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 عنوان مقاله :

 راهكار قانون مجازات اسالمي در مورد مسووليت مدني 

 سبب مجمل و قلمرو اعمال آن درخطاي پزشكي

 نويسنده :

 دكتر محمد عابدي 

 ر گروه حقوق دانشگاه فردوسي مشهداستاد يا

 nazaninn@um.ac.irپست الكترونيكي:

 

 چكيده

ژرمني -شناس در نظامهاي حقوقي كامن ال و روميمطالعه ي تطبيقي مسووليت مدني سبب مجمل و نا     

،حكايت از وجود اختالف در انديشه هاي حقوقي و رويه هاي قضايي دارد؛ ليكن هر دو نظام ،از جهت گرايش به لزوم 

جبران زيان و حمايت از زيانديده، وجه مشترك دارند . مسووليت مشترك و يا تضامني عامالن محصور در گروه معين 

ي چون تقصير جمعي ، حفاظت مشترك ، شخصيت حقوقي عملي گروه  و اماره ي وجود رابطه ي سببيت ميان با مباني

 فعل هر يك از اعضاء با ضرر توجيه شده است.

، و در خصوص ارتكاب جنايت توسط  787تا  744، در مواد 2931قانون جديد مجازات اسالمي مصوب      

روض متفاوت و بر حسب اين كه لوث موجود باشد يا نباشد و يا اين كه تعدد اقرار يك نفر از دو يا چند نفر معين ، در ف

باشد، راهكار پرداخت ديه از بيت المال يا اخذ ديه به تساوي از متهمان يا رجوع به يكي از اقرار كنندگان را، مقرر داشته 

 است.
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از حقوق تطبيقي و روش مقايسه اي  اين پژوهش در نظر دارد با روش تحليلي و توصيفي و ضمن استفاده     

،ضمن يافتن مباني راهكار قانون مجازات اسالمي جديد و ارزيابي انتقادي آن، قلمرو اعمال آن رادر خطاهاي پزشكي و 

زيانهاي جسمي و  مالي ناشي از آن تبيين كند . تحليل دقيق موضوع نشان مي دهد كه مسووليت مشترك و مساوي 

 اي كه به ورود ضرر به وسيله ي يكي از آنان شده است ،  بويژه در حوادث پزشكي كه  عامالن دخيل در حادثه

پشتوانه ي بيمه ي مسووليت را دارد، با انديشه ي حمايت از زيانديده و توزيع ضرر و عدالت توزيعي تناسب بيشتري 

 دارد.

 خطاي پزشكي-اقرار-لوث-رابطه سببيتَ-سبب مجمل-مسووليت مدني كليد واژه :

 مقدمه :

هدف مسووليت مدني جبران خسارت زيانديده است و براي تحقق مسووليت مدني بايد اركان آن ، از جمله 

رابطه ي سببيت ، ميان تقصير يا فعل زيانبار و ضرر ثابت گردد و قاعدتا بار اثبات رابطه ي سببيت به دوش زيانديده است 

بب و يا دو يا چند مباشر ، به شكل طولي و عرضي ، و يا سبب و مباشر .ليكن در پارهاي از موارد ،  اجتماع دو يا چند س

تحقق يافته و خسارتي به ديگري وارد شده است ، بدون اين كه بتوان به طور قاطع عامل ورود ضرر را معلوم كرد، كه به 

ن ديگر علم اجمالي سبب مجمل مصطلح شده است )سبب به معناي عامل زيان و اعم از مباشر و سبب اصطالحي(، به بيا

به عامل ورود زيان وجود دارد و مرتكب محصور در گروه معين است ولي علم تفصيلي به عامل واقعي زيان نيست. 

همچنين گاه عامل ورود زيان محصور در ميان عده اي معين نمي باشد هر چند ممكن است با تسامح مشخص باشد مانند 

ون اينكه شخص معيني را بتوان ولو به اجمال مسوول شناخت كه اصطالحا قتل در شارع عام يا در ازدحام جمعيت بد

 سبب ناشناس ميگويند و در اينجا نيز سبب به معناي عامل و اعم از سبب و مباشر است.
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در اين موارد ،رابطه ي سببيت ميان فعل هيچ شخص معين با ضرر محرز نمي شود با وجود آن كه مرتكب در 

محصور قطعا حضور دارد و عدم مسووليت تمامي اسباب محصور به معناي مخالفت قطعي با  ميان جمع محصور يا غير

علم اجمالي است و مسووليت همه ي آنان مالزمه ي قطعي با ضمان برخي از اشخاص دارد كه قطعا و ثبوتا عامل زيان 

رورت حمايت از زيانديده و نبوده اند . و از طرف ديگر ، عدم مسووليت همه ي اسباب محصور و غير محصور ، باض

لزوم جبران ضرر منافات دارد. جمع دو ضرورت احراز رابطه ي سببيت و حمايت از زيانديده، هدف مشترك تمام نظريه 

 هاي حقوقي است كه در مورد سبب مجمل و ناشناس ارايه شده است.

آمريكا نشان ميدهد كه با كنار مطالعه ي تطبيقي موضوع در حقوق ايران و فقه اماميه و حقوق فرانسه و حقوق 

نهادن نظريه ي عدم مسووليت همه ي عوامل در سبب مجمل ، با هدف جبران خسارت زيانديده ، مسووليت گروهي 

اشخاص دخيل در فعاليت زيانبار با نظرياتي مانند تقصير گروهي يا مرتبط، حفاظت گروهي يا مشترك، شخصيت 

ي سببيت توجيه شده است و در حقوق اسالمي راهكارهايي چون توسل به  حقوقي اسباب مجمل و اماره وجود رابطه

 قاعده ي قرعه و توزيع خسارت بر مبناي واليت حاكم پذيرفته شده است.

به  2941قوانين حقوقي و كيفري ايران راه حلي براي اين معماي دشوار نيافته و قانون مجازات اسالمي مصوب 

ق.م.ا. اسالمي سابق  921صرفا برخي حقوقدانان به استناد فاعده ي قرعه و ماده صراحت مساله را طرح نكرده بود و 

معتقد بودند كه با توسل به قرعه مي توان مسوول جبران زيان را تعيين كرد، راه حلي كه به جهت عدالت كور قابل انتقاد 

 بود.

تا  744تا جديدي را در مواد در مورد خسارات بدني راهكارهاي نسب 22/1/2931قانون مجازات اسالمي مصوب 

مقرر كرده است و بر حسب وجود يا فقدان لوث، قاعده ي توزيع خسارت بين متهمان  و رجوع به بيت المال را  784
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مقرر كرده است و در صورت اقرار تمام يا برخي از متهمان ، طبق قاعده ي اقرار ، اختيار مجني عليه در رجوع به هر يك 

 پذيرفته است.از اقراركنندگان را 

اين مقاله در صدد است با نگاهي گذرا به راهكارهاي حقوق تطبيقي در مورد مسووليت مدني سبب مجمل و 

راهكار قانون مجازات اسالمي )مبحث اول(  مباني قانون مجازات اسالمي را )مبحث دوم( مطالعه كند. راهكاري كه با 

مل ماندن عامل واقعي فعل زيانبار  دربرخي از  حوادث واقع شده توجه به غلبه زيانهاي بدني در تخلفات پزشكي و مج

در بيمارستان  و اعمال جراحي تيم پزشكي و موارد مشابه ونيز با توجه به امكان تسري احكام مذكور در قانون مجازات 

 ارد. اسالمي به زيانهاي مالي ، در قلمرو مسووليت مدني پزشكان و كاركنان بيمارستان جنبه ي كاربردي د

مبحث نخست: راهكارهاي حقوق تطبيقي و قانون مجازات اسالمي در مورد مسووليت مدني سبب 

 مجمل و ناشناس

 گفتار نخست: راهكارهاي حقوق تطبيقي

( 923تا134: صص2983به جهت مطالعه ي تطبيقي موضوع در برخي از پژوهشهاي سابق)محسني و مرادي نژاد،

ا به نظريه هاي مطرح در حقوق تطبيقي با هدف شناخت بهتر راهكار قانون مجازات ، در اين مبحث صرفا اشاره اي گذر

 اسالمي خواهيم داشت.

