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چکیده
ام کیفري ایران که مسئولیت کیفري به علّت رفتار دیگري تأسیس جدیدي است در نظ

به تصویب رسیده و بدین ترتیب 1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب 142در ماده 
در نظام کیفري ایران پرداخت دیه از جمله . این نوع مسئولیت مستند به نص گردیده است

توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت لهذا می. ها استمجازات
المال به بزه دیده، از ل و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیتالمابیت

جمله موارد مسئولیت ناشی از رفتار دیگري است، قطع نظر از اینکه ماهیت این موارد از 
رو به عنوان سوال مورد رسد مدنی است، آنچه که در مقاله پیشمسئولیت به نظر می

که آیا با توجه به صبغه اسالمی نظام حاکم در کشورمان و گیرد این است پژوهش قرار می
لحاظ حقیقت امر و سابقه تاریخی حکومت در اسالم و روح اصول قانون اساسی و 

هاي حقوق عمومی و در واقع امر در موارد مذکور مسئولیت با حاکم و حکومت آموزه
است یا دولت؟

.  المام، مسئولیت ناشی از رفتار غیرالمال، دولت، حکومت، عاقله ابیت: واژگان کلیدي

h.mohamadi2216@gmail.comي      مرکزشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهراناستادیار حقوق جزا و جرم. 1
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مقدمه 
در قانون مجازات اسالمی در مواردي دولت مسئول پرداخت خون بهاي شخص کشته شده 

دیدگان هاي وارده بر بزهیا مجروح و اعاده حقوق از دست رفته افراد و یا مسئول جبران خسارت
اما سؤالی که در این راستا . ح استاین موارد در قانون مجازات اسالمی مصر. شناخته شده است

آیا در اسالم، اصالت با حکومت اسالمی است یا دولت؟ اگر چه : شود، این است کهمطرح می
دولت و حکومت هم در لغت و هم در تعریف فقه سیاسی با همدیگر متفاوت هستند ولی در 

بردارنده چهار روند در حالی که حکومت درزبان و نوشتار غیر تخصصی مترادف به کار می
جمعیت، قلمرو، دولت و حاکمیت است، دولت یک مفهوم محدود و یکی از عناصر : عنصر

هاي مجریه، ها متشکل از قوهها موقت و متغیرند، در حالی که حکومتدولت. حکومت است
شود، لکن حکومت یک مقننه و قضائیه هستند، با چند نفر به انتخاب این سه رکن دولت اجرا می

اقتدارش مطلق و . حکومت برخوردار از حاکمیت است. تر از دولت استمان بسیار گستردهساز
نامحدود است در حالی که دولت داراي هیچگونه حق حاکمیتی نیست و قدرتش تنها از 

حکومت یک مفهوم . حکومت مشتق شده ضمن اینکه قدرت دولت تفویضی و محدود است
تواند حکومت را در هیچ کس نمی. قعیت عینی استانتزاعی است، در حالی که دولت یک وا

در اسالم در عین حال . کندتوانند دولت را ببینند که عمل مییند، ولی همه میبحال عمل ب
حکومت، دولت هم هست ولی دولت، حکومت نیست  لذا این دولت است که مورد سوال واقع 

یت و ماهیت حقوقی یکسان حکومت همه کشورها از دیدگاه حقوق سیاسی، در شخص. شودمی
معموال . ها انواع مختلفی دارنداما حکومت. هاي دولت انجام تغییرات استاز ویژگی. هستند

ها و نه نهایت اینکه شهروندان در برابر حکومت. هاي متفاوت استها به شکلتشکیل حکومت
یق حکومت عمل ضمن اینکه دولت تنها از طر. ها، داراي حقوق برابر هستنددر برابر دولت

دولت ممکن است مرتکب اشتباه شود ولی حکومت نه، بنابراین شهروندان در برابر . کندمی
در قانون ). 8: 1393رضایی منش،(توانند حقوق خود را از حکومت مطالبه کنند ها میدولت

مجازات اسالمی در مواردي از حکومت نام برده شده لکن، سخنی از مسئولیت حکومت به میان 
با این همه بررسی در . گذار شده استوا» نیامده است و ظاهرا این معنا به دریافت مردم عادي

زیرا در حکومت اسالمی اختیاردار . مورد مسئولیت حکومت از موضوع نوشتار دور نیفتاده است
اما اینکه ماهیت و.المال حکومت است و دولت با وجه مقرر در قانون متصدي آن استبیت
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ئولیت دولت در قانون مجازات اسالمی معطوف است به فقه سیاسی در اسالم و یا مبناي مس
اي و احکام اسالم در سیاسات و عدالت کیفري و یا بر گرفته از مربوط است به عدالت اجتماعی

در بخش  نخست این . استفلسفه حقوق و احکام حقوق مدنی و حقوق سیاسی، موضوعی
و مفاهیم اختصاص یافته و در بخش دوم جهات مسئولیت مقاله در هفت مبحث به تعاریف 

دولت در قانون مجازات اسالمی و در بخش سوم مبانی فقهی و حقوقی مسولیت دولت در قانون 
مجازات اسالمی و در بخش چهارم به مسولیت دولت بعنوان تابعی از حکومت و یا مسئول اصلی 

.  پرداخته شده است

م و قوانین موضوعهدولت و حکومت در حقوق اسال.1
مفهوم دولت و مسئولیت آن در فقه و قانون اساسی.1- 1

به معنی مجموعه کارکنان دولت و در حقوق عمومی، دولت جمعیتی از افراد است که در 
دولت داراي . باشندکنند و تابع یک قدرت عمومی از خود میخاك معینی زندگی می

