیل از یک نظریه 

و قواعد فقهی مرتبط با مسئولیت پزشکی از قبیل اتالف و تسبیب و نیازهای جامعه پزشکی و  مخالف

نزدیکی و تقارب آراء و افکار پیرامون مسئولیت طبیب و کیفری یا مدنی بودن مسئولیت حقوقی جهت 

 آوریم. درمیپزشک مطالبی را به رشته تحریر 

 

 مسئولیت کیفری یا مدنی پزشک

قانون  اینمقرر در  هایمجازات 1332مصوب  قانون مجازات اسالمی 14در ماده  گذارقانون

به مال معینی که در شرع  441و در ادامه در ماده  تقسیم نموده است دیه و تعزیر، قصاص، را به حد

عضو یا منفعت مقرر شده است اطالق دیه نموده و در ماده ، بر نفس غیرعمدیمقدس به سبب جنایت 

، و خطای محض عمدیشبهیا ولی دم در جنایات علیه مجنیقانون مرقوم در صورت درخواست  400
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احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را  402از طرفی در ماده . نسته استآنان را مستحق اخذ دیه دا

  .به دیه تعمیم داده و در ادامه ادله اثباتی دیه را همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی دانسته است

بیان نموده اما با ذکر تساوی احکام و آثار  هامجازاتآن را در ردیف  گذارقانون هرچندبنابراین 

 ، چراکهکند معل ه نخواسته در مقابل فقه پویا قدضمن اینک، با دیه هاآنلیت مدنی و طرق اثباتی مسئو

 های( واقعیت6، ص1334، )پور جواهری کنندمیدر فقه نیز خسارت مالی را تحت عنوان جنایت قلمداد 

زیرا اگر بپذیریم که مسئولیت طبیب کیفری محض است  ؛قرار داده است موردپذیرشاجتماعی را 

امروزه میدانیم به علت شیوع خطاهای  کهدرحالیقرار گیرد  ایبیمهتحت پوشش  تواندمیچگونه 

در حال گسترش و اشخاص  شدتبه ایبیمهصنعت ، پزشکی و جهت جلوگیری از ابتکار پزشکان

 سازند. میخود را از مسئولیت رها  گربیمه هایشرکتبه  جزئیبا پرداخت مبلغ  ایحرفه

آن را به غرامت ، واریز کردن آن به خزانه دولت جای، بهاز سوی دیگر پرداخت دیه به قربانی

)میر شود. میزیرا جزای نقدی به صندوق دولت و نه قربانیان جرم پرداخت سازد، می ترنزدیک

 ( 136، ص1313محمدصادقی، 

رین اراده خود در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص در آخ گذارقانونضمن آنکه 

دیه را  صراحتبه مجلس شورای اسالمی 20/2/30ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 

 1.خسارت بدنی تعریف نموده است

شاید بتوان گفت علت عدم انتزاع دیه از مباحث مسئولیت کیفری این است که در کتب فقهی 

آنکه برخی این تأسیس را  ترمهم و شودمیبحث مربوط به دیات آورده ، ماً پس از بحث قصاصغالب

که حکمی برای پیروان دین یهود در تورات  اندداشتهتخفیفی از جانب خداوند دانسته و اظهار  درواقع

 . در انجیل برای مسیحیان آمده بود تنها دیه بود آنچهآمده بود تنها قصاص و 

د که خداون طورهمانکرده است و  بینیپیشرا در کنار هم  دیه قصاص و، مجید لیکن قرآن

امکان عفو جانی  بینیپیشکه  است اینکه منظور از آن  2«ذلک تَخفیفٌ من ربَّهم و رحمة» فرمایدمی

_______________________________________________________________________________ 
 : اصطالحات به کار برده شده در این قانون دارای معانی به شرح زیر است( 1ماده ). 1

ضو اعم از ع ازکارافتادگینقص و ، ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگیهر نوع دیه یا : خسارت بدنی. الف

این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع ( 30دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده )-موقت یا دایم-یا کلی جزئی

 این قانون

  .... ب

 . 32 آیه نساءسوره . 2
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 بالدر مورد  لاسرائیبنیتخفیفی است نسبت به آنچه در میان  درواقعو تبدیل قصاص به دیه در اسالم 

، به نقل از امیر عبدالعزیز 136، ص1313محمدصادقی، )میر . بودن حکم قصاص وجود داشته است غییرت

 ( 16ص، الفقه الجنائی فی االسالم

 1قانون تعزیرات 616در ماده  گیرانهسختدر یک حکم  گذار، قانونالبته فارغ از بحث مذکور

سال  3ت مریض شود مجازات حبس تا عمل پزشک توأم با تقصیر باشد و منتهی به فو کهدرصورتی

تعلیق  ،جدید جایگزین حبس از قبیل تعویق صدور حکم نهادهای معموالًاگرچه . کرده است بینیپیش

 بینیپیش 1332تعلیق اجرای مجازات و معافیت از کیفر در قانون مجازات اسالمی مصوب ، مراقبتی

حاکم جهت جلوگیری از افزایش ورودی مورد عمل و استفاده قضات م تواندمیشده که تا حدودی 

زین از اعمال تنبیهات جایگ ایی کراراًمسئولین وقت دستگاه قض هایبخشنامهو  گیرد قرارزندانیان 

جنبه ارشادی و مولوی داشته و قضات  هابخشنامهاین  دانیممیکه  گونههمانلیکن  دهدمیحبس خبر 

جود نفس و، از همه ترمهمبه صدور رأی مبادرت ورزند و  هابخشنامهتوانند فارغ از توجه به الً میمستق

دقت و تمرکز جامعه پزشکی را باال ببرد اما عمدتاً  گاهیچنین حکمی برای جامعه پزشکی گرچه شاید 

  .و ترک و پویایی و بالندگی و پیشرفت مطابق با نیاز روز جامعه پزشکی شود نفساعتمادبهموجب سلب 

 

 2972 اسالمیک در قانون مجازات مسئولیت پزش

_______________________________________________________________________________ 
یا  ،یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است مباالتیبییا  احتیاطیبی واسطهبه غیرعمدقتل  که. درصورتی1

مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه ، به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود

 . مگر اینکه خطای محض باشد؛ اولیای دم محکوم خواهد شد

 گردد. نمیدر اثر تصادف رانندگی  غیرعمده شامل قتل مقررات این ماد-تبصره
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 3216، 3200، 3134، 2303، 602، 031مواد در  1370در قانون مجازات اسالمی  گذارقانون

به اجازه  مستند 03مبنای جرم نبودن اعمال پزشک در ماده ، به این موضوع پرداخته است 3221 و