، به داليلي مانند عدم احراز رابطه ي سببيت ميان فعل  13رويه ي قضايي سابق فرانسه تا نيمه ي قرن -بند نخست

(و مغايرت مسووليت تضامني يا  Terre, Simler et Lequette,2331: p.118هر يك از اسباب مجمل با زيان )

مشترك همه ي اسباب مجمل با علم قطعي به ارتكاب زيان  به وسيله ي يكي از آنان و اينكه عدم مسووليت مقتضاي 

( اين نظريه از دو جهت  97: ص2988عدالت است ، به نظريه ي عدم مسووليت همه ي اسباب مجمل معتقد بود) صفايي،

پر حقوقدان شهير فرانسه ، محروم كردن زيانديده از جبران خسارت به جهت ناتواني در احراز رابطه قابل انتقاد است : ري
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( و دوم اين كه عدم مسووليت 97،ص  2988ي سببيت در علم اجمالي را مغاير عدالت و انصاف مي دانست.) صفايي، 

 يكي از اسباب است.همه ي اسباب اجمالي به معناي مخالفت  قطعي با علم اجمالي به مسووليت 

 راهكار مسووليت تضامني يا مشترك همه ي اسباب مجمل -بند دوم

 براي توجيه مسووليت گروهي همه ي اسباب مجمل مباني متعددي ذكر شده است :

تقصير گروهي يا تقصير مرتبط: وقتي عده اي از اشخاص در انجام عملي مشاركت مي كنند كه نفس  .2

ب مي شود ولو فعل زيانبار ناشي از عمل يكي از آنان باشد، تقصير مشاركت در آن عمل تقصير محسو

گروهي موجب مي شود كه همه ي اسباب مجمل را فاعالن مشترك ضرر تلقي كنيم مانند شكار دسته 

جمعي در محيط غير مجاز يا انجام عمل جراحي بدون ضرورت يا بدون طي كردن معاينات مقدماتي 

شكارچيان و يا  تيم پزشكي در برابر زيانديده مسووليت تضامني دارند)  الزم كه در اين مثالها تمامي

Viney et Jourdain,2338:pp.134،138 ) 

حفاظت گروهي يا مشترك : هنگامي تعدادي از اشخاص به صورت جمعي اختيار يكساني در مورد  .1

شيء تلقي كرد .در استفاده ، هدايت و كنترل يك شيء داشته باشند مي توان آنان را محافظان مشترك 

ق.م. كه براي محافظ شيء مسووليت بدون تقصير مقرر كرده  2987حقوق فرانسه به استناد بند يك ماده 

است ، مسووليت تضامني و نوعي تمام اشخاصي كه قانونا عنوان محافظ را دارند پذيرفته شده است .به 

مان حضور دارند يكي از ابزار عنوان مثال ،در عمل جراحي پيچيده اي كه چند جراح به طور همز

جراحي كه مورد استفاده همه ي اعضاء قرار گرفته ، در بدن بيمار جا مانده است بدون اينكه بتوان آن را 
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مستند به قصور يكي از اعضاء كرد ،دراين صورت تمام جراحان عضو تيم جراحي را مي توان محافظان 

 (Viney et Jourdain,2338:pp.133،123مشترك آن شيء تلقي كرد .) 

شخصيت حقوقي اسباب مجمل : وقتي گروهي مانند يك تيم جراحي يا يك كادر پرستاري به اندازه ي  .9

كافي ثبات و هماهنگي داشته باشند و هدف مشتركي را دنبال كنند، اين گروه شخصيت حقوقي عملي 

ه به وسيله ي يكي از را تشكيل مي دهد كه حقوق نيز آن را انكار نمي كند در نتيجه ضرر وارد شد

اعضاء به نحو مجمل، منتسب به شخص حقوقي مي شود كه همه ي اعضاء از باب عضويت در شخص 

   (Viney et Jourdain,2338:pp.122،129)حقوقي مسووليت تضامني يا مشترك دارند) 

رابطه ي  اماره ي سببيت يا نظريه ي تقسيم بار دليل : در مسووليت مدني سبب مجمل  ، امكان اثبات .7

سببيت نه تنها براي زيانديده فراهم نشده است ، بلكه ممكن است كه هر يك از اسباب مجمل نيز توان 

اثبات عامل واقعي زيان را داشته باشند و همه ي اسباب مجمل موجب ابهام در احراز رابطه ي سببيت 

عي زيان وجود دارد .به عنوان شده اند. همچنين احتمال تباني ميان اسباب مجمل بر عدم معرفي عامل واق

مثال تعدادي از پرستاران شاغل در يك نوبت كاري از اعالم نام پرستار تزريق كننده ي آمپول اشتباهي 

امتناع كنند.لذا با هدف حمايت زيانديده ، بار اثبات دليل معكوس مي شود و فرض مي شود كه ميان 

وجود دارد مگر هر يك از آنان بتواند عدم دخالت فعل هر يك از اسباب مجمل با زيان رابطه ي سببيت 

  (Viney et Jourdain,2338:p.129)خود را در وقوع حادثه ثابت كند.)

واليت حاكم : در سبب مجمل ، از يك طرف حمايت از زيانديده و لزوم جبران ضرر مقتضي پرداخت  .1

يت يكي از آنان با اعمال خسارت است و از سوي ديگر ، عدم مسووليت همه ي اسباب مجمل يا مسوول
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قرعه عادالنه به نظر نمي رسد و مي تواند منشاء اختالف و هرج و مرج باشد. در اين حالت قاضي از باب 

واليت حاكم مي تواند دخالت كرده و شيوه ي جبران خسارت را معلوم كند.بنا براين وي با توزيع 

 (28:ص 2943ند.)صفري،خسارت ميان همه ي اسباب مجمل اقدام به فصل خصومت مي ك

با توجه به قاعده ي قرعه )القرعه في كل امر مشكل(و اين كه قرعه در  راهكار قرعه :-بند سوم

شبهات موضوعي مقرون به علم اجمالي اجرا مي شود كه رفع اجمال آن از طريق اصل يا اماره ممكن نيست ) 

قانون مجازات  921(با استناد به ماده 99:ص2988( ، برخي حقوقدانان ) صفايي،14:ص 2981بجنوردي ، الف،

در خصوص ديه ي ناشي از قتل و تسري آن به ساير موارد با وحدت مالك ، معتقدند كه  41اسالمي مصوب 

مي توان در سبب مجمل با اعمال قرعه مسوول را تعيين كرد زيرا صرف نظر از اينكه قرعه را اصل يا اماره بدانيم 

مسووليت مشترك همه ي اسباب مجمل مخالفت قطعي با علم اجمالي به (43،ص 2981) بجنوردي،الف،

مسووليت يكي از آنان است و يقينا به برخي از آنان ظلم شده است ) وال تزروا وازره وزر اخري( ، در حالي كه 

اقعي با اعمال قرعه يقين بر اجحاف نسبت به پرداخت كننده وجود ندارد چون احتمال اصابت قرعه به نام عامل و

 (913:ص2983زيان وجود دارد.)مير محمد صادقي،

در برابر اجراي قاعده قرعه در سبب مجمل با انتقاد مواجه شده  كه با عدالت توزيعي و توزيع ضرر 

مخالف است و هيچ يقيني بر مسووليت شخصي كه قرعه به او اصابت كرده وجود ندارد ، بعالوه در مواردي كه 

ر باشد يا ايجاد خطر نمايد ، اعمال قرعه به معناي عدم توجه به تقصير و خطر صرف مشاركت در عملي تقصي

همه ي اسباب مجمل است. در هر حال قرعه در سبب مجمل كه محصور در گروه معين است قابل اعمال است 

 (921، ص2983و امكان اجراي قرعه در مساله ي سبب ناشناس وجود ندارد.)محسني و مرادي نژاد،
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در حقوق فرانسه ، اين راهكار در مواردي كه عامل زيان ناشناس باشد -مسووليت دولت -بند چهارم

در پاره اي از فروض پذيرفته شده است مانند جبران خسارت زيانديدگان در تصادف جاده اي كه مسوول حادثه 

ق انتقال خون معلوم نيست ، حوادث شكار ، زيانديدگان اعمال تروريستي و مبتاليان به ويروس ايدز از طري

 (.929:ص2983آلوده . )محسني و مرادي نژاد،

در حقوق ايران عالوه بر مسووليت بيت المال ، در مواردي كه قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام   

قانون  23ق.م.ا.( و مسووليت صندوق بيمه ي اجباري در موارد شناخته نشدن مسوول حادثه )م.784كشته شود )م.