هاي اداري عالیه که اي از سازمانهدر تعریف دیگر دولت به مجموع. شخصیت حقوقی است
شود قدرت عمومی جامعه را در اختیار دارد، خواه بر اساس دموکراسی باشد یا غیر آن گفته می

).364: 1392جعفري لنگرودي، (
بار شود، دولت نه به بر اساس نظریه مسئولیت دولت، هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیان

مسئولیت دولت طبق این . قت به صورت مستقیم مسئول استسبب خطاي کارمند، بلکه در حقی
نظریه، تابع مسئولیت کارمند نیست، بلکه به صرف صدور خطاي زیانبار از کارمند، دولت 

کند نه به عبارت دیگر، رفتار کارمند به دولت انتساب پیدا می. مسئول جبران خسارت است
جعفري لنگرودي، (رود زیان نسبت داده شود کارمند، بدون اینکه آن رفتار به کارمند و عامل و

نگارنده بر این نظر است که در اسالم، حکومت مستقر است به وحدت مسلمانان و ). 254: 1348
تک مسلمانان عالوه بر اینکه تبعه مشارکت جمعی آنان در اداره کشور به طوري که تک

کلکم راع : حدیث نبويحکومت هستند در حقیقت اعضاي حکومت هم هستند و هر کدام بنابر
در حد خود حاکم و به نوعی برپا ،)157: 7ج . ق1407عاملی، (و کلکم مسئول عن الرعیه 

سوره 46سوره انبیاء و آیه 19رسد به استناد آیه نظر میبه زیرا . دارنده حکومت و مسئول هستند
در . شارع هستندسوره مائده که همه مؤمنان طرف خطاب8سوره نساء و آیه 125سبأ و آیه 
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دیده، حکومت حقوق اسالم مهمترین شخص جایگزین بزهکار در جبران خسارت وارده بر بزه
باید توجه داشت که هر چند مسئولیت جبران «. اسالمی و به عبارت دیگر عامل آن، دولت است

این شود ولی واقع امر المال تحمیل میمتصدي بیت(خسارت در موارد مذکور ابتدائا بر دولت 
.)140: 1396شاه حسینی، ) (است که مسئول غایی در این رابطه در نظام اسالمی حکومت است

نظام جمهوري اسالمی و از جمله قوه قضائیه . ا.ق171و اصل .ا.م.ق13منظور از دولت در ماده «
).ق .ح.ا26/10/1384- 7629/7نظر (» است

و 79و 53و 52و 49و 43و 41و 31و30و 29و 28و 21و 9و 8از واژه دولت در اصول 
، قانون اساسی، یاد شده و 151و 147و 141و 138و 136و 134و 103و 102و 85و 82و 80

ها، امضاي عهدنامه: قانون اساسی، اینگونه یاد شده است که125از دولت ایران در اصل 
ها و همچنین امضاي با سایر دولتها و قرار دادهاي دولت ایران نامهها، موافقتنامهمقاوله
المللی پس از تصویب مجلس شوراي اسالمی با رئیس هاي بینهاي مربوط به اتحادیهپیمان

و از عنوان، دولت جمهوري اسالمی ایران در اصول سوم، "ا نماینده قانونی اوستیجمهور 
هم و یکصد و پنجم یازدهم، چهاردهم، بیست و یکم، بیست و نهم، سی ام، سی و یکم، چهل و ن

دولت جمهوري اسالمی ایران موظف «قانون اساسی استفاده شده است که هر اصل با جمله 
است آغاز گردیده است اما وظایف و تکالیف دولت جمهوري اسالمی ایران در اصل سوم 

سیاسی و اجتماعی در هايآن تأمین آزادي7در بند : قانون اساسی شمرده شده است که از جمله
جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه تأمین حقوق همه14ود قانون و در بند حد

. براي همه و تساوي عموم در برابر قانون مورد تاکید قرار گرفته است

حکومت در حقوق اسالم و قوانین موضوعه.1- 2
مفهوم حکومت در اسالم. 2-1- 1

رود گاهی مرادف دولت بکار رفته و می- 2؛تصدي امور عمومی-1:حکومت به معناي
مجموع -3؛و مقصود از حکومت هیأت وزرا هم هستاودولت و چنانکه گویند حکومت او 

هایی که امور کشور را اداره مجموع سازمان- 4؛دهندافرادي که قوه مجریه را تشکیل می
امام جانشین وي رئیس حکومت شخص پیغمبر است و پس از رسول خدا، ،در اسالم. کنندمی
وضع مقرراتی که جنبه دائمی نداشته باشد خواه - الف: باشد و اختیارات امام، عبارت است ازمی
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والیت در - پ؛دادرسی در امور مدنی و کیفري-ب ؛مقررات اداري و سازمانی باشد خواه نه
عمومی در سطح زندگی ). 651: 1390جعفري لنگرودي، (ریاست قوه اجراییه وامور حسبی 

) ص(اي از والیت مطلقه رسول اکرم نوع بشر، حاکمیت بر نهاد دولت با حاکمیت سیاسی، شعبه
رو حاکمیت بر نهاد دولت از احکام اولیه بر امور جهان با والیت ایشان در جهان است و از این

)ص(اي است که از جانب خداوند به نبی اکرمدولت بخش مهمی از والیت مطلقه. اسالم است
نظر از مصادیق آن در هرجاي جهان، در اصل یا در ذات خود و دولت صرف. واگذار شده است

رو بر به صورت تیپ ایده آل، همچون مهمترین قضاي الهی و حکم خداوندي است و از این
دولت اسالمی . سازدهمه احکام الهی دیگر تقدم دارد و آنها را فرعی و داراي تقدم بعدي می