_______________________________________________________________________________ 
 شود: نمیاعمال زیر جرم محسوب . 1

شروط م انجام شود هاآنتأدیب یا حفاظت  منظوربهاقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که . 1

 . اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد کهاینبر 

عایت و ر هاآنهر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی . 2

 . موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود

ت مربوط به آن ورزش نباشد و این سبب آن حوادث نقص مقررا کهاینحوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر . 3

 . مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد

طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی  چنانچه. 2

 باشد. نمی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن

 شود: میدر موارد زیر دیه پرداخت . 3

و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت  شودمیخطا محض واقع  طوربهقتل یا جرح یا نقص عضو که . الف

 یشکاری رها کند و به شخص قصدبهآنکه تیری را  مانند را اوبر  شدهواقعرا داشته باشد و نه قصد فعل  علیهمجنیبه 

 . برخورد نماید

و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که  شودمیشبه عمد واقع  خطای طوربهقتل یا جرح یا نقص عضو که . ب

 تأدیب قصدهبنداشته باشد مانند آنکه کسی را  علیهمجنیداشته باشد و قصد جنایت را نسبت به  شودنمینوعاً سبب جنایت 

معالجه  نامتعارف طوربهبیماری را  بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً شودمینسبب جنایت  نوعاً کهنحویبه

 شود. می کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او

 . جایز نیست هاآنمواردی از جنایات عمدی که قصاص در . ج

 . محض است خطای منزلهبه نابالغدیوانه و  عمدیشبهعمدی و  های. جنایت1تبصره 

شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود  که. درصورتی2تبصره 

و شبیه عمد است و اگر  خطای منزلهبهمورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل  علیهمجنیو بعداً معلوم گردد که 

 . ادعای خود را در مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است

 جرحوضربیا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا  مباالتیبییا  احتیاطیبی براثر . هرگاه3تبصره 

 رح در حکم شبه عمدجقتل و یا ضرب و یا  افتادنمیاتفاق  ایحادثه شدمیاگر آن مقررات رعایت  کهنحویبهواقع شود 

 . خواهد بود

 رچنده کندمییا دستور آن را صادر  دهدمیکه شخصاً انجام  هاییمعالجهحاذق و متخصص باشد در  گرچه طبیبیهرگاه . 4

 . ن استبا اذن مریض یا ولی امر باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضام

  .ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار الزم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد . هرگاه0

 . با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است هرچندبیطار و دامپزشک گرچه در معالجه حیوان  . هرگاه6
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 انددهیادکرار امر آمر قانونی از آن ضمنی قانون بوده که حقوقدانان تحت عنوان عوامل موجهه جرم در کن

صرف انتساب اتالف را کافی برای مسئولیت پزشک دانسته  گذارقانونالبته در ادامه خواهیم دید که  که

شرایط الزم جهت جرم نبودن  هرحال. بهبدون توجه به این ماده نگاشته است ایمقرره الواقعفیو 

فلذا انجام اعمال جراحی غیر ، راحی یا طبی مشروع باشداوالً عمل ج بایستمیاعمال طبی و جراحی 

انیاً فاعل ث، حتی با رضایت بیمار جرم و قابل مجازات است جنینسقطمشروع از قبیل عقیم کردن یا 

مرجع تشخیص صالحیت سازمان نظام ، پزشک بوده و صالحیت علمی الزم را کسب کرده باشد

 است. پزشکی 

در امور پزشکی و دارویی  غیرمجازمداخله  عنوانبهبدیهی است در صورت عدم شرایط الزم 

عمل جراحی یا طبی باید با رضایت بیمار یا اولیاء و سرپرستان و : ثالثاً 2.خواهد بود تعقیبقابلشخص 

که رضایت  فردی :رابعاً. مگر اینکه انجام عمل فوریت داشته باشد، یا نمایندگان قانونی وی انجام پذیرد

: ادساًس. رضایت باید قبل یا مقارن با انجام عمل جراحی اخذ شود: خامساً. داده باید دارای اهلیت باشد

عمل جراحی یا طبی با رعایت کامل موازین علمی و فنی و نظامات دولتی انجام شده و مبتنی بر 

 (. 272ص ،1314همکاران نباشد )سید مهدی حجتی و  مباالتیبیو  احتیاطیبی

در خصوص اخذ برائت در خصوص  60تکرار یک مطلب است که ماده  درواقع 322 و 60مواد 

فقه و قانون در  ازنظرکه  است( حیوان) مالاخذ برائت در خصوص  خصوص در 322نفس و ماده 

ی از یک کهاینو برائت شرط معاف کننده از مسئولیت کیفری و مدنی است مگر  اندآمدهعرض هم 

مفقود باشد که در این حالت ( ذکر شده در بحث اخیر )شروط جرم نبودن اعمال طبی و جراحیشروط 

 . خواهد بود و کماکان مسئولیت به قوت خود باقی است ثمربیاخذ برائت نیز 

این است که مرجع  شودمیبه ذهن متبادر  03ماده ( 2) بند اخیرسؤالی که در خصوص قسمت 

 7/1130حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره  اداره ؟استا نهادی تشخیص موارد فوری چه شخص ی

این سؤال پاسخ داده که )مرجع تشخیص موارد فوری و ضروری مذکور در بند  به 11/3/1371مورخ 

از سازمان  توانمیکه در صورت شکایت برای احراز فوریت است پزشک معالج ، ا. م. ق 03ماده  2

  (...نظام پزشکی یا پزشکی قانونی کسب نظر کرد

_______________________________________________________________________________ 
 ،شروع به درمان از مریض یا ولی امر یا از صاحب حیوان برائت حاصل نمایدهرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از . 1

 . خسارت پدید آمده نخواهد بود دارعهده

 . 1334قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب  3ماده . 1
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ز عناوین اشود که در ذیل تابلوی پزشکان عمومی، میدیده  وفوربهدیگر اینکه  طرحقابلنکته 

کند، میو عبارتی استفاده شده که تبحر و مهارت پزشک مربوطه را در درج عبارت مذکور به ذهن القاء 

 ... گوارش و، زیبایی یا ختنه، تغذیه، پوست یا زنان، لاطفا، عبارت داخلی مثالً

اقدام پزشک عمومی در خصوص  االصولعلیحال آیا درج عبارات مذکور صحیح است و آیا 

رعایت موازین فنی »از مفهوم ضمنی شرط  1مسائل و موضوعات ذکر شده وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

زشک باید در انجام عمل جراحی یا طبی تخصص که طبیب یا پ گرددمیچنین استنباط « و علمی

شک بدون داشتن تخصص الزم اقدام داشته و صالحیت علمی را در آن خصوص داشته باشد و هر پز