قانون مجازات اسالمي در فرض علم  997و  787،999، 744()سبب ناشناس(، در مواد 84.مصوب بيمه اجباري..

 اجمالي ، پرداخت ديه از بيت المال مقرر شده است.

 گفتار دوم : راهكار قانون مجازات اسالمي در مورد سبب مجمل و ناشناس

قتل توسط يكي از دو نفر،  در خصوص علم اجمالي بر وقوع 921قانون مجازات اسالمي سابق در ماده 

راهكار اعمال قرعه را براي اخذ ديه انتخاب كرده بود.قانون جديد مجازات اسالمي ، با تفكيك فرضي كه اقرار 

وجود دارد از موردي كه اقراري موجود نيست و بر حسب اين كه لوث محقق شده يا خير و در مورد سبب 

 ناشناس ، راهكارهاي ذيل را مقرر كرده است.

 بند نخست : وجود اقرار در ميان اسباب مجمل

در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت ،  "قانون مجازات اسالمي و تبصره ي آن 744مطابق ماده ي 

هر گاه منشاء علم اجمالي ، اقرار متهمان باشد حسب مورد اولياء يا " "توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين ...

ريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه  كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي مجني عليه مخيرند براي د

هر گاه كسي اقرار به جنايت موجب  "همين قانون  789و به موجب ماده  "و غير عمدي و قتل و غير قتل نيست



 

 

9 

از دو  ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي

  "اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ي ديه كند

 بند دوم: فقدان اقرار در ميان اسباب مجمل

 قانون گذار بر حسب وجود يا فقدان لوث احكام متفاوتي را مقرر كرده است:

اتي كه وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي : لوث عبارتست از وجود قرائن و امار -الف

قانون مجازات  927موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب آن از جانب متهم مي شود.)م

اسالمي( در صورت حصول لوث ، از متهم دليل بر نفي اتهام مطالبه مي شود زيرا بر خالف اموال ، در 

مي باشد. ) محقق داماد  خون، سوگند بر عهده ي مدعي و اقامه ي دليل بر بي گناهي به عهده ي مدعي عليه

( در صورت ارايه ي دليل ، متهم برائت مي يابد و قسامه اجرا نمي شود . ليكن در فرض 934:ص 2943،

عدم ارايه ي دليل برائت به وسيله ي متهم ، شاكي اختيار دارد يا اقامه ي قسامه كند يعني با اداي 

از متهم درخواست قسامه كند يعني متهم با سوگندهاي متعدد جنايت يا خصوصيات آن را ثابت كند، يا 

ق.م.ا.(در صورتي كه شاكي اقامه ي قسامه  924و  929اداي سوگندهاي متعدد از خود دفع اتهام كند.)مواد 

نكند و از متهم نيز قسامه را مطالبه نكند در جنايات عمد ، متهم با اخذ تامين مناسب براي سه ماه آزاد مي 

اخذ تامين آزاد مي گردد. در هر حال حق اقامه ي قسامه يا مطالبه ي آن از متهم ، شود و در غير عمد بدون 

 ق.م.ا.( 928براي شاكي باقي مي ماند.)م.
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در صورتي كه شاكي از متهم قسامه را مطالبه كند و او قسامه اقامه كند تبرئه مي شود بدون اين كه 

در صورت امتناع از قسامه ، متهم محكوم به  شاكي حق تجديد دعوي با قسامه يا بينه را داشته باشد و

 پرداخت ديه مي شود بدون اين كه متهم امكان رد قسامه را به شاكي داشته باشد.

صرف نظر از داليل موافقان و مخالفان حجيت قسامه براي اثبات جنايات و فارغ از اختالف نظرها 

( نظر مشهور در فقه اماميه 993تا  923:صص 2943در خصوص انجام قصاص نفس با قسامه ،)محقق داماد ، 

و قانون مجازات اسالمي ، قسامه را به عنوان يكي از ادله خاص اثبات جنايات پذيرفته و امضاء كرده است و 

 صرفا در موردي اجرا مي شود كه لوث وجود داشته باشد.

دو فرض را  در موردي كه علم اجمالي به ارتكاب جنايت توسط اشخاصي وجود دارد ، قانونگذار

 مطرح ساخته است :

 فرضي كه علم اجمالي به ارتكاب جنايت توسط يكي از دو يا چند نفر معين وجود دارد :-2

ق.م.ا.(يعني دليل 924در اين فرض چنانچه لوث وجود داشته باشد ، مطابق مواد قسامه عمل مي شود )م.

و در فرض عدم ارايه ي دليل برائت ، يا برائت از متهمي كه در مورد او لوث وجود دارد مطالبه مي شود 

ق.م.ا.(و يا نوبت 783و  929شاكي اقامه ي قسامه مي كند كه حسب مورد قصاص يا ديه ثابت مي شود.)م.

به قسامه مدعي عليه مي رسد كه در اين فرض يا مدعي عليه قسامه را اجرا مي كند و ديه از بيت المال 

ي عليه از اجراي قسامه امتناع مي كند كه در اين صورت به ق.م.ا.(و يا مدع787پرداخت مي شود )م.

پرداخت ديه محكوم مي شود و در صورتي كه ممتنعان متعدد باشند بايد ديه را به تساوي پرداخت 
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ق.م.ا.( البته به نظر مي رسد تسري حكم ثبوت قصاص با قسامه به مورد علم اجمالي ، مغاير با 748كنند)م.

 و قاعده ي درء باشد.لزوم احتياط در دماء 

 حصول لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد :-1

قانون مجازات اسالمي در صورت حصول لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد، سه فرض را 

 مطرح كرده است:

در صورت حصول لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ، شاكي مي تواند  997مطابق ماده -الف

ي قسامه را مطالبه كند كه در اين صورت اگر همه ي متهمان اقامه ي قسامه كنند ، ديه ي  از متهمان اقامه

قتل از بيت المال پرداخت مي شود و اگر همه يا برخي از آنان امتناع كنند ، ديه بر شخص ممتنع يا ممتنعان 

 ثابت مي شود كه در صورت تعدد ممتنعان ، ديه را بايد به تساوي بپردازند.

در صورت حصول لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ، مجني عليه  991وجب ماده ي به م-ب

يا ولي دم مي تواند مرتكب را معين كند وبا اقامه ي قسامه عليه او ، جنايت و حسب مورد قصاص يا ديه را 

 ثابت كند.

يا چند  واگذاري حق انتخاب به مجني عليه يا ولي دم ، عليرغم اين كه مرتكب مردد بين دو

شخص مي باشد ، وثبوت قصاص  و حتي ديه ، نتيجه ي سنگين و يا غير قابل جبراني است كه قانون آن را 

برگزيده است . سقوط قصاص و محكوميت همه به ديه به تساوي ، با قاعده ي الحدود تدرء بالشبهات كه 

فروض پذيرفته شده است ،  در قصاص نيز مجري است و لزوم احتياط در دماء و توزيع ديه كه در ساير
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عادالنه تر به نظر مي رسد ؛ مضافا اين كه مفروض آن است كه لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد 

 وجود دارد ، حال چگونه قسم خورندگان به وقوع جنايت به وسيله ي يكي از آنان علم يافته اند؟

كل مردد حاصل شود و به همين در صورتي كه لوث عليه دو يا چند نفر به ش 999طبق ماده -ج

شكل عليه آنان اقامه ي قسامه شود ، جنايت به عهده ي يكي از آنان به صورت مردد ثابت مي شود كه در 

اين فرض ، قاضي از متهمان اداي سوگند بر برائت خويش مطالبه مي كند و با سوگند همه ي آنان ، در 

غير قتل همه ي آنان به تساوي محكوم به پرداخت ديه مورد قتل ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در 

مي گردند و در فرض امتناع همه يا برخي از آنان از سوگند ، ديه بر ممتنع يا ممتنعان ثابت مي شود كه در 

 صورت تعدد ، به تساوي مسوول خواهند بود.