نماینده آن، حکایتگر و ) ترین جلوه قدرت الهی روي زمین استفقیه، اصلیوالیت مطلقه (
رئیس حکومت اسالمی، امام .)12: 1397طباطبایی، . (نشانگر آن و هدایتگر به سوي آن است

و جانشین وي در صورتی که مجرم مالی براي دادن دیه نداشته باشد، مسئول پرداخت دیه و ) ع(
.ه شرطی که رفتار زیانبار مرتکب از روي خطا باشدخسارت به بزه دیده است، ب

حکومت در قانون مجازات اسالمی. 1- 2- 2
554مادهدرویحکومتيهادستگاهعبارتویحکومتدستگاهعبارت،از. ا. م. ق26مادهدر

یاسالميجمهورنظاماز287مادهدرونظامکلمهاز5مادهدرويرهبرمقامیحکومتنظراز
ازکهيموارددراما، استرانیادرحکومتیاسیستیحاکممظاهرنشانگرکهرفتهسخنران،یا

و417و356و278و114و96و5مواددريرهبرمقامازو495مادهدر) يرهبرمقام(عامیول
ازيرهبراراتیاختازیاسالممجازاتقانون554و535و549و495و451و424و419و418

موارددرتیوالحقاعمال- 2؛ توبهموارددرنیمجرمعفووییجزانیمحکومعفو- 1:جمله
وقصاصياجرا- 3؛يرهبرمقاماذنوخاصیولبهیدسترسعدمایونشدنشناختهاییولنبود

اشخاص،کامليبهاخون(هیدزانیمبارابطهدرنظراعالم- 4؛وارثیبيمتوفاازيرهبروراثت
قانوندرشدهشناختهی نیديهاتیاقلبرتیجنايبهاخونتعیینوزناازمتولدشخصوراثت

ازکهخسارتوهیدپرداختبهمربوطيهاتیمسئولاماوشدهادیرانیایاسالميجمهوریاساس
نیعدراست،شدهسپردهدولتعهدهبهاوستنیجانشو) ع(امامیشرعيهاتیمسؤولجمله
.استدولتيتصدتحتیاسالميجمهوردريدارخزانهوالمالتیبحال
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حکومت و رهبري در قانون اساسی. 1- 2- 3
فراگرد حکمرانی و اعمال : کندچهار معناي متفاوت براي واژه حکومت مطرح می1نریفا

، مقامات و )حکومت داشت(، وضعیتی حاکی از سلطه منظم)حکومت کردن(مقتدرانه قدرت 
و طریق، روش یا سیستمی ) حکمرانان(اند هاي اقتدار را در جامعه اشغال کردهمنصبافرادي که 

واژه .)20: 1389پور عزت، ) (ساختار حکومتی(شود که از طریق آن بر جامعه حکمرانی می
معنا با مفهوم دولت به کار برده ترین مفاهیم است که به صورت همحکومت یکی از معمول

اصطالح حکومت در قرون میانه به . تر از واژه دولت استسیار قدیمیکلمه حکومت ب. شودمی
مفهوم حکومت ممکن است به شخص یا اشخاصی . معناي فرمان راندن و راننده مشتق شده بود

کلمه از سوي دیگر . دهندرا در زمان خاصی انجام می» حکمرانی«اشاره داشته باشد که عمل 
مفهوم دیگر، مفهوم دستگاه اداري . شودقننه اطالق میحکومت به قوه مجریه در مقابل قوه م

توان دولت را به یک معنا می. تواند بدون وجود دولت وجود داشته باشدحکومت می. است
در بخش پایانی 177اصل در قانون اساسی در.)1974فاینر، (نوعی از حکومت به شمار آورد 

یت امر و امامت امت و نیز اداره امور جمهوري بودن حکومت و وال... «: تصریح شده است که
و در اصل چهل و » .کشور با اتکا به آراي عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است

هاي موات هاي عمومی از قبیل زمینانفال و ثروت«: پنجم قانون اساسی تصریح گردیده است که
ها، ها، درههاي عمومی، کوهسایر آبها و ها، رودخانهیا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه

هاي طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و نیزارها، بیشه
تا بر طبق مصالح استدر اختیار حکومت اسالمیو شود غاصبین مسترد میاز اموال عمومی که 

و در »کندریک را قانون معین میتفصیل و ترتیب استفاده از ه. عامه نسبت به آنها عمل نماید
به » .حکومت ایران جمهوري اسالمی است«: اصل نخستین قانون اساسی تصریح شده است که

شرایط انتخاب کننده و انتخاب شوندگان و حدود وظایف «: موجب اصل یکصدم قانون اساسی
ه باید با رعایت و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذکور و سلسله مراتب آنها را ک

اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوري اسالمی و تابعیت حکومت مرکزي باشد 
جمهوري اسالمی «: و به موجب اصل یکصدو پنجاه و چهارم قانون اساسی» کندقانون معین می

داند و استقالل و آزادي و حکومت ایران، سعادت انسان در کل جامعه بشري را آرمان خود می
1. Finer.
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اعمال «: به موجب اصل شصتم قانون اساسی.»...شناسدق و عدل را حق همه مردم جهان میح
قوه مجریه جز در اموري که در این قانون مستقیما عهده رهبري گذارده شده از طریق رئیس 

و به موجب اصل یکصد و دهم، راي نمایندگان مجلس شوراي اسالمی » جمهور و وزراء است
و اصل یکصد و دهم به اطالع مقام رهبري 10مهور جهت اجراي بند به عدم کفایت رییس ج