، محسنی)است.  مسئولبه عمل جراحی یا طبی خاصی نماید و منجر به ورود زیان به بیمار گردیده باشد 

دام به سزارین زن حامله جهت وضع حمل نماید یا اگر اگر پزشک عمومی اق مثالعنوان( به231تا، بی

پزشک متخصص قلب اقدام به انجام عمل جراحی چشم نماید یا جراح عمومی خودش اقدام به 

االصول علیموازین فنی و علمی الزم را رعایت نکرده و  کدامهیچنمودن بیمار نماید  هوشبی

 باشند. میپاسخگوی زیان وارده 

بوده که در معالجات و انجام اعمال  313در قانون سابق ماده  موردبحثده ما ترینمهماما 

اصل بر تقصیر پزشک  (نقص عضو یا خسارت مالی، تلف جان) جنایتجراحی و درمانی منجر به 

رف گرفت نوعی تص طبیب انجام وسیلهبهاعمال و اقدامات درمانی و جراحی که  درواقعگذاشته شده و 

و تصرف در نفس دیگران چون خالف اصول و استثناء بر اصل بوده  شدمیدر نفس دیگری محسوب 

 . نوعاً موجب ضمان و مسئولیت است

« دهدمینجام شخصاً ا»عبارت  شودمیمتن ماده هم اتالف و هم تسبیب را شامل  درهرحال

جان  م تلفماده ه عالوه. بهناظر به تسبیب است« کندمیدستور آن را صادر »ناظر به اتالف و عبارت 

و در این ماده سخنی از تقصیر به میان نیامده و ظاهراً  گیردبرمی و نقص عضو و هم زیان مالی را در

 ( 143، ص1331، صفایی) استپذیرفته  را تقصیرمسئولیت محض یا بدون  گذارقانون

که جنایت حاصله از نفس یا اثر  گرددمیاست که ضمان پزشک در صورتی محقق  ذکرقابل

ه در چ، درمان ناشی شده و نتیجه حاصله ناشی از عوامل دیگری مانند سرایت بیماری و جرح نباشد

غیر این صورت جنایت مستند به فعل درمانی نبوده و رابطه سببیت یعنی فعل درمانی و جنایت وجود 

ا فرضی . م. ق 313از ضمان موضوع ماده قدر متقین  دیگرعبارت( به130، ص1317، )صادقی. ندارد

اردی لیکن در مو؛ است که طبیب مباشرتاً مبادرت به درمان بیمار کرده و یا دستور آن را صادر نماید

_______________________________________________________________________________ 
 داند. میانتظامی را ممنوع و مستوجب محکومیت  کنندهگمراهانتظامی نظام پزشکی تبلیغات  نامهآیین 14ماده . 1
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ه ش دست به انتخاب زده و بدو بیمار خو کندمیکه پزشک با ظن به مفید بودن دارویی آن را تجویز 

 ،پذیرفتن آن دشوار و خالف اصل استبندد، میبه کار شده را  دلیل اعتماد به پزشک دستور توصیه

قنن م، دهد پزشک دستور معالجه چنانچهلیکن ماند، میزیرا در این حالت پزشک مثل مشاور باقی 

چنین موردی را صراحتاً در ماده مذکور موجب ضمان دانسته و پزشک در چنین شرایطی ضامن خواهد 

 ( 322ص، 1317، )کاتوزیان. بود

طبیب را ضامن ندانسته است که فقها در مسئولیت ، کلی و مطلق صورتبه 313 ماده نتیجتاً

طبیب اگر قصور ورزد یا بدون اذن مبادرت به معالجه کند ضامن ( الفاند؛ آوردهتفصیل  چندگونهطبیب 

امن ضاگر طبیب متخصص باشد و اذن از بیمار یا ولی او گرفته باشد ( بکند. میچیزی است که تلف 

زیرا اذن  شودمیطبابت او حاصل  براثرضامن تلفی است که  درهرصورتطبیب ( ج. تلف شدن نیست

برای چیزی داده شده است که شرعاً ممنوع است و لذا مفاد ماده با تفصیل سوم که نظر مشهور فقهای 

 ( 273ص، 1310، )زراعت. امامیه است مطابقت دارد
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به مسئولیت  را 4374، 4363، 4302، 1011 مادهبند ج  ،در قانون مرقوم چهار ماده گذارقانون

 . پزشک اختصاص داده است

در قانون سال  کهدرحالیشده بود  جمع 313اتالف و تسبیب در ماده  در قانون سابق قواعد 

موجب تلف یا صدمه بدنی  دهدمیهرگاه پزشک در معالجاتی که انجام »430قاعده اتالف در ماده  32

 دستور انجام آن را پزشک در معامالتی که»436قاعده تسبیب در ماده  و« ...گردد ضامن دیه است

 . آمده است« ضامن دیه است، موجب تلف یا صدمه بدنی گردد دهدمی

ما ا کندمیاول همان قاعده مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک را به ذهن القاء در نگاه 

عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین  کهاینمگر ... »با ترکیب مجموع مواد و تمرکز به عبارت 

 شودمی ظهمالح« ...فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیر هم نشود

عدول کرده و مفهوم مخالف ماده این است که ولو عمل  313از حکم سابق خود در ماده  ذارگقانون

مقررات و موازین علمی و ، شود ولی طبق عرف پزشکیمال(  وعضو ، طبیب منجر به اتالف )جان

نموده و مرتکب قصور و تقصیری هم نشده باشد ضمان  تخصصی را رعایت نموده و یا اینکه برائت اخذ

 . ساقط استاز وی 

_______________________________________________________________________________ 
بوده  70قانون مجازات اسالمی سال  30ماده  2همان تکرار بند  1332قانون مجازات اسالمی مصوب  101ج ماده  بند 1. 

 . و تغییری نداشته است

مگر آنکه عمل او مطابق  استموجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن  دهدمیپزشک در معالجاتی که انجام  هرگاه 2. 

اخذ  نانچهچشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از مراجعه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و مقررات پز

مانند آن ممکن  و هوشیبیمعتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل ، برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او

 شود. میبرائت از ولی مریض تحصیل ، نگردد

  .برائت اخذ نکرده باشد هرچنددر صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد . 1ه تبصر

در موارد فقدان یا عدم دسترسی به . ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. 2تبصره 

ه مربوطه به اعطای برائت ب هایدادستانهبری و تفویض اختیار به قضاییه با استیذان از مقام ره رئیس قو، ولی خاص

 نماید. میطبیب اقدام 

نی در صورت تلف یا صدمه بدنماید، ، میکه دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و ماند آن صادرمعالجاتی  درپزشک . 3

 . این قانون عمل نماید( 430مطابق ماده ) کهآنضامن است مگر 

به  ینباوجودا شودمیهرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف ، در موارد مزبور. 1تبصره 

 . پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است، دستور عمل کند

 شود. میاین قانون عمل  (430در معالجات پزشکی طبق ماده ) ایجادشدهعضو یا جراحات  در قطع. 2تبصره 

 ،طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض در 4. 

 . کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست
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ا بروز که ب رسدگونه به نظر میاین« ضامن دیه است»در صدر ماده با عبارت  توجهقابلنکته 

 ،که منتسب به پزشک باشد مسئولیت پزشک فقط به پرداخت دیه محدود شده است ایحادثهیا ظهور 

ه انجام ک در معالجاتیپزشک  هرگاه» ازجملهباید بعد  گذارقانونزیرا اگر غیر این استدالل را بپذیریم 

ین اگر او  بردمیرا به کار « مسئول است»یا « ضامن است»، «موجب تلف یا صدمه بدنی شود دهدمی

 مادهو هم شامل کیفر مقرر در ( ضرر و زیان مالی) دیههم شامل پرداخت  شدکاربرده میعبارات به

ه نفع و این استدالل نیز با تفسیر ب شد، میقانون تعزیرات که در ابتدای این جستار بیان گردید 616

ک است و شاید در ی البته این صرفاً یک استدالل، جامعه حقوقی است سازگار است متهم که مقبول

 . در این خصوص رفع ابهام نمود استفساریه بتوان از مرجع تصویب قانون

مدنی  و مسئولیت کیفری، این است که آیا در صورت اخذ برائت رسدمیپرسشی که به ذهن 

 رضایت و برائت توضیح، از پاسخ به سؤال مذکور الزم است تفاوت اذن قبل از پزشک ساقط است؟

ت اذن نیز هس دربردارندههر برائتی  کهنحویبهو برتر از اذن دارد  تروسیعبرائت مفهومی . داده شود

 گرددمی ساقط مسئولیت کیفری پزشک، در صورت حصول اذنگردد. نمیلیکن هر اذنی شامل برائت 

ایقاعی است که مسئولیت مدنی پزشک را نیز برطرف ، اما برائت ؛لیکن مسئولیت مدنی پابرجاست

 ( 60ص، 1377، )جعفری تبارسازد. می

ر و د ژرمنی پا به نظام حقوقی ایران گذاشته است-اصطالح رضایت از نظام حقوقی رومی

 ودشمی استعمال« رضاوت»و « رضا» جایبهحقوق اسالمی جایی ندارد رضایت مصدر مجعول است که 

و  است( ر ض و) رضازیرا ریشه کلمه است؛ « رضاوت» صورتبهو استعمال صحیح آن در زبان عربی 

( 10672، ص1373، در عربی نیازمند وجود مجوز و دلیل است )دهخدا رضایت« یاء» به« واو»قلب 

شود. مینآن در زبان فقها نیز دیده  تبعبهو  شودینمزبان عربی به کار برده  در« رضایت»بنابراین کلمه 

ه در کالم فقها دید، کرد که در ابواب مختلف تعبیر« اذن»به ، این اصطالح را در زبان عربی توانمی

اذن در ( 201ص، 1373، )لطفی. شده است دیکی از مسقطات ضمان از آن یا عنوانبهو نیز  شودمی

و ( سوره بقره 37 آیهاباحه و رخصت )(، سوره بقره 273آیه ) : اعالماستلغت به سه معنا به کار رفته 

 ( 01ص، 1313، )پورا اسماعیلی(. سوره نساء 24امر و فرمان )آیه 

انشای رضایت مقنن یا مالک یا کسی که »منظور از اذن در معنی اصطالحی عبارت است از 

وقی برای انجام دادن یک عمل حق یا غیر معینقانون رضایت او را مؤثر دانسته به یک یا چند نفر معین 

 ( 01، ص1313)پور اسماعیلی «یا تصرف خارجی

ا اولیاء ی کالم فقها به معنای اعالن و اخبار رضای بیمار در« اذن به معالجه»بنابراین اشاره به 

و تصرف در  حق مداخله، وی به درمان توسط پزشک بوده و پزشک جز در موارد فوری و اضطراری
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جرم و در صورت بروز خسارت ، رضا و اذن بیمار یا اولیاء وی بدون درمانزیرا ؛ ن بیمار را نداردبد

 ( 31ص، 1332، همتی) استموجب ضمان پزشک 

 430داشت که سلب مسئولیت از پزشک در ماده  اذعاندر خصوص تأثیر اخذ برائت باید 

یا با نگرش  و« مرتکب تقصیری هم نشودقبل از معالجه برائت گرفته باشد و » کهمشروط بر این است 

 ،در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در عمل برای وی ضمان وجود ندارد»ماده مذکور  1به تبصره 

 روهگ طورکلیبهکه اگر پزشک و یا  این است شودمیمستفاد  آنچه« هرچند برائت اخذ نکرده باشد

 ننموده باشند موردنظردر رشته و گرایش  موردنیازرعایت موازین فنی و علمی و تخصصی ، درمان

به قوت خود باقی است و بالعکس اگر برائت اخذ  هاآنمسئولیت ، که برائت اخذ نموده باشند هرچند

رائت نیست یعنی نقش ب هاآنضمانی بر عهده ، ننموده ولی موازین علمی و فنی را رعایت نموده باشند

در  یهعلمدعیکردن مدعی و  جاآن جابهبوده و تنها فایده  تأثیربیدر انتساب یا عدم انتساب ضمان 

ولیای وی یا ا بیمار، برائت اخذ نموده باشد، بدین معنا که اگر طبیباست، قصور پزشکی  هایپرونده

نموده و اگر طبیب برائت اخذ ن خسارت وارده را از وی مطالبه نمایند، با اثبات تقصیر پزشک توانندمی

وجه به جدید ت گذارقانونرویکرد  و ایت موازین علمی و فنی از مسئولیت مبراستباشد با اثبات رع

 موازین فنی و تخصصی بوده که این پزشکی و ترغیب آنان به رعایت هایرشتهتسلط بر دانش روز 

با  خود هایاندوختهبه مجهز شدن به سالح علمی و مطابقت  خود روزنه امیدی جهت تالش جامعه

 شود. یمتعبیر  «حاذق»چیزی که در کالم فقها به است، شرفته جامعه متمدن امروزی فنون و علوم پی

است که در  430ماده ( 1وجود تبصره ) 32مطلب قابل بحث در قانون مجازات اسالمی سال 

در موارد مزبور هرگاه »دارد: میتبصره مذکور مقرر ، به آن نشده بود ای( اشاره1370قانون سابق سال )

ستور عمل به د باوجوداین شودمیپرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف  مریض یا