 فقدان لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي -ج

ت اسالمي در صورت علم اجمالي به ارتكاب جنايت توسط قانون مجازا 744به موجب ماده ي 

 يك نفر از دو يا چند نفر معين، و عدم وجود لوث ، دو فرض است :

صاحب حق) مجني عليه يا اولياء دم(از متهمان مطالبه ي سوگند مي كند و همگي بر عدم ارتكاب  .2

لمال پرداخت مي شود و در جنايت سوگند مي خورند ، كه در اين صورت در مورد قتل ديه از بيت ا

 غير قتل ، ديه به تساوي از متهمان در يافت مي گردد.

 با وجود مطالبه ي سوگند از متهمان ، همه يا برخي از اطراف علم اجمالي از اتيان سوگند امتناع  .1

مي كنند كه در اين فرض ، اگر ممتنع واحد باشد ، به تنهايي عهده دار ديه مي باشد و اگر متعدد 

 ند ، بايد ديه را به تساوي بپردازند.باش
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ق.م. ا. بر اين امر  781در اين فروض ، به دليل فقدان لوث ، امكان قصاص منتفي است. ماده 

در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر و عدم امكان تعيين "تصريح داردكه :

 "و حكم به پرداخت ديه مي شودمرتكب ، چنانچه جنايت عمدي باشد ، قصاص ساقط 

ق.م.ا. نيز فرض ديگري از سبب مجمل را بيان مي دارد: هر گاه كسي در اثر رفتار عده  743ماده 

اي كشته يا مصدوم شود و جنايت مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد ، همه 

 ساوي بپردازند.ي آنها بايد ديه ي نفس يا ديه ي صدمات را به طور م

 سبب ناشناس-بند سوم

بر خالف سبب مجمل كه علم اجمالي به مرتكب در ميان گروه محصور وجود دارد ليكن به 

جهت فقدان علم تفصيلي ، شخص مرتكب معين نيست ، گاه علم اجمالي نيز موجود نيست و مرتكب نه 

 عامل ناشناس مي گويند.اجماال و نه تفصيال شناخته شده نيست كه اصطالحا به آن سبب يا 

ق.م. ا. در خصوص مرتكب ناشناس جنايت مي گويد: اگر شخصي به قتل برسد و قاتل  784ماده 

شناخته نشود يا بر اثر ازدحام كشته شود ديه از بيت المال پرداخت مي گردد. بديهي است فرض قانون ناظر 

جاني اجماال يا تفصيال معلوم باشد و اال به جايي است كه جنايت مستند به فعل كسي باشد ، بدون اين كه 

در موردي كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد مانند اين كه در اثر علل قهري 

 ق.م.ا.( 133واقع شود ، ضمان منتفي است.) م.

نظور آمده است .طبق اين ماده به م 2984مشابه اين حكم در ماده قانون بيمه ي اجباري ...مصوب 

حمايت از زيانديدگان حوادث رانندگي ، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت ...فرار كردن 
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و يا شناخته نشدن مسوول حادثه ... قابل پرداخت نباشد... توسط صندوق تامين خسارتهاي بدني پرداخت 

 خواهد شد.

 مبحث دوم : مباني راهكارهاي قانون مجازات اسالمي 

 قانون مجازات اسالمي 784و  744ت : مبنا و قلمرو مواد گفتار نخس

 بند نخست : مبنا

مطابق مواد مذكور ، در مواردي كه مشاركت در جنايت نباشد و علم اجمالي به وقوع جنايت 

توسط يكي از دو يا چند شخص وجود داشته است ولي همه يا برخي از اعضاي گروه معين به وقوع جنايت 

 ، زيانديده مي تواند بر مبناي اقرار هر يك از آنان رجوع كند و ديه مطالبه كند.اقرار داشته باشد 

پرسشي كه اينجا مطرح مي شود اين است  با وجود آن كه مسلم است  جنايت مستند به فعل 

همگي اعضاء گروه معين نيست و يقينا به وسيله يكي از اعضاء تحقق يافته كه او تفصيال معين نمي باشد و به 

ان ديگر با وجود آن كه كذب بودن همه اقرارها، جز يكي، مسلم است هر چند علم تفصيلي به اقرار بي

كذب وجود ندارد ، چگونه زيانديده )مقرله( مي تواند دست به انتخاب بزند و به يكي از اقراركنندگان 

 رجوع كند، عليرغم آنكه احتمال  كذب بودن اقرار چنين شخصي وجود دارد؟

 پرسش را بايد در ماهيت اقرار و آثار آن جستجو كرد :پاسخ اين 

مطابق قاعده ي مشهور و روايت متواتر نبوي اقرار العقال علي انفسهم جايز ، اقرار شخص به زيان 

خود نافذ و معتبر است  ، حتي اقرار به مجهول و مبهم )اعم از مجهول بودن موضوع و ذينفع اقرار(؛ و بر 

ق.م. اقرار را دليل مي  2118از ادله عام در اثبات دعاوي حقوقي و كيفري است.ماده  همين مبنا ، اقرار يكي

قانون آيين دادرسي مدني نيز اضافه مي كند كه با وجود اقرار ، دليل ديگري براي ثبوت  139داند و ماده 



 

 

15 

ضي نمي تواند حق الزم نيست. بنابراين اقرار دليل واقعي و قاطع دعوي است و بر قاضي تحميل مي شود. قا

به استناد اين كه اقرار او را قانع نساخته  و يا با قراءن ديگر مخالف است ، از پذيرش آن خودداري كند و از 

بر الزام ناشي از اقرار تاكيد مي كند و اشعار مي دارد : هر كس  2114خواهان دليل ديگري بخواهد.ماده 

 (2144خواخد بود. و انكار بعد از اقرار مسموع نيست)اقرار به حقي براي غير كند ، ملزم به اقرار خود 

در خصوص اينكه اقرار دليل واقعي است يا اماره ، اتفاق نظر وجود ندارد. در حالي كه از 

ق.آ.د. م. ممكن است استنباط شود كه اقرار دليل واقعي است  131ق.م. و  2118مفادروايت مذكور و مواد 

لمي ثابت مي كند كه برخي اقرارها به داليلي مانند اشتباه ، اكراه، شكنجه ، ، در برابر ، داده هاي تجربي و ع

هزل گويي و محاسبات غلط و تقلب آميز اقراركننده يا حمايت از اين يا آن با واقع مخالف است )كاتوزيان 

ماده  ق.م. در مورد مشروط بودن اعتبار اقرار به فقدان داليل مخالف و 2144( مفادماده 119: ص 2983، 

ق.م. در خصوص نسبي بودن اقرار و خنثي شدن اثر آن با تكذيب مقرله ، همگي نشان مي دهد كه  2141

(و فقها 111تا  119:صص 2983اقرار اماره بر وجود واقع است ، چنان كه برخي حقوقدانان ) كاتوزيان ، 

: 2988)حسيني مراغه اي ،( به اماره بودن اقرار تصريح كرده اند و برخي ديگر 13: ص2981)بجنوردي ،

( با بيان اينكه معناي قاعده اقرار اين است كه احكام شرعي بر موضوع اقرار مترتب مي شود يعني 918ص 

آنچه را كه به آن اقرار شده مفروض و موجود مي داند نه آنكه واقعا محقق شده باشد ، نمايل خود را به 

 اماره بودن اقرار نشان داده اند.