و همه » حکومت«رهبر منتخب خبرگان، والیت امر ...«107رسد و به موجب اصل می
در اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات .»هاي ناشی از آن را بر عهده خواهد داشتمسئولیت

ي حکم ریاست جمهوري و عزل رئیس امضا،رهبر از جمله تأیید صالحیت رئیس جمهور
ترین مقام عالی؛به موجب اصل یکصد و سیزدهم. جمهور در یازده بند شمار گردیده است

رسمی کشور مقام رهبري و رییس جمهور دومین مقام رسمی کشور است و به موجب اصل سی 
را به جاي و یکم در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد دیگري 

. کنداو منصوب می
شود که آیا مفهوم دولت در قانون اساسی و قانون این سوال مطرح می،با توجه به مراتب

مجازات اسالمی، معطوف است به بخشی از حکومت اسالمی، به طوري که حکومت مفهوم 
به جرأت توان شود؟ و بلکه میگیرد ولی دولت مفهوم حکومت را شامل نمیدولت را در بر می

؟ به استگفت که دولت در جمهوري اسالمی ایران یکی از عمال حکومت و تابعی است از آن
رسد زبان نوشتاري قانون مجازات اسالمی داللت بر مثبت بودن پاسخ دارد و لذا با لحاظ نظر می

مقدمه قانون اساسی و تعبیر آن از حکومت اسالمی و شیوه حکومت در اسالم و والیت فقیه 
بر اساس والیت امر و امامت مستمر و رهبري فقیه جامع الشرایط که از «: دل که تصریح داردعا

داللت دارد بر انطباق مفهوم امام و رهبر و امامت در » شودطرف مردم به عنوان رهبر شناخته می
توان نتیجه گرفت که تکالیف و وظایف دولت به نحو مقرر در قانون مذهب شیعه و لذا می

است و در نتیجه مسئول واقعی و پرداخت کننده اصلی » رهبر«به نمایندگی از حکومت اساسی 
مبناي این مسئولیت هم، مدنی و از باب والیت است وگرنه پرداخت . دیه و خسارت هم، اوست

با لحاظ » شوددیه، مجازات، محسوب می. ا. م. ق14به موجب ماده «دیه از سوي دولت که 
ضمن اینکه با دقت در اصول قانون اساسی . ودن دولت فاقد محمل استاصل غیرقابل مجازات ب

آنچه بارز است آمیختگی مفهوم حکومت و دولت و حل ادبی و حقوقی و فقهی دولت عمال در 
ها اصل در همه زمینه،گفت در رابطه با مسئولیتتوانها میاما با جمع همه داده. حکومت است
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و لذا مسئولیت دولت الزاما مسئولیت حکومت هسترتدر مسئولیت حکومت در جبران خسا
هاي قانونی دولت مسئولیت حکومت هست که آمر و حاکم و متبوع نیست، لیکن همه مسئولیت

.است

جهات و مبانی مسئولیت دولت در اسالم و قوانین موضوعه.2
حصرا در اسالم، کلیه اموال در دست حکومت، مال اهللا و من. اسالمی است،حکومت ایران

وحدت «.ملک جامعه اسالمی است و هر چه باشد به هیچ فرد تعلق ندارد، هرچند خلیفه باشد
» اهللا«اجتماعی در اسالم بر اساس توحید و یگانگی خداوند تجسم و تحقق می یابد، بنابراین واژه 

ر شود و باسمی است که بر قدرتی که در زمینه مصالح عامه تنها عامل و مؤثر است اطالق می
این اساس، حکومت در اسالم حکومت اهللا و حکم امام، حکم اهللا و خزانه عمومی مال اهللا و سپاه 

باشند خداوند و مردم عباداهللا، میعمال اهللا، کارمندان» اسالم، جند اهللا و کارکنان دولت اسالمی
اساسی، نظر به مراتب و با لحاظ چارچوب اسالمی حکومت و بافت قانون). 224: 1373زیدان، (

کند و عمل می» ولی امر«دولت در ایران گرداننده امور کشور و تحت امر و نظارت حکومت 
الشعاع حکومت است که مظهر آن مقام رهبري است و بنابر اصل، هرگونه قصوري دولت تحت

از سوي دولت، در اداره امور کشور که موجب ضرر و زیان و خسارت در حق آحاد اجتماع 
از ناحیه حکومت که مافوق دولت است و تبعأ از سوي دولت اسالمی جبران شود بایستی ،گردد

منجر به زیان ضامن قصور،تبع از حکومتبه و این یک تکلیف شرعی است و لذا دولت 
بنابر آنچه گفته شد و با لحاظ . اشخاص از سوى عمال حکومت و آحاد جامعه اسالمی است

توان در رابطه با مبانی فقهی مسئولیت دولت می1392جامع مواد قانون مجازات اسالمی مصوب
دیه و خسارت زیان دیدگان از جرم دولت به جهات زیر از دیدگاه فقهی مسئول پرداخت: گفت

: و برخی حوادث اجتماعی است

عاقله االمام.2- 1
نماز، در مذهب شیعه هر یک از دوازده پیشواي بزرگی که امام به معنی پیشوا، پیشرو، پیش

امامت به معنی .باشدمی» امام غائب«و آخر آنان امام عصر ) ع(ل آنان علی ابن ابی طالب او
امامت، در حقوق اساسی اسالم عبارت ). 135: 1349عمید، (استپیشوایی کردن و پیشوایی
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اصطالح خالفت . در جمیع امور شرعی و اجتماعی و دینی) ص(جانشینی رسول اکرم :است از
رسد او را امام المسلمین یا خلیفه شخصی که به مقام امامت می. ت استمرادف واژه امام