 «بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است پزشک ضامن نیست، کند

گردد. میبربه قاعده سببیت ، که سابقاً بیان گردید نقش پزشک در انجام دستور گونههمان

 سالمیادر قانون سابق مجازات ؛ ت مباشر و سبب در صورت اجتماع تبیین شودبدواً الزم است مسئولی

در صورت اجتماع مباشر و سبب در »داشت میمشهور فقها بیان  ازنظربه پیروی  363ماده ( 1370)

 هرگاه»قانون مرقوم  360مضافاً طبق ماده  و «جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی باشد

 کهدرحالی« خسارت خواهند بود دارعهدهتساوی  طوربهبب آسیب و خسارتی شوند چند نفر با هم س

دور از انصاف و  چراکهاحکام مذکور را تعدیل نموده  32در قانون مجازات اسالمی سال  گذارقانون

امل در که تأثیر یک ع درجایینادیده گرفته و یا  طورکلیبهیک عامل را  تأثیر وکه نقش  عدالت بود

 . جه شودتو هاآن تساوی به نقش طوربهو یا شدیدتر از عامل دیگر بود  ضعیف فرآیندپیدایش یک 
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جنایت در صورتی موجب قصاص » داردمیاشعار  32ا مصوب . م. ق 432در ماده  گذارقانون

تسبیب یا  و مباشرت یا بهو دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نح

حاب متفقون علی االص» استچیزی که در کالم فقها با این عبارت آمده « انجام شود هاآنبه اجتماع 

دارند که طبیب ضامن اقدام خود در  نظراتفاقامامیه  فقهای« جهِأن الطبیبَ یضمنُ مایتلفه بعال

راین در حال بناب؛ ر مرتکب شرط ضمان استیعنی استناد به رفتا ؛منجر به تلف شودکه  است ایمعالجه

مسئولیت  درنگبیمثل گذشته نیست که ( در صورت اجتماع سبب و مباشر در بروز جنایت )حادثه حاضر

وجه به و با ت هرکدامبلکه انتساب عرفی به ، و سبب را معاف از مسئولیت را به مباشر انتساب دهیم

قانون مجازات اسالمی  026زیرا که ماده ، تأثیر دارد هاآن در میزان مسئولیت شانمداخلهنحوه تأثیر و 

برخی به مباشرت و ، دو یا چند عامل داردهرگاهمیقانون سابق مقرر  360و مخالف با ماده  32سال 

ن است و عاملی که جنایت مستند به اوست ضام، تأثیر داشته باشند، بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی

رتکبان رفتار م مگر تأثیر باشندمیمساوی ضامن  طوربهتمام عوامل باشد جنایت مستند به  چنانچه

مباشر  کههستند. درصورتیمتفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول 

 1.فقط سبب ضامن است، باشد هاآنو مجنون و مانند  غیرممیزصغیر ، جاهلاختیار، بیدر جنایت 

بنابراین استناد عرفی ضرر به عامل ورود زیان اعم اینکه مباشر باشد یا سبب در مسئول 

به وجود  436ماده ( 1) تبصرهاین نگرش مشکلی در تفسیر  و با توجه به کندمیشناختن وی کفایت 

در موارد مزبور )معالجاتی که پزشک دستور انجام آن را به » داردمیتبصره موصوف بیان آید. نمی

مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف  هرگاه (دهدمیمریض یا پرستار 

پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود ، به دستور عمل کند باوجوداینو  شودمی

 «مریض یا پرستار است

نکه تخصص و مهارت با توجه به ای( 1ص، 1332، و همکاران زادهقاسماز نویسندگان ) ایعده

 کهالیدانند، درحمیپزشک از پرستار باالتر است انتساب خسارت به پرستار را دور از منطق و انصاف 

این نیست که در مواردی که در خصوص موضوعی ولو از تشخیص پرستار خارج  گذارقانونمنظور 

ایی داشته که جنبه اجر ایونهگبهقانون را تفسیر کرد  بایستمیبلکه ، باشد ما وی را مسئول بدانیم

و شاید بتوان با آوردن دزند، نمیاست و از حکیم کار عبث سر  گذارقانون حکمت برباشد زیرا فرض 

 . مفاد این دو تبصره را تبیین کردعلمی و ساده  مثال

_______________________________________________________________________________ 
 هایکشت اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هریک» داردمیمقرر  1343قانون دریایی مصوب  160ماده . 1

اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد ذلک، معبا اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده است 

 «.و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد طرفین به نسبت مساوی مسئول خواهند بود
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پزشک دستور  است بستریدر بخش ( hypertension) زیاد فشارخونبیماری به علت 

در تزریق اولین آمپول و بعد ، ساعت را داده 1به مدت هر ( frusmide) فشارخونآمپول افت دهنده 

 الئمعحیاتی بیمار را در ورقه  عالئمپرستار ، از گذشت چند ساعت و قبل از نوبت تزریق آمپول دوم

را تزریق و بیمار به علت  فشارخونکرده ولی مجدداً آمپول پایین آورنده  قید 3حیاتی نوشته و آن را 

در این مثال رابطه علیت بین دستور پزشک و نتیجه حاصله عرفاً شود. میفت فشار شدید وارد شوک ا

قطع شده است زیرا عرف مسلم و رایج پزشکی و پرستاری این انتظار را از پرستار دارد که بداند آمپول 

یه حیاتی اول معالئو بررسی  آزمونی که وظیفه اولیه خودش رپرستا و چیست؟ فشارخونپایین آورنده 

جهت رفع  واندتنمیبنابراین پرستار ، توجه به این نکته داشته باشد بایستمیاست و آن را درج نموده 

طه پزشک راب؛ به دستور پزشک متوسل شود و خود را کامالً مطیع پزشک قلمداد نماید خود ازمسئولیت 

ه باشد بلک تواندنمی جاهمهی در و پرستار در نظام پزشکی رابطه رئیس و مرئوس و یا آمر و مأمور

وظیفه و مسئولیتی دارند و اقتضای دانش پرستاری در حد معمولی و متوسط اشرافیت  هاایناز  هرکدام

به  ،و آگاهی بر دستور علمی فوق است بنابراین فارغ از بحث سبب بودن پزشک و مباشر بودن پرستار

ق آمپول دستور پزشک جهت تزری و استوی مسئول علت انتساب عرفی نتیجه حاصله به پرستار صرفاً 

تا جایی بوده که حال عمومی بیمار خوب گردد نه اینکه دستور مشتمل بر فوت  فشارخونافت دهنده 

 . و یا نقص عضو وی شود

در مثالی دیگر بیماری در اثر تصادف دچار آسیب متعدد شده و پزشک اورژانس برای بیمار 

 کندیمپزشک معاینه ، دچار درد ساق پاست گویدمیمار در ویزیت ارتوپد بیدهد، میمشاوره ارتوپدی 