ايي ظاهر مي شود كه اقرار با ساير ادله مانند علم قاضي در تعارض باشد. ظاهر ماده فايده عملي ج

(  قائل 117:ص2988راعت،نشان مي دهد كه كه اقرار بر ساير داليل مقدم است . برخي حقوقدانان ) ز 131
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هستند كه، به نحو مطلق، در تعارض اقرار بر ساير ادله ،ساير ادله بر اقرار مقدم است چون اقرار نگاهي به 

واقع ندارد و در صدد فصل خصومت است ولي ساير ادله قصد كشف حقيقت را دارند.اما به نظر مي رسد 

و نه گواهي كه –ت شرعي كه بر قاضي تحميل مي شود بايد قائل به تفصيل شد : در تعارض اقرار با شهاد

تاثير ارزش آن با قاضي است( شهادت بر اقرار مقدم مي باشد ، چون شارع  بينه را راه وصول به واقع قرار 

داده و موداي آن به منزله ي واقع است ولي اقرار راه وصول به واقع نيست و تنها مقر ملزم به مفاد آن است و 

(؛ ليكن در تعارض اقرار بر ساير ادله 111:ص2983ن را حجت قاصره ناميده اند.)كاتوزيان ، به اين جهت آ

،مانند علم قاضي و گواهي ، بايد بين امور مدني و كيفري تفكيك كرد : در دعواي مدني اقرار موضوعيت 

داور نهايي داشته و بر ساير ادله مقدم است ولي در دعواي كيفري ، اقرار طريقيت دارد و علم قاضي 

 ق.م.ا.(.242است)م.

با ذكر اين مقدمه ، در فرضي كه دو يا چند شخص به وقوع جنايت اقرار دارند ليكن عليرغم علم 

اجمالي به وقوع جنايت به وسيله يكي از آنان ، علم تفصيلي به مرتكب واقعي وجود ندارد و كذب بودن 

ر به زيانديده يا اولياء دم اجازه مي دهد به هر يك از اقرارها ، جز يك اقرار ، مسلم است ، چگونه قانونگذا

 اقراركنندگان براي مطالبه ي ديه رجوع كنند؟

به نظر مي رسد مقنن به نظريه دليل بودن اقرار پاي بند است و بعالوه ، تمايل خود را به نظري كه 

قرله در خصوص موضوع ، معتقد است با اقرار زمينه يا موضوع دعوي از بين مي رود و با توافق مقر و م

(و عمل دادرس ، عمل 113:ص2983قاضي اختيار ارزيابي و تمييز حق را از دست مي دهد )كاتوزيان، 

 (، نشان داده است.273:ص2944قضايي نيست )محقق داماد،
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پرسش ديگر اين كه آيا تخيير مجني عليه يا ولي دم در رجوع به يكي از متهمان ، به معناي 

اقراركنندگان است يا اين كه به معناي حق انتخاب آنان در مطالبه ي ديه از يكي از مسووليت تضامني 

اقراركنندگان مي باشد؟ و آيا در صورت انتخاب يكي از اقراركنندگان ، امكان انصراف مجني عليه و 

 رجوع به ساير اقراركنندگان وجود دارد؟

رار و استثنايي بودن مسووليت تضامني ق.م.ا. و مفاد قاعده اق 789و صريح م.  744ظاهر ماده ي 

نشان مي دهد  مقصود آن است كه مجني عليه مي تواند با توجه به الزام آور بودن اقرار به يكي از 

اقراركنندگان رجوع كند و با رجوع به يكي از آنان ، حق رجوع به ساير اقراركنندگان را نخواهد داشت و 

اقراركنندگان وجود ندارد زيرا عدم تكذيب مقرله شرط نفوذ  هيچگونه مسووليت تضامني يا مشترك ميان

 اقرار است و رجوع به يكي از اقراركنندگان به معناي تكذيب ضمني ساير اقرارهاست.

ليكن در صورتي كه مجني عليه )مقر له( از تكذيب خود نسبت به اقرار ساير اشخاص رجوع كند 

او نافذ است يا خير؟ يا اينكه به دليل تعدد اقراركنندگان و  و اقرار يكي از آنان را تصديق كند آيا انكار

 تصديق يكي از اقرارها ، امكان رجوع مقر له از تكذيب ساير اقرارها وجود ندارد؟

در فقه اسالمي ، در خصوص رجوع مقرله از تكذيب اقرار دو نظر است : پاره اي)محقق داماد، 

ر و تكذيب اقرار پذيرفته مي شود و اقرار مقر نافذ مي شود ( معتقدند كه رجوع مقرله از انكا217:ص2944

حتي اگر اقراركننده به هنگام انكار مقرله ، از اقرار خويش رجوع كرده باشد زيرا عدم تكذيب مقرله شرط 

( معتقدند نفي مقرله 13و18: ص2981نفوذ اقرار است نه شرط صحت آن ، ليكن پاره اي ديگر)بجنوردي، 

است و تصديق مقر به وسيله ي مقر له بعد از نفي ، انكار بعد از اقرار است و مسموع نيست نيز نوعي اقرار 
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زيرا فرقي بين اقرار به وجود صفت يا عدم صفت نمي باشد و بر مبناي اماره بودن اقرار ، دو اماره متعارض 

د برگردد و مقر را وجود دارد كه نمي توان يكي را بر ديگري ترجيح داد.البته اگر مقر له  از نفي خو

تصديق كند و هنوز مقر بر اقرار خود باقي باشد ، اقرار جديد مقر بالمعارض باقي مي ماند و ماخوذ به اقرار 

 خود مي باشد.

ق.م.ا. كه با تعدد اقرار مواجه هستيم بايد گفت صرف  789و  744به نظر مي رسد در فرض مواد

به او ابتدائا رجوع شده است موجب نمي شود كه اقرار وي بي انصراف مقرله از رجوع به اقراركننده اي كه 

اعتبار تلقي شود زيرا شرايط اعتبار اقرار وجود داشته و تصديق مقرله نيز بدان نفوذ  بخشيده است ، البته اگر 

ت مقرله بتواند به داليلي مانند كذب يا اشتباه ، فاسدبودن اقرار شخصي را كه ابتدائا به او رجوع كرده ثاب

كند ، رجوع وي به يكي از اقراركنندگان بعدي امكان پذير است مشروط به آنكه فرد اخير پس از رجوع 

 مجني عليه به ديگري ، از اقرار خود برنگشته باشد.

 ق.م.ا.784و744قلمرو اثر اقرار در  مواد -بند دوم

نايت و ديه مي شود يا قانون مجازات اسالمي محدود به ج 789و  744آيا اثر اقرار مذكور در مواد 

مي توان از آن در امور مالي نيز از آنها استفاده كرد؟ به عنوان مثال اگر دو شخص اقرار به شكستن شيشه ي 

خودرو يا اتش زدن مالي داشته باشند و صرفا فعل زيانبار را بتوان به يك شخص منتسب كرد آيا مي توان 

 ده مختار دانست؟زيانديده را در رجوع به يكي از دو اقرار كنن

ممكن است استدالل شود كه با توجه به منع هدر رفتن خون مسلمان ) ال يبطل دم امرء مسلم( فقط 

در جنايات  نظريه تخيير مجني عليه يا اولياء دم پذيرفته شده است و ظاهر مواد قانون نيز صرفا از جنايت 
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ت است . پس احكام مذكور در مواد فوق سخن مي گويد و فتاوي فقهي راجع به سبب مجمل ناظر به جنايا

الذكر قابل تسري به زيانهاي صرفا مالي نيست زيرا احتمال كذب اقرار شخصي كه مورد رجوع مقر له قرار 

گرفته هميشه وجود دارد و به ناچار بايد راهكار ديگري مانند توزيع خسارت بين اقرار كنندگان را اتخاذ 

 كرد.

ليل تلقي كردن اقرار به وسيله ي قانونگذاردر قانون مدني و قانون آيين به نظر مي رسد با توجه به د

( ، گسترش قاعده اقرار به زيانهاي مالي امكان پذير باشد ، 213دادرسي مدني و قانون مجازات اسالمي)م.