،)ع(عاقله در لغت به معنی نگهداري و مواظبت کننده است، در حکومت اسالمی امام . نامندمی
در صورتی که مجرم، مالی براي دادن دیه نداشته باشد و جرم از روي خطا واقع شده باشد و 

و مرتکب به جرم ارتکابی اقرار نکرده باشد، امام مسلمین، عاقله جرم علیه جسم و جان باشد 
خواهد ذمیشود، در صورت عدم تمکین مجرم، امام، عاقله مسلمان و کافرمجرم محسوب می

مفهوم دولت اسالمی را هم در بر دارد ،حکومت اسالمی). 441: 1390جعفري لنگرودي، (بود 
. دار استلذا تعهدات حکومت اسالمی را عهدهو در حقیقت حاکم اسالمی رئیس دولت است

مجرم بودن است که مسئولیت مرتکب جرم را در از جمله تکالیف حکومت اسالمی، عاقله
امر و امام در قاموس شریعت اسالمی، ولی. گیردرابطه با پرداخت دیه به مجنی علیه به گردن می

ي عاقله األمام، مسئول پرداخت دیه جنایت المال است، در قباتبعا دولت اسالمی که متصدي بیت
حکومت در اسالم مبناي الهی دارد، وحدت اجتماعی . باشددر موارد مقرر در شرع و قانون می

اسمی » اهللا«یابد، بنابراین واژه در اسالم بر اساس توحید و یگانگی خداوند تجسم و تحقق می
شود و بر این اساس مؤثر است اطالق میاست که بر قدرتی که در زمینه مصالح عامه تنها عامل

المال، مال اهللا و سپاه اسالم، جنداهللا و مؤمنین حزب اهللا و کارکنان دولت حاکم حقیقى اهللا و بیت
المال در نزد شیعیان عقیده دارند اموال بیت. باشندکارمندان خداوند می» عمال اهللا«اسالمی، 
و در عصر غیبت به دست فقیه عادل شیعی ) ع(وم حاکم اسالم باید به دست امام معص(حکومت 

: 1373زیدان، (که جانشین امام است سپرده شود، گرچه عقیده اهل سنت برخالف این است 
با دقت در سیاق و تدوین قانون مجازات اسالمی در رابطه با مسئولیت در پرداخت دیه و ). 218

کند و ولت آن را نمایندگی میخسارت دولت، در هر سه معناي آن، یعنی جامعه ملی که د
و قوه مجریه اداره نظم جامعه و اجراي ) ع(به مفهوم ولی امر و جانشین امام غایب » حکومت«

اما با . مسئول جماعت است» حاکم«دار است به نحوي که در اصطالح شرعی، قانون را عهده
نباط از لسان برخی به استولحاظ مفهوم عاقله در لغت که نگهدارنده و مواظبت کننده است 

اي هاي وارده در رابطه با پرداخت دیه از سوي امام، به جانشینی از مرتکب جرم، به گونهروایت
» دولت«داند البته در مواردي هم که امام االمر جنایت را مجاز، متوجه امام میاست که در نفس

خود را مجنی علیه جرم ،ابیستاند، در جنایت ارتکبه عنوان ولی دم مجنی علیه از جانی، دیه می



98بهار، 62، شماره یکموبیستپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه194

الحاکم «:شمارد که حق هم همین است به ویژه آنجا که قضیه، مصداق روایتارتکاب یافته می
» هایشات«در مرگ در «: نقل است که فرمود) ع(از امام جعفر صادق . باشد» ولی من الولى له

س و وحشت شدید و افتد و موجب ترکه فتنه و هرج و مرجی است که در شب یا روز اتفاق می
که هر کدام در جاي » جماعت«گردد، اعضاي حکومت یا صدمه بدنی شدید و مرگ آدمی می

خود برپا دارنده آن و مسئول در برابر یکدیگر و حکومت هستند و در اجراي عدالت هم آیه 
سوره 8و آیه » یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین با القسط شهداء هللا «سوره نساء 125مصداق به 

همه مؤمنان طرف خطاب قرار ،»یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین هللا شهداء بالقسط«: مائده
اند و از آنجا که در حقوق اسالمی، مهمترین شخص جایگزین بزهکار در جبران خسارت گرفته
ه دیدگان از سوي دولت بدیده با شرایطی، امام مسلمین است، لذا پرداخت خسارت به بزهاز بزه

).355: 1388کلینی، (گیرد المال مسلمین صورت میو از محل بیت) حاکم(نیابت از امام 

المالبیت.2- 2
به معناي خانه و دارایی و در اصطالح به دو معنا به » مال«و » بیت«المال مرکّب از دو واژه بیت
وي در آن رود، گاهی به معنی اموال عمومی و حکومتی و هر آنچه که همه مردم به نحکار می

گاهی به معنی مکانی است که اموال عمومی در آن . حق دارند؛ این معنا قائم به اموال است
المال به معناي هر امروزه در زیان فارسی، بیت. شود؛ این معنا قائم به مکان استنگهداري می

: 1375، کریمی(شود مالی است که همه مردم درآن سهم دارند و غالباً به اموال دولتی گفته می
المال باید به دست امام معصوم و در عصر غیبت در دست فقیه شیعیان عقیده دارند بیت). 127

زیدان (عادل شیعی که جانشین امام است، سپرده شود ولی عقیده اهل سنّت بر خالف این است 
، مواردي را از نظر مسئولیت پرداخت دیه1392قانون مجازات اسالمی مصوب ). 218: 1373، 