و بعد از مالحظه عکس ساق پای بیمار و عدم وجود شکستگی دستور مرخص نمودن بیمار از سرویس 

غافل از اینکه استخوان کشکک بیمار  دهدمیو پرستار نیز اقدام به ترخیص بیمار  دهدمیارتوپدی 

پزشک ارتوپد و پرستار قرار نگرفته و بعد از مدتی موجب آسیب جدی به کشکک  موردتوجهشکسته و 

که  کسی از پرستار انتظار ندارد در عرف پزشکی، مثال سابق برعکسدر این مثال شود، میپای بیمار 

شکستگی را تشخیص دهد و تشخیص شکستگی استخوان حتی از حیطه صالحیت پزشک عمومی 

که دستور پزشک ارتوپد مبنی بر ترخیص بیمار اشتباه بوده و پرستار نیز  هرچندبنابراین ، فراتر است

 تواندینمدر مسئول شناختن ارتوپد مربوطه ابهامی وجود ندارد و پزشک  دستور اشتباه را اجرا کرده اما

 از بند و با این استدالل که پرستار دستور اشتباه را اجرا نموده خود را 436ماده ( 1تبصره ) استنادبه

زیرا تشخیص موارد مشابه اقتضای دانش پزشک متخصص است نه اقتضای دانش ؛ مسئولیت رها سازد

د برای که قبالً بیان ش گونههمانپزشک سبب است و پرستار مباشر اما  هرچندپرستار و در این مثال 
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سب مورد حمسئول دانستن کسی در اجتماع سبب و مباشر انتساب عرفی زیان به سبب و یا مباشر 

 . مالک عمل است

 

 رویکرد فقهی به مبانی مسئولیت پزشک

فقهای شیعه و اهل سنت در مسئول دانستن پزشک جاهل اختالف ندارند و دلیل آن را روایتی 

 «من تطبّب و لَم یُعلَم منه طب قبل ذلک فهو ضامن» استکه فرموده  کنندمینقل ( از پیامبر اکرم )ص

ن مسئولیت بنابرای ؛ضامن است، بدان بپردازد، سابقه پزشکی داشته باشدنی هر کس پیش از آنکه عی

پزشک جاهل را مطلق قلمداد و به علت ممنوعیت چنین فردی از طبابت و به خطر انداختن جان و 

 ( 6ص، 1334، )جواهر الکالم. مسئول شناخته شده است بالتردیدمال مردم چنین شخصی 

پزشک متخصص و حاذق به مداوای  چنانچهمعتقدند که غیر مشهور فقها  فقهای اهل سنت و

باری یانپارد و یا اقدام پزشک نتایج زبیمار بپردازد و او را درمان کند ولی بیمار براثر فعل پزشک جان بس

 ( 3ص، 1313آبادی، اسماعیل) شوداشته باشد پزشک مسئول شناخته نمیبرای بیمار در پی د

ن معنا که بدی، مسئولیت پزشک مبتنی بر تقصیر است ،در خصوص پزشک حاذق در فقه عامه

پزشک با رضایت بیمار به معالجه او بپردازد و در جریان معالجه به بیمار زیانی برسد مسئول  هرگاه

مگر اینکه در راستای معالجه مرتکب تقصیری شده باشد در فقه امامیه پزشک مسئول عدم ، نیست

 هاییسارتخو  هازیاناما نسبت به ، مرتکب تقصیر شده باشد کهاینمگر ، حصول نتیجه درمان نیست

قصیر مسئولیت پزشک مبتنی بر ت کهاینعمل پزشکی ممکن است به بیمار وارد شود و  درنتیجهکه 

فراوان است و منظور از ضمان طبیب در فقه ضمان او نسبت به این  وجدل، بحثاست یا غیر تقصیری

 : یه عمده وجود داردنوع نتایج حاصله است و سه نظر

ذن با رضایت و ا ، هرچندپزشک مسئول زیان وارد بر بیمار استفقها، طبق نظر مشهور  -الف

ر برائت قبل از معالجه از بیما کهاینمگر ، و مرتکب تقصیری هم نشده باشد پرداخته باشد او به معالجه

 ( نظر فقهی ترینقدیمی). اخذ کرده باشد

حوم ابن ادریس است که معتقد است که پزشکی که با رضایت نظریه دیگر نظریه مر -ب

ده مرتکب تقصیر ش کهاینمگر نیست، مسئول زیان ناشی از معالجه پردازد، میاو  بیمار به معالجه

 . باشد

شود؛ یمتفکیک قائل ، نظریه سوم بین فرض مباشرت و عدم مباشرت پزشک در معالجه -ج

اب )از ب، نوعی مسئول زیان ناشی از معالجه است طور، بهدر فرضی که پزشک مباشر معالجه است

ب در صورتی مسئول است که مرتککند، میاما در فرضی که مباشر نیست و تنها دارو تجویز (، اتالف
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 .چون در این فرض او مسبب تلف است و در مسئولیت ناشی از سبب تقصیر شرط است؛ تقصیر شود

 ( 232 ، ص1313، )کاظمی

ن برای معاف شد، ضمن پذیرش مسئولیت نوعیفقها، ه قبالً اشاره شد مشهور ک گونههمان

 نمایند. میشرط برائت را مطرح ، پزشک غیر مقصر از مسئولیت

چون زیان وارد بر بیمار منتسب ؛ قاعده اتالف -1: از اندعبارتدالیل مشهور فقها  ترینمهم

 . به پزشک است

اگر پزشک مسئول زیان وارد بر بیمار نباشد خون مسلمان ؛ غیر مهدور بودن خون مسلمان -2

 ( الیبطل دم امرءٍ مسلم) ماندمیهدر و بدون جبران باقی 

نکه مگر ایداند، میکه پزشک را ضامن زیان بر بیمار ( )ع امیرالمؤمنینروایت سکونی از  -3

 . شرط برائت نموده باشد

بوده که از حوصله این بحث خارج است و به نقد و ردّ  قابل مذکوراجماع فقها که دالیل  -4

علت انتقاد شدید جامعه پزشکی از قانون سابق که متأثر از نظریه مشهور فقها بوده و همچنین جهت 

دشوار و پیچیده توسط پزشکان داخلی و  هایجراحیبه پزشکان و انجام  تربیشدادن آزادی عمل 

که اقتباس از آن  70قی قانون مجازات اسالمی سال مطابقت با نیازهای روز جامعه در حال رشد و تر

  .تعدیل و مسئولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده است گذارقانونبوده با نگرش جدید 