چنان كه در حكومت قانون قديم مجازات اسالمي و پيش بيني قرعه در سبب مجمل ناظر به قتل ، 

معتقد بودند كه خصوصيتي در قتل نيست و در غير قتل اعم از ساير جراحات و زيانهاي مالي حقوقدانان 

قابل اعمال است.ليكن اگر قائل شويم كه در مورد مسووليت مدني سبب مجمل ، اصل بر تساوي مسووليت 

كردن مواد اسباب دخيل در حادثه است و ساير راهكارها استثناء و ناظر به موارد خاص مي باشد ، محدود 

 ق.م.ا. به جنايات بعيد نيست. 789و  744

 مباني مسووليت بيت المال در سبب مجمل-گفتار دوم

و  787، 744، 997، 999گفته شد كه قانونگذار در پاره اي از مواد در قانون مجازات اسالمي )مواد

را مسوول پرداخت ديه ( در مورد سبب مجمل و ناشناس،  بيت المال  23( و قانون بيمه ي اجباري )م.784

 قتل و جراحات دانسته است.

در كتب فقهاء نيز در موارد متعددي مانند كشته شدن شخص و معلوم نبودن قاتل و مقتول ، كشته 

( به پرداخت ديه از بيت المال 119و111: ص2987شدن در خيابان و معلوم نبودن عامل حادثه ) صانعي، 
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موارد ديگري مانند فرار كردن جاني و فقدان مال براي او و ناتواني  فتوي داده شده است.عالوه بر آن ، در

( فقدان عاقله براي مرتكب يا عدم تمكن مالي عاقله و 493اقارب در پرداخت ديه )خميني ،بي تا : ص 

ق.م.ا.( ، خطاي محض ايراني مسيحي يا يهودي يا زرتشتي و  743ناتواني مرتكب در پرداخت ديه )م. 

حكم به  741و 747وتبصره آن ، 749ق.م.ا.( و نيز مواد ديگر مانند مواد 742رداخت ديه )م.ناتواني در پ

آمده كه  2983قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب  11پراخت ديه از بيت المال شده است. در ماده 

تياطي راننده به در صورت تقصير عابر پياده و عبور از محل ممنوع و فقدان نقص وسيله ي نقليه و عدم بي اح

نحوي كه قادر به كنترل وسيله نقليه نباشد ، راننده مسووليت مدني و كيفري ندارد و خسارت بدني عابر از 

 محل بيمه نامه خودرو و در صورت فقدان بيمه از محل صندوق تامين خسارتهاي بدني پرداخت مي شود.

دولت يا نهادهايي مشابه بيت المال حال اين پرسش مطرح است كه چرا امام )ع( يا بيت المال يا 

مانند صندوق تامين خسارتهاي بدني در پاره اي از موارد ، و از جمله خسارتهاي بدني ناشي از سبب مجمل 

و ناشناس ، مسووليت پرداخت ديه را بر عهده دارند؟ و چرا قلمرو اين مسووليت محدود به زيانهاي بدني 

 شده است؟

  امين امنيت شهروندانكوتاهي دولت در ت-بند نخست

ممكن است در توجيه مباني اين احكام گفته شود كه دولت اسالمي از باب وظايفي كه به عنوان 

حاكم بر عهده دارد و در قبال مالياتي كه از شهروندان دريافت مي كند وظيفه دارد تا امنيت آنها را تامين 

در تامين امنيت مرتكب تقصير يا قصور شده كند .وقوع قتل و جرح به خودي خود نشان مي دهد كه دولت 
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است و پرداخت ديه به مجني عليه يا اولياء دم از باب مسووليت ناشي از تقصير مفروض است كه اثبات 

 خالف آن ممكن نيست.

اين استدالل از دو جهت كامل نيست : يكي اينكه مسووليت بيت المال به پرداخت ديه محدود به 

ان در همه ي موارد جرح و قتل ، بيت المال را براي اخذ ديه تعقيب كرد. دوم موارد خاص شده و نمي تو

اينكه مسووليت بيت المال محدود به قتل است و شامل زيانهاي مالي و معنوي نمي شود در حالي كه اگر 

 مبنا قصور در تامين امنيت باشد نبايد تفاوتي ميان انواع خسارات باشد.

 واليت حاكم  -بند دوم 

سوره ي مباركه احزاب آمده است:النبي اولي بالمومنين من انفسهم. مفسران)مكارم  1يه در ا

( در ذيل تفسير اين آيه به روايت نبوي استناد كرده اند كه پيامبر)ص( 137: ص2943شيرازي و همكاران، 

عا ، فالي و فرموده است :انا اولي بكل مومن من نفسه ، و من ترك ماال فللوارث، و من ترك دينا او ضيا

علي؛ يعني من از هر مومني نسبت با او سزاوارتر و اولي هستم كسي كه مالي از خود بگذارد براي وارث 

اوست، و كسي كه بدهكار از دنيا برود و يا فرزند و عيالي بگذارد، دين متوفي و كفالت اوالد و همسر او بر 

 عهده من است.

بقره ) وان كان ذو عسره فنظره الي ميسره( به روايتي سوره ي مباركه  282همچنين در  تفسير آيه 

از امام رضا)ع( اشاره شده است كه در مورد بدهكار معسر و لزوم اعطاي مهلت عاذله به او، فرموده است 

:نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره الي امام فيقضي عنه مال عليه سهم الغارمين يعني آري طلبكار به اندازه اي 
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د تا خبرش به امام برسد و او قرض بدهكار را از سهم غارمين كه به عهده ي امام است بپردازد. منتظر مي مان

 (13: ص 2988؛ به نقل از : بهرامي احمدي ، 39، ص 1) كافي،جلد 

( ميان مباني اين احكام با نظريه رفاه و خير 73: ص 2988پاره اي از حقوقدانان )بهرامي احمدي،

شده مشابهت ديده اند ، در حالي كه به نظر مي رسد نظريه رفاه و خير ناظر به  كه در حقوق آمريكا مطرح

تكليف دولت به جبران خسارتي است كه از عمل ديگري ناشي شده ولي به جهت فقدان تقصير نمي توان 

عامل زيان را مسوول دانست ، ليكن روايات فوق ناظر به اداي دين بدهكار معسري است كه در زمان حيات 

عليرغم اعطاي مهلت عادله ، و پس از مرگ ، به جهت عدم كفايت تركه ، دين او تاديه نشده است. اولي و 

ناظر به مسووليت مدني و فقدان بدهكار براي خسارت به بار آمده است ، اما دومي اعم از ديون قراردادي و 

 غير قراردادي است كه بدهكار آن ، ناتوان از پرداخت دين است.

به نظر مي رسد كه اولويت نبي و امام معصوم بر مومنان ، كه به دليل معصوم بودن آنان  در هر حال

مقرر شده است ، منصرف از حاكمان غير معصوم باشد و اصل عدم واليت نيز كه  مورد قبول فقهاست ) 

اخت ديون (  مويد آن باشد. بعالوه نتوان بين اختيار امام معصوم در پرد211: ص 2988حسيني مراغه اي ، 

بدهكار معسر با تكليف بيت المال به پرداخت ديه جنايتي كه مرتكب آن معلوم نشده است ، مالزمه اي 

 برقرار كرد.

 جنبه ي اثباتي قاعده ي ال ضرر -بند سوم

در مورد روايت نبوي : ال ضرر و ال ضرار كه غالبا تحت عنوان قاعده ي ال ضرر مطالعه مي شود ، 

آيا واجد حكم اثباتي است يا خير؟ مشهور فقها مانند شيخ انصاري  و ميرزاي ناييني اختالف شده است كه 
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اثبات هر گونه حكم اثباتي با قاعده ال ضرر را نفي مي كنند زيرا الزم مي آيد كه فقه جديدي تاسيس شود 

ر پاره اي از و تمام خساراتي كه تحت عناوين خاص موجبات ضمان نيامده از بيت المال جبران شود. در براب

( كه مفاد قاعده ال   231: ص2983؛ به نقل از: عميد زنجاني،222تا 33فقها )حسيني مراغي ،العناوين،صص

ضرر را امري عرفي و عقاليي دانسته و آن را مقتضاي عدالت و حكمت شمرده اند معتقدند هر نوع ضرر 

متدارك از موجبات ضمان محسوب  جبران نشده بايد جبران گرد و قاعده ال ضرر در مورد ضررهاي غير

مي شود زيرا تحريم اضرار به معناي تحريم تداوم وضع حاصل از اضرار مي باشد و اين خود مستلزم دفع 

 ضرر و جبران خسارت است.