المال که به موجب اصل پنجم قانون اساسی تحت تصدي ولی فقیه و تبعاً و خسارت بر عهده بیت
ماده 2بخش قابل توجهی از این موارد در تبصره . دولت جمهوري اسالمی است، قرار داده است

و 486و 485و 484و 477و 475و 474و 473و 470و 435و 428و 332333و و مواد 156
ق 156رسد؛ مبناي حکم تبصره ماده در توضیح مواد مذکور به نظر می. مقرر گردیده است487

. اش در برابر تهاجم و تهدید جانیاست در حفظ جان تبعه) حکومت(اول، قصور دولت . ا . م . 
اش که دیوانه است و دولت نتوانسته او را دوم، مسئولیت دولت است ناشی از رفتار زیانبار تبعه
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: ا اول.م.ق435رسد مبناي مسئولیت دولت در پرداخت دیه مقتول در ماده به نظر می. کندمهار
گناهی شده است؛ قصور دولت در حفظ جان اتباع و نظم در جامعه است که منجر به مرگ بی

: فرار مرتکب قتل است پس از جنایت و اینکه دولت نتوانسته مجرم را دستگیر کند؛ سوم: دوم
بنابر : ي قاتل در پرداخت دیه؛ پنجمعدم تمکن مالی عاقله: ی مرتکب قتل؛ چهارمعدم تمکن مال

: اصل عدم جواز، هدر رفتن خون انسان است که حفظ آن از موارد مسئولیت دولت است؛ ششم
مبناي حکم ماده . وجه به مسلمان استاصل الضرر که توجیه کننده عدم جواز ایراد خسارت بی

یت دولت ناشی از رفتار و عملکرد فاقد وصف عمد و یا تقصیر قاضی و مسئول: ا اول.م.ق486
556رسد مبناي حکم ماده به نظر می. علی الید ما اخذت حتی تؤدیه است: دوم قاعده فقهی

ا اول، قاعده فقهی حرمت خون آدمیان است و دوم مسئولیت دولت ناشی از رفتار دیگري .م.ق
منظور از تغلیظ . غلیظ مجازات دیه را بایستی ادا نمایداست که مسئولیت مرتکب قتل موجب ت

دیه، محکومین قاتل است به پرداخت دیه بعالوه یک سوم آن از باب تشدید مجازات به جهت 
و در محدوده حرم مکه ) محرم، رجب، ذي القعده، ذي الحجه(هاي حرام ارتکاب جرم در ماه

مصداق معین و مشخصی ندارد و ظاهراً منظور المال در سازمان اداري و مالی کشور بیت«. است
خزانه دولت است که متکفّل تنظیم و تنسیق و جمع و خرج درآمدهاي عمومی است و عمدتاً 

المال است که در شمار نهادهاي دار تمشیت امور بیتوزارت امور اقتصادي و دارایی عهده
11/4/1387-2149/7نظر(هاي حقوقی حقوق عمومی است دولتی محسوب و از شخصیت

اما ممکن است در این رابطه این سوال پیش آید که اگر دولت به جهتی امکان پرداخت ). ق.ح.ا
نداشته باشد دیه و خسارت چگونه بایستی پرداخت . ا.م.دیه و خسارت را در موارد مندرج در ق

المال خاصه، المال عمومی و هم بیترسد که با توجه به اینکه هم بیتشود؟ در پاسخ به نظر می
» حکومت«بنابه اصل والیت و حکومت در اختیار حاکم و ولی امر است، بنابراین ولی امر، 

.مسئول تأدیه آن خواهد بود

مسئولیت ناشی از رفتار شخص غیر.3-2
در . به کار گرفته شد1/2/1392ا  مصوب .م.ق1421این اصطالح براي نخستین بار در ماده 

ه طور قانونی مسئول اعمال دیگري باشد یا مسئولیت کیفري به علت رفتار دیگري تنها در صورتی ثابت است که شخص ب. 1
.در نتیجه رفتار ارتکابی دیگري، مرتکب تقصیر شود
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مسئولیت ناشی از عمل غیر، . موارد مسئولیت عمل غیر استحقوق کیفري این مسئولیت از
این نوع مسئولیت در حقوق کیفري به جز در . استثنایی بر اصل شخصی بودن مجازات است

بر اساس ماده مذکور براي . مواردي که قانونگذار معین نموده قابل تحمیل به اشخاص نیست
: قرار داد، الزم است شرایط زیر موجود باشداینکه بتوان مسئولیت عمل غیر را بر عهده دیگري

اینکه شخص مسئول در قبال غیر داراي -اینکه عمل ارتکابی غیر، مستلزم کیفر باشد؛ ب- الف
اینکه شخصی که - اینکه شخص غیر در قبال مسئول داراي وظیفه باشد؛ ت-سمت باشد؛ پ

مسئولیت کیفري ناشی از رفتار . قرار است مسئولیت را برعهده گیرد، مرتکب تقصیر شده باشد
دیگري در صورتی متصور است که عمل دیگري از نظر قانون جزا قابل مجازات بوده و در 
ارتباط با مقرراتی باشد که مسئول عمل دیگري شخصا رعایت آن مقررات را تعهد کرده باشد 

ت بر رفتار دیگري حفظ، مراقبت یا نظارهر کس به موجب قانون، وظیفه). 331: 1367نوربها، (
دیگري، جرمی ارتکاب را داشته باشد و در اداي این تکلیف اهمال کند و به این سبب از ناحیه

آقایی (هر چند تقصیر مرتکب یا شخص غیر نیز در وقوع جرم مؤثر باشد . یابد، مسئول است
ن ضم. در حقوق کیفري بنا بر اصل، مسئولیت کیفري شخصی است). 80: 1390جنت مکان، 