موزشی آ هایدورهمبنی بر عدم مسئولیت پزشک پس از طی  دالیل غیر مشهور فقها ترینمهم

رسمی و رعایت اصول و مقررات فنی و اجازه مقامات ، تخصصی و اقدام درمانی نامهگواهیو کسب 

 : زیر است قراربهاخالقی 

 زیرا درباره پزشکی که مهارت دارد و اصول علمی را در معالجه بیمار رعایت؛ اصل برائت -1

، در این صورت اصل برائتنه  یا آیدمیکه آیا او ضامن و مسئول به شمار  آیدمیشک پدید کند، می

 . دهدمیحکم به عدم مسئولیت 

ضمان آور نخواهد ، و کار مباح شرعی و مجاز به درمان اذن داده است شارع؛ اذن شرع -2

 شود. نمیو به عبارتی ضمان و مسئولیت با اباحه شرعی جمع  بود

 پزشک با کسب اذن از بیمار و یا بستگان و که؛ درصورتیاذن بیمار یا ولی بیمار به درمان -3

ک مسئول پزش، بیمار بمیرد و یا متحمل زیان سنگینی شود، اولیای او به درمان بپردازد و از این رهگذر

هست و در  همآنبه درمان اقدام کرده و اذن در شیء مستلزم اذن در لوازم ، چه او با اذن بیمار، نیست

ی ببیند پزشک مسئول تلق ایصدمهبیمار  چنانچهیمار این است که از ب عرف هم منظور از کسب اذن

 ( 140ص، 1313آبادی، اسماعیل) شودنمی
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 گیرینتیجه

مسائل مربوط به قصور پزشکی و اخذ خسارت از پزشکان در حال حاضر در جامعه ما رو  -1

انتظارات  باال رفتن، قرراتآشنایی مردم با قوانین و م ازجملهدالیل متعددی  تواندمیبه فزونی است که 

ضاً تمامی خسارات وارده توسط پزشکان و بع ایبیمهپوشش ، از پیشرفت علم پزشکی و حصول نتیجه

از علل  تواند، میتحریک مریض و همراهان وی توسط پزشکان رقیبها، کنکارچاقوجود دالالن و 

 . اصلی باشد

است و حتی در صورت فوت مریض  مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسالمی ذکر شده -2

 یاجتماع هایواقعیتنموده است که با  بینیپیشبرای آن عالوه بر دیه مجازات حبس  گذارقانون

دست  بیرا ترس از عواقب چنین پیامدی باجامعه ما و رشد و بالندگی جامعه پزشکی مطابقت ندارد ز

امع است را بسته و امنیت شغلی جامعه بزرگ و اعمال نوین را که الزمه رشد جو هایجراحیزدن به 

است  ترنزدیکریشه مسئولیت پزشکی به غرامت و خسارت  کهدرحالی اندازدی را به مخاطره میپزشک

 . تا مجازات

مبتنی بر مسئولیت محض پزشک بود که برگرفته از  70قانون مجازات اسالمی سال  -3

ز از فقها مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشک نی ایپارهدر کالم  هرچند استنظریه مشهور فقهای امامیه 

شده بود و در قانون سابق هم در خصوص متفاوت یا مساوی بودن مسئولیت پزشکان و کادر  بینیپیش

رار ق موردتوجهدرمان و هم در خصوص مسئول دانستن مباشر و یا سبب عمدتاً مبانی فقهی قدیمی 

موارد  به ضمان طبیب و فراسوییحظه عدالت و انصاف و نگاه قانون جدید با مال کهدرحالیگرفته بود 

 در فرض انتساب نتیجه به چند عامل عدول هامسئولیتاوالً از قاعده پیشین مبنی بر تساوی ، مشابه

و عملکرد هر عامل در بروز ظهور حادثه توجه  کرده و در مسئول شناختن چند عامل به میزان تأثیر

 داند. میرا به عامل زیان ضروری  آمدهدستبهنتیجه داشته و انتساب عرفی هر 

شرط عدم مسئولیت در کالم فقها و قانون  صورتبهقاعده اخذ برائت از ضمان که اغلب  -4

 لمدادقمستمسک پزشکان برای معاف شدن از مسئولیت  تواندنمیسابق آمده بود در قانون جدید خیلی 

ود و در قلمداد ش تواندنمیپزشکان  انگاریسهلو  احتیاطیبیو یا به عبارتی اخذ برائت مجوز  گردد

صورت اثبات عدم رعایت موازین فنی و تخصصی ولو در صورت اخذ برائت پزشک مسئول اعمال خود 

ی جامعه پزشکی و یا به عبارت شدهپذیرفتهاز طرفی انجام مهارت مطلوب و متناسب با معیارهای است، 

ظامات مربوطه در علم و عمل مسئولیتی برای طبیب در پی ندارد ولو رعایت موازین فنی و علمی و ن
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به پیشرفت علمی و عملی جامعه  گذارقانونو این امر نشانگر توجه  اینکه برائت اخذ ننموده باشد

 . پزشکی دارد

 

 منابع

( نگاه تطبیقی به ضمان طبیب در مذاهب اسالمی، فصلنامه حق، 1313آبادی، داریوش، )اسماعیل .1
 . 1313 ، تابستان400 ل یازدهم، شمارهسا

ها در مسئولیت (، بررسی مفاهیم اذن، رضایت و برائت و تأثیر آن1313پور اسماعیلی، علیرضا، ) .2
 پزشک. 

 ، جزوه درسی فقه استداللی دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد یاسوج. 1334پور جواهری،  .3

قولی در مسئولیت مدنی پزشکان( مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ) جعفری تبار، حسن .4
 . 1377، پاییز 41

( قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی، چاپ اول، 1314حجتی، سید مهدی و باری، مجتبی، ) .0
 تهران، میثاق عدالت. 

 نشگاه تهران. ، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دا7نامه، جلد(، لغت1373اکبر، )دهخدا، علی .6

(، قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، تهران، انتشارات 1310) زراعت، عباس .7
 ققنوس. 

 ( جرائم علیه اشخاص، چاپ ششم، تهران، نشر میزان. 1312صادقی، محمدهادی، ) .1

صفایی، سید حسینی مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به الیحه جدید قانون مجازات اسالمی،  .3
 . 1331، تابستان 01های حقوق قضایی، شماره فصلنامه علمی پژوهشی دیدگاه

برای  حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار-(، نقد مبانی فقهی1334) عامری، پرویز و همتی، زینب .10
، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره هفتم، شماره دوم، تابستان سلب مسئولیت از پزشک

1334 . 