( جبران 231: ص2983؛ به نقل از: عميد زنجاني،  11در برابر گفته شده )نراقي ، عوايد االيام: ص

اموال امام يا اموال عمومي نيز اضرار به عموم مردم است و هر نوع اضرار به  خسارت از بيت المال يعني

حكم حديث ال ضرر منتفي است پس ناگزير تنها راه جبران ضرر ناشي از فعل مكلف آن است كه وي 

 خود تدارك ضرر را بر عهده بكيرد. 

لع نخل ، و گرايش فقهاي به نظر مي رسد با توجه به شان نزول روايت ال ضرر و اقدام پيامبر در ق

معاصر به جنبه اثباتي الضرر ، بتوان گفت كه مسووليت مشترك و مساوي متهمان به پرداخت ديه ، در 

مواردي كه لوث وجود ندارد، و پرداخت ديه از بيت المال در مواردي كه عامل قتل ناشناس است و ساير 

جنبه ي اثباتي قاعده ي ال ضرر در پاره اي از موارد مذكور در قانون مجازات اسالمي ، مي تواند مويد 

 زيانهاي بدني باشد.
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 حرمت خون مسلمان  -بند چهارم

در فقه اسالمي و به تبع آن در قانون مجازات اسالمي تقسيم بندي نظام ضمان قهري به دو دسته ي 

ود دارد.)باديني ، نظام جبران خسارت بدني ) ضمان بالنفس( و نظام جبران خسارت مالي )ضمان بالمال( وج

( در فقه اسالمي با توجه به قاعده ي ال يبطل دم امرئ مسلم يعني احترام خون مسلمان ، در 121:ص2987

موارد متعددي به پرداخت ديه از بيت المال حكم داده شده است مانند علم اجمالي به قتل غير عمد توسط 

ر ازدحام جمعيت مثل مساجد و اماكن ( ، كشته شدن شخص د111: ص2987يكي از دو نفر ) صانعي، 

( و مصاديقي را كه در قانون مجازات اسالمي به پرداخت ديه از بيت 111: ص 2987عمومي ) صانعي، 

المال تصريح شده است بررسي كرده ايم.اين امر نشان مي دهد كه در حقوق اسالم به خسارت بدني توجه 

( 121:ص 2987ير و الزام عاقله به پرداخت ديه )باديني ، ويژه اي شده است و مبتني نبودن مسووليت بر تقص

و محكوميت مساوي متهمان به تاديه ديه در مورد علم اجمالي همگي حكايت از حرمت جسم و خون 

مسلمان دارد؛ هر چند كه پرداخت ديه در مواردي و نپرداختن آن در موارد ديگر و كم توجهي به خسارات 

ت بر احترام آبروي مسلمان مانند خون وي، در رويه ي قضايي و فتاوي فقها معنوي ، عليرغم تاكيد روايا

 قابل انتقاد است.

 گفتار سوم : مباني تساوي مسووليت اسباب مجمل 

و  748، 744،  997،  999همان گونه كه در مبحث دوم گفته شد در  قانون مجازات اسالمي) مواد 

( به تساوي ضمان متهمان به پرداخت ديه در فرض 111و289: صص 2987( و كالم برخي فقها)صانعي، 743

 علم اجمالي به ارتكاب جنايت به وسيله ي يكي از متهمان حكم شده است. 
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پرسش قابل طرح اين است كه با وجود آنكه يقينا دانسته شده كه تنها يكي از متهمان محصور در 

ووليت، مخالفت با علم يقيني نيست؟ و گروه معين، مرتكب جرح يا قتل شده است؛ آيا حكم به تساوي مس

با توجه كه هر كس بايد بار گناه خويش را به دوش كشد و مسووليت ناشي از فعل غير خالف قاعده است 

 تحميل ضمان بر همه ي اعضاء عادالنه است؟مبناي احكام فوق چيست؟

است كه بر توزيع در ميان روايات وارد شده از ائمه ي معصوم ، دو روايت  روايات : -بند نخست

مسووليت در مورد عدم امكان تعيين مسوول در فرضي كه عامل در ميان جمع محصور به نحو مجمل وجود 

دارد، داللت دارد: يكي حديث صحيح سكوني از امام صادق )ع( در مورد قضاوت علي)ع( در مورد مرگ 

تانش بوده است و سه نفر از آنان نفر از دوس 1نوجواني است كه در فرات غرق شده در حالي كه به همراه 

عليه دو نفر و دو نفر اخير عليه سه نفر اولي شهادت داده اند و تعارض ادله حادث شده است. حضرت 

ديه را به عهده ي دو نفر قرار دادند.)به نقل از :صادقي و ديگران،  9/1ديه را به عهده سه نفر و  1/1علي)ع( 

حمد بن قيس ار امام باقر )ع( در مورد قضاوت حضرت علي )ع( ( ؛ دوم ، حديث صحيح از م81:ص 2984

در خصوص نزاع دسته جمعي بين چهار نفر كه دو نفر آنان مجروح و دو نفر آنان كشته مي شوند ، در 

حالي كه مرتكبان جرح و قتل معلوم نشده اند، در اين مورد ايشان فرموده اند كه ديه دو نفر مقتول به عهده 

 و ديه جراحات وارد شده به دو شخص زنده به ذمه ي مقتوالن است. ي دو شخص زنده

در اين روايات از حق زيانديده در رجوع به همه ي افرادي كه علم اجمالي به دخالت آنان در 

جنايت وجود دارد و تساوي مسووليت همه ي اسباب مجمل به پرداخت ديه حمايت شده است و اگر مانند 

:  2984؛ به نقل از : صادقي و ديگران ، 739، ص 1لعبادي، حواشي الشرواني: جلد برخي فقهاء)الشرواني و ا
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( اين روايات را محدود به قضيه ي خاص ندانيم كه داليل آن فقط بر امام معصوم معلوم بوده ، بايد 87ص

گفت كه توزيع مسووليت و تقسيم خسارت بين همه ي اسباب مجمل سابقه ي شرعي و فقهي دارد و حكم 

 قنن و فتواي برخي فقها بر اين مبنا مي باشد.م

: صرف مشاركت در حادثه اي كه منتهي به تقصير مشترك يا ايجاد خطر مشترك-بند دوم

قتل يا جرح شود و يا دخالت در نزاع دسته جمعي كه احتمال جنايت در آن هست خود تقصير است و 

كه مسووليت مابه ازاء همين تقصير و ايجاد  مداخله كنندگان در آن، محيط خطرناكي را ايجاد كرده اند

خطر است. پس همانگونه كه در دكترين و رويه هاي قضايي كامن ال و فرانسه به مسووليت مشترك  ويا 

تضامني قائل شده اند ، قانونگذار ايراني نيز مسووليت مشترك و مساوي را به عنوان ضمانت اجراي عمل 

 ته است.تقصير كارانه و يا خطر آميز پذيرف

همان گونه كه سابقا گفته شد هر يك از اسباب مجمل با دخالت در   اماره سببيت : -بند سوم

گروه معين كه زيان منتسب به يكي از اعضاي آن است ، امكان احراز رابطه ي سببيت را تضعيف كرده 

فرض سببيت ميان است و مقنن با مسووليت مشترك يا تضامني همه ي اعضاء و  معكوس كردن بار اثبات ، 

فعل هر يك از اعضاء با زيان بر قرار كرده است مگر هر يك از خواندگان بتواند دليل عدم دخالت خويش 

 را در وقوع زيان ثابت كند.