اینکه در امور کیفري، جانی مسئول اصلی است و لذا مسئولیت پرداخت دیه و جبران خسارت بر 
ا  در مواردي، دولت مکلف به پرداخت دیه و جبران خسارت .م.اما در ق. عهده خود جانی است

مستند این تأسیس در فقه سیاسی احادیث و . المال شده استدیده از محل بیتوارده بر بزه
) 302: 19تحریر الوسیله، جلد (» ال یبطل دم امرء مسلم«است که ) ع(متعدد از ائمه روایات

در حقوق اسالم، حدیث مروي از رسول خدا ) حاکم یا امیر(مستند فقهی مسئولیت عمومی 
اال کلکم راع و کلکم مسئول و عن رعیته، فاالمیر الذي علی الناس راع و «: است که فرمود) ص(

بدانید که همه شما مسئول هستید و همه شما نسبت به زیردستان (» ...یته هو مسئول عن رع
شوید، فرمانرواي مردم، مسئول مردم است و نسبت به زیردستان بازخواست بازخواست می

).130: 3، سنن ابی داود، ج1459: 3صحیح مسلم، ج ...) (شود می

عدالت.2- 4
عدالت مفهومی است ناشی از . لت گوینددر علم حقوق هماهنگی انسان را با نظام جهان، عدا

به عبارت دیگر حس برقراري موازنه حقوقی به حکم عقل و وجدان در انسان . فطرتوجدان و
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برآوردن حقوق دیگران از سوي حکومت و دولت است ،دهدقاعده عدل و انصاف را تشکیل می
از واژه . استمحور حکومت،عدالت؛در شریعت اسالمی.)515: 1390جعفري لنگرودي، (

154- 147- 14- 2- 1قانون اساسی و از عدل در اصول 156- 121- 109- 61عدالت در اصول 
.عادالنه در اصل سوم قانون اساسی سخن رفته استقانون اساسی و از واژه156و 

عدالت سپر نگهبان ) 340: 1366تمیمی آمدي، (جنه الدولالعدل : فرمود) ع(علی امام 
لدرست اًمستودعاًحافظمیناًااًقیماًلو لم یجعل لهم أمام: .... فرمود) ع(امام رضا . هاستحکومت

االحکام ولزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا وننسرت الین و غیهب الدذه و الملّ
ان، اگر براي مردم«: فرمود) ع(امام رضا.)101: 2عیون اخبار الرضا، ج (ذلک على المسلمین 

شد، شد، آیین نابود میامام و رهبري توانا، امانتدار، نگهبان و پاکدست و عادل قرار داده نمی
افزودند و گذاران بر آن مییافت و بدعتها و احکام الهی تغییر میرفت، سنتدین از بین می

ظم و ادب عدالت در لغت معادل ن.»شدندستند و مسلمانان به شبهه دچار میکاملحدان از آن می
عدالت اجتماعی و عدالت، . داد، معادل عدل و دادگري معادل عدالت است،است و در پارسی

قضایی صفت حکومت و دولت عدل است و لذا سیاسات در اسالم خواه سیاست کیفري و خواه 
بنائا گرفتن حق ستمدیده از ستمگر و داددهی به . سیاست مدنی بر عدالت و انصاف استوار است

باره او عین عدالت و اول ن حقوق او و جبران آثار و ستم درو برآورددیدهه و تأمین بزهدادخوا
.مبناي حکومت و دولت مردمی است

شودخون مسلمان هدر نمی.5-2
استثناي ها به ویژه مسلمانان بهدر فقه اسالم، جان انسان» طل دم امرء مسلمیبال «: بنابه قاعده

االمکان نباید خوارج و کفار حربی، داراي احترام است و حتیالدمی چون، ناصبی و فرق مهدور
زمین ریخته شود و اگر ناگزیر چنین امري به وقوع پیوست، باید به نحو مقتضی جبران خونی بر

اولیاي دم، . جبران قتل نیز به این است که اگر قاتل عمدا اقدام به چنین کاري کرده است. گردد
شود، اختیار دارند که قاتل را قصاص نمایند و تول محسوب مییا زمانی که دولت، ولی دم مق

در . اگر قاتل در عمل خود تعدي نداشته است، باید در قبال خونی که ریخته است، دیه بپردازد
چنین مواردي هرگاه قاتل یا بستگانش توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند، دولت مسئول است 

برخی از ). 67: 1384باي، (دازد، تا خون مسلمان هدر نشود المال دیه را بپرکه از محل بیت
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را یک قاعده کلی و قابل تطبیق » ال یبطل دم امرء مسلم«فقیهان همچون آیت اهللا خویی، عبارت 
در حقوق اسالم عمدتا مبناي وظیفه دولت در ). 12: 1407خویی، (دانند در موارد متعدد می

باشد، لذا به نظر جروح، هدر نرفتن خون مسلمانان میجبران خسارت و پرداخت دیه مقتول و م
برهانی حائز اهمیت در دین اسالم است براي حفظ خون » ال یبطل دم امرء مسلم«:رسد قاعده می

ال یبطل دم امرء مسلم، در فقه عالوه : در رابطه با قاعده. هاو به عبارت دیگر حق زندگی انسان
از . ن ادعاي استفاضه و بلکه تواتر آن را نمود وجود داردتوابر اجماع، روایات متعددي که می

شود و آن این که حق هیچ مسلمانی نباید پایمال شود تري استفاده میبرخی روایات تعبیر عمومی
بنابراین اگر در موردي مدیون اعسار داشته باشد و توان پرداخت دین خود را نداشته باشد دولت 