 (، مسئولیت پزشکی، چاپ دوم، تهران، انتشارات حقوقی. 1313) عباس، محمود .11

، مجله ایرانی 32زاده، ناز آفرین و همکاران، مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسالمی سال قاسم .12
 . 1333(، آبان 4) فتم، شمارهاخالق و تاریخ پزشکی، دوره ه

 (، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران. 1317) کاتوزیان، ناصر .13

کاظمی، محمود، تحقیق پیرامون سیر اندیشه طبیب در فقه امامیه، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده  .14
 . 1313( بهار 1) شماره 40 حقوق و علوم سیاسی دوره

موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران، چاپ اول، (، 1373لطفی، اسداهلل، ) .10
 تهران، انتشارات مجد. 
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 شهید بهشتی(. ) جلد، تهران، دانشگاه ملی 3تا( حقوق جزای عمومی در محسن، مرتضی، )بی .16

 (، فقه پزشکی، چاپ دوم، تهران، انتشارات حقوقی. 1331) محقق داماد، سید مصطفی .17

(، مقاالت فقهی، حقوقی، فلسفی و اجتماعی، چاپ اول، 1310) محمد موسوی بجنوردی، سید .11
 تهران، موسسه چاپ و نشر عروج. 

 (، جرائم علیه اشخاص، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان. 1313) میر محمدصادقی، حسینی .13

قسمت اول( در فصلنامه ندای صادق، ) میر هاشمی، سرور، ضمان پزشک در فقه و حقوق اسالمی .20
 . 1313، بهار 33شماره سال نهم، 

، چاپ هفتم، بیروت، دار 43، جواهر الکالم فی شرائع االسالم، جلد 1404نجفی، محمدحسن،  .21
 احیاء انتشارات العربی. 

 نامه مبانی فقهی حقوقی اخذ برائت از بیمار، شیراز، دانشگاه شیراز. (، پایان1332همتی، زینب، ) .22
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 آرای انتظامی
 
 
 
 

 اند. آرا به ترتیب تاریخ )از قدیم به جدید( مرتب شده
 
صادره از دادگاه انتظامی کانون وکالی  14/4/34مورخ  00موجب دادنامه شماره به .2

و  10ماده  1و بند  13استناد ماده دادگستری منطقه فارس، آقای رحمان محمودی کارآموز وکالت، به
 نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری، با یک درجه تخفیف به توبیخآیین 76ماده  3بند 

 با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شده است. 
صادره از دادگاه انتظامی کانون وکالی  23/4/34مورخ  07موجب دادنامه شماره به .0

نامه آیین 10ماده  1راد وکیل دادگستری، با استناد به بند دادگستری منطقه فارس، آقای رضا آیین
ماه ممنوعیت در امر وکالت  6قانون وکالت، به  43ماده  4الیحه قانونی استقالل کانون وکال و بند 

 دادگستری محکوم شده است. 
صادره از دادگاه انتظامی کانون وکالی  23/4/34مورخ  01موجب دادنامه شماره به .9

 3و بند  10ماده  1استناد بند وکیل دادگستری، به نیک دادگستری منطقه فارس، آقای مسلم زهرایی
نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری به توبیخ با درج آیین 10و با رعایت ماده  76ماده 

 در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شده است. 
وکالی صادره از دادگاه انتظامی کانون  20/4/34مورخ  03موجب دادنامه شماره به .4

 73ماده  4و بند  13ده استناد مادادگستری منطقه فارس، آقای فرهاد عسکری وکیل دادگستری، به
نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری با یک درجه تخفیف آیین 76ماده  3ند ناظر بر ب

 به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شده است. 
صادره از دادگاه انتظامی کانون وکالی  11/0/34مورخ  63نامه شماره موجب دادبه .5

دادگستری منطقه فارس، خانم منصوره روحانی و آقای مهدی شکوهی مشهدی وکالی دادگستری، 
 13نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری و ماده آیین 10ماده  6و  1استناد بندهای به

 نامه مرقوم، با یک درجه تخفیف به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانونآیین 76ماده  3و بند 
 اند. محکوم شده

صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات پیرو  17/0/34مورخ  274موجب دادنامه شماره به .1
صادره از دادگاه انتظامی کانون وکالی دادگستری منطقه فارس،  21/1/32مورخ  14دادنامه شماره 

نامه الیحه آیین 76و ماده  10ماده  1و بند  13استناد مواد خانم فاطمه حیدری وکیل دادگستری، به
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قانونی استقالل کانون وکال، با یک درجه تخفیف، به درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم 
 شده است. 
قضات، پیرو  صادره از دادگاه عالی انتظامی 31/0/34مورخ  117موجب دادنامه شماره به .7

صادره از دادگاه انتظامی کانون وکالی دادگستری منطقه فارس، آقای  7/1/32مورخ  70دادنامه شماره 
 3نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال و بند آیین 13استناد ماده غالمرضا زارع وکیل دادگستری به

 ه کانون محکوم شده است. قانون وکالت، به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجل 01ماده 
صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات پیرو  31/0/34مورخ  323موجب دادنامه شماره به .8

دادگاه انتظامی کانون وکالی دادگستری منطقه فارس، آقای حسین  13/1/32مورخ  11دادنامه شماره 
نونی استقالل کانون وکالی نامه الیحه قاآیین 10ماده  1استناد بند بزرگی وکیل دادگستری، بهده

نامه مرقوم، با یک درجه تخفیف به توبیخ با درج آیین 13و قسمت آخر ماده  1334دادگستری مصوب 
 در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شده است. 

صادره از دادگاه انتظامی کانون وکالی  10/6/34مورخ  13موجب دادنامه شماره به .3
نامه آیین 76ماده  3زاده وکیل دادگستری با استناد به بند ی قهرمان عیسیدادگستری منطقه فارس، آقا

الیحه قانونی استقالل کانون وکال، به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شده 
 است. 

صادره از دادگاه انتظامی کانون وکالی  17/6/34مورخ  13موجب دادنامه شماره به .22
نامه آیین 10ماده  1س، آقای عبدالرضا گودرزی وکیل دادگستری با توجه به بند دادگستری منطقه فار

قانون  01ماده  3استناد بند و به 1334الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب سال 
 وکالت، به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم شده است. 

صادره از دادگاه انتظامی کانون وکالی  24/1/34ورخ م 103موجب دادنامه شماره به .22
الیحه قانونی  11استناد ماده دادگستری منطقه فارس، آقای مصیب مهبودی وکیل دادگستری، به

 استقالل کانون وکالی دادگستری، حکم به تعلیق موقت ایشان از وکالت صادره شده است. 
از دادگاه انتظامی کانون وکالی  صادره 17/11/34مورخ  101موجب دادنامه شماره به .20

نامه الیحه آیین 60استناد ماده اصغر غفاری وکیل دادگستری بهدادگستری منطقه فارس، آقای علی
به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله  10ماده  1قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری و بند 

 کانون محکوم شده است. 