به نظر مي رسد اين مبنا نمي تواند با قانون مجازات اسالمي و روايات گفته شده سازگار باشد زيرا 

اء قطعي است و امكان قانوني براي اقامه ي دليل مخالف وجود مسووليت مساوي و مشترك همه ي اعض

 ندارد. به بيان ديگر اگر هم بتوان قائل به فرض شد بايد آن را فرض غير قابل رد تاقي كرد.
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امروزه در كنار عدالت اصالحي ، از عدالت توزيعي به عنوان زير  عدالت توزيعي :-بند چهارم

ود. عدالت توزيعي يعني اينكه تمام ضررها ، صرفنظر از منشاء آن بناي مسووليت مدني سخن گفته مي ش

،بايد در بين اعضاي جامعه توزيع شود . امروزه مسووليت مدني ابزاري براي تحقق عدالت توزيعي شده 

است زيرا از طرق غير مستقيم مانند بيمه ي مسووليت مدني و تامين اجتماعي ، و طرق مستقيم مانند 

ننده در برابر مشتريان و احتساب آن به عنوان هزينه هاي توليد، به توزيع ضرر در ميان مسووليت توليد ك

تمام يا بخشي از جامعه اقدام مي كند.كاركرد مسووليت مدني صرفا تدارك ضمانت اجرا براي خطاي 

و انتقال  مرتكب عليه زيانديده نيست ، بلكه مسووليت مدني بايد به دنبال تقسيم ضررهاي غير عمد و اتفاقي

آن از زيانديده به اشخاص ديگر باشد. يعني مسووليت مدني در پي سودمندي اجتماعي باشد و به وسيله آن 

: صص 2987بتوان مالحظات سياسي و اهداف مربوط به مهندسي اجتماعي را دنبال كرد.) باديني، 

 (137و912،733،134

الي  در پاره اي از فروض و مسووليت مشترك و مساوي اسباب متعدد در مورد علم اجم  

مسووليت بيت المال در فروض ديگر ، مندرج در قانون جديد مجازات اسالمي ، مي تواند انعكاسي از 

 مبناي عدالت توزيعي در حقوق مسووليت مدني ايران در زمينه ي خسارات بدني باشد. 

 ارزيابي نهايي

 ي جديد ايران نشان مي دهد كه :مطالعه ي راهكارهاي حقوق تطبيقي و قانون مجازات اسالم

سقوط قصاص و امكان مطالبه ي ديه از هر يك از اقراركنندگان ، در فرضي كه منشاء علم اجمالي  .2

ق.م.ا. است. ليكن، اوال  با توجه با تعدد اقرارها و  744اقرار متهمان باشد ، جنبه مثبت تبصره ماده 

ع بودن اقرار عليه هر يك ار اقراركنندگان و تقدم يقين به كذب بودن همه آنها ، بجز يك اقرار، قاط
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ق.م.ا. در مورد تقدم علم قاضي بر اقرار  242آن بر علم قاضي قابل انتقاد است، مگر آن كه مفاد ماده 

را به ديه تسري دهيم ؛ ثانيا سكوت مقنن، در خصوص امكان انصراف مقرله از رجوع به يكي از 

اقراركننده ديگر، مي تواند موجب اختالف در رويه قضايي اقراركنندگان و مطالبه ي ديه از 

شود.ثالثا مسووليت مشترك و مساوي همه ي اقرار كنندگان ، با توجه به قاعده اقرار ، با هدف 

 جبران خسارت زيانديده تناسب بيشتري دارد ، هر چند مخالف احكام اقرار باشد.

قسامه و اجراي قصاص در مورد اختالف است و  با توجه به اينكه درفقه اسالمي اثبات قتل عمد با .1

قانون مجازات اسالمي در مورد  782و  744قاعده درء مقتضي تحديد قلمرو آن مي باشد، مواد 

تسري قسامه و ثبوت قصاص به فرضي كه علم اجمالي به ارتكاب جنايت توسط يكي از چند نفر 

 معين باشد ، غير موجه و قابل انتقاد است.

يت مشترك و مساوي همه ي اسباب علم اجمالي در برخي خسارات بدني و مسووليت پذيرش مسوول .9

بيت المال در برخي فروض ديگر سبب مجمل و ناشناس ، برخاسته از هر مبنايي  كه باشد ،با انديشه 

عدالت توزيعي و حمايت از حقوق زيانديدگان و حرمت جسم و جان انسان سازگار و قابل تاييد 

 است.

ن كه قانون مجازات اسالمي ، تحت تاثير انديشه ي اختالط حقوق كيفري و مسووليت مدني با وجود آ .7

، موجبات ضمان مدني و كيفري را با هم آورده است ، سكوت مقنن در مورد مسووليت سبب 

مجمل در زيانهاي مالي و عدم ارايه راهكاري در مورد زيانهاي مالي ناشي از عوامل ناشناس) نه 
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مي تواند رويه قضايي را ،در مورد تسري يا عدم تسري حكم مسووليت مشترك و  حوادث قهري( 

 مساوي همه اسباب مجمل به زيانهاي مالي ، دچار ترديد و اختالف كند.

با توجه به كثرت زيانهاي بدني و گاه مالي در تخلفات پزشكي ، و فقدان علم تفصيلي به علت واقعي  .1

ري احراز عمل نوعا كشنده در مواردي كه اشخاص متعددي در در برخي موارد؛ و با توجه به دشوا

ضرب يا جرح دخالت داشته اند و همه آنها كشنده نبوده است، و با لحاظ بيمه مسووليت پزشكان يا 

 بيمارستان ، تساوي مسووليت همه اسباب مجمل در تخلفات پزشكي قابل تاييد است.

 منابع فارسي و عربي

 فه مسووليت مدني، چاب اول ، تهران ، نشر انتشار.(، فلس2987باديني ، حسن) .2

 (،القواعد الفقهيه، جلد سوم، چاب سوم، قم،انتشارات دليل ما.2981بجنوردي،سيد محمد حسن) .1

 (،القواعد الفقهيه، جلد اول، چاب سوم، قم،انتشارات دليل ما.2981بجنوردي، سيد محمد حسن) .9

 اب اول، تهران، نشر ميزان. (،  مسووليت مدني، چ2988بهرامي احمدي، حميد) .7

( العناوين، ترجمه و شرح از عباس زراعت،جلد سوم، 2988الحسيني المراغي، مير عبد الفتاح) .1

 چاب دوم،تهران ، نشر جنگل جاودانه

(، ادله اثبات دعوي، چاب اول ، كاشان، نشر 2988زراعت ،عباس و حاجي زاده ، حميد رضا) .1

 قانون مدار.

(بررسي فقهي ضمان قهري مسووالن 2984يز،عيسائي تفرشي،محمد)صادقي،محمود،رعدي كامب .4

 .9، شماره  21متعدد، فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره 
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 (استفتائات قضايي، جلد نخست، چاب اول، تهران، نشر ميزان.2987صانعي ، يوسف ) .8

(،مسووليت مدني در فرض علم اجمالي به سبب ضرر)مطالعه 2988صفايي ، سيد حسين، )  .3

 طبيقي(،فصلنامه پژوهش حقوقي قم،شمارهت

(مسووليت مدني سبب مجمل، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ، 2943صفري ، محسن،) .23

 .73شماره 

 (،موجبات ضمان، چاب دوم، تهران، نشر ميزان2983عميد زنجاني ، عباسعلي) .22

ران ، انتشارات (الزامهاي خارج از قرارداد، جلد اول، چاب هشتم، ته2984كاتوزيان ، ناصر ) .21

 دانشگاه تهران

 (اثبات و دليل اثبات، جلد اول ، چاب اول،تهران ، نشر ميزان.2983كاتوزيان، ناصر) .29

(، مطالعه تطبيقي راهكارهاي جبران زيان ناشي از سبب مجمل 2983محسني، حسن و مرادي نژاد، ) .27

ياسي، دوره و ناشناس در مسووليت مدني ،فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم س

 ،شماره يك .73

بخش جزايي، جلد چهارم،چاب اول،تهران ، نشر علوم -( قواعد فقه2943محقق داماد، مصطفي) .21

 اسالمي.

بخش قضايي، جلد سوم،چاب اول،تهران ، نشر علوم -( قواعد فقه2944محقق داماد، مصطفي) .21

 اسالمي.
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ب هجدهم،تهران ، نشر دار ،چا24(،تفسير نمونه، جلد 2943مكارم شيرازي، ناصر و همكاران) .24

 الكتب االسالميه.

موسوي خميني ، سيد روح اهلل)بي تا(، تحرير الوسيله، جلد دوم،تهران، انتشارات مكتب العلميه  .28

 االسالميه.

 (، جرائم عليه اشخاص، چاب هفتم، تهران ، نشر ميزان.2983مير محمد صادقي، حسين) .23
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