توان گفت که این قاعده از این روي، می. ال دین او را بپردازدالممسئول است که از محل بیت
حکومت و یا حاکم واقعی یعنی یکی از قواعد مهم مرتبط با فقه حکومتی است و از وظایف 

.آن است که خون و حق مسلمان را نگذارد که هدر رود) ع(امام

مصلحت.6-2
: 1372دهخدا، (باشدمصلحت، خالف مفسدت به معناي صواب، شایستگی و صالح می

مصلحت عبارت است از آنچه که با مقاصد انسان در امر دنیوي یا اخروي یا هردو ). 186و 185
از روایات .)221: 1403حلی، (موافق بوده و نتیجه آن به دست آوردن منفعت یا دفع ضرر باشد 

براي تأمین شود که تمام احکام مربوط به معامالت و غیر آنو سخن فقهاي امامیه فهمیده می
نجفی، (اند شوند تشریع شدهمصالح دنیوي و اخروي مردم که عرفا مصلحت و فایده نامیده می

منظور از مصلحت، حفظ مقاصد شرع است و هدف شرع حفظ و صیانت پنج «.)324: 1404
هر چه در خدمت حفظ این مقاصد . دین، نفس، عقل، نسل و مال آنها: چیز براي مردمان است

گانه است، مصلحت و هر چه موجب تقویت آنها باشد مفسده است و دفع آن به پنجادین بنی
حفظ مال هم . قصاص براي حفظ نفس و البته ایجاد نظم جامعه جعل شده است. مصلحت

ضمانت اجراي حقوقی دارد که همانا قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از اضرار و یا غصب 
حکم جهاد، به ویژه جهاد ابتدایی، در . عنی حد سرقتاست، و هم ضمانت اجراي کیفري، ی

حد زنا هم . حد شرب خمر براي صیانت از عقل، جعل گردیده است. خدمت حفظ دین است
ضمن اینکه بنابر . مداري جامعه دینیحافظ نسل است و هم در خدمت ترویج ازدواج و خانواده
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شوند که باز این فرعیات در ي میهاي دیگرمنطق قیاسی این اصول منتهی به ایجاب و تحریم
» گیرند که اجراي اینها بر عهده دولت استگانه اصلی قرار میخدمت همان ضروریات پنج

برخی احکام شرعی در واقع پاسخ به نیازهاي ثابت هستند مانند احکام ). 1395:20سید فاطمی، (
تضمین امنیت جانی و حدود و قصاص و دیات که پاسخی به نیازهاي الزم براي بقاي نسل و 

حکومت در امر مجري این احکام است و دولت در مقام مأمور از سوي باشند که ولیمالی می
اما در عین حال شریعت اسالم به ولی امر اجازه داده است . جماعت، پاسخگوي آنها استبرابر 

أسا و یا از طریق تا بر طبق مصالح و در پرتو احکام ثابت، آنها را تعیین و احکام حکومتی را ر
مجلس مقننه جهت حفظ سالمت جامعه و اداره آن و تنظیم امور با رعایت مصلحت اسالم و 

عملکرد هاصوال در اسالم، مصلحت عمومی و مراعات منافع جامعه سرلوح. مسلمین صادر نماید
و هاي مالی در اسالم مانند زکات تأسیسمبنا،رسد که در به نظر می. است» دولت«حکومت 

خمس و خراج و جزیه، فیء، عشر، مالیات زراعی، بهره اراضی، مالیات سرانه و اراضی مفتوح 
. دارداصطالح فقه جهت عامهدرالعنوه 

یکی از مصارف زکات -مثال، الف : توان گفتدر توجیه مطلب مذکور در شرع اسالم می
هاست و توان پرداخت آن را بدهکاران و وامداران که دینی بر ذمه آن1پرداختن آن بر غارمین

حال اگر قاتل توان . آمیز نباشدندارند، مشروط بر آن که سبب دین، امري حرام و معصیت
توان از سهم بدهکاران، مبلغ دیه را در خون بهاي مقتول را نداشته باشد، میپرداخت این دین

: 1396گنجینه استفائات، (د اختیار قاتل قرار داد که با پرداخت دیه مقتول، دین خویش را ادا نمای
اي همواره این امکان وجود دارد که مقدسات دینی مورد هجمه قرار در هر جامعه- ب؛)43

گیرد اگر انسان مؤمنی، اتفاقا اقدام به قتل شخصی نماید که حریم مقدسات را شکسته و مصداق 
ه مرگ مهدورالدم شده است، در صورتی که شخص مؤمن به سبب اقدام خویش محکوم ب

دیه شخص مؤمن را که جانش را نثار اعتقادات خود نموده است، از » دولت«گردد، امام مسلمین 
المال است و یا دیگر وجوهی که در اختیار دارد پرداخت خواهد محل زکوات که بخشی از بیت

در زمان جنگ هرگاه دشمنان، اسراي مسلمان را سپر حفاظتی خود ساخته باشند، به -پ؛نمود

فیوالغارمینوالرقابفیوقلوبهمالمؤلفۀوعلیهاالعاملینووالمساکینللفقراءالصدقاتانما: 60آیهتوبه،سورهقران،. 1
کارکنانودرماندگانواستدرویشانبرايازهاصدقهنیستاینجز: حکیمعلیماهللاواهللامنفریضهالسبیلابنواهللاسبیل

وخداراهدرومفلسانبهدادنقرضوهاگردنکردنآزاددروهایشاندلشدهآوردهبدستکهآنانوصدقاتجمعبر
.استکرداردستدانايخدايوخداازاستکردنقرضنیازمندگذارانراه
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ارزان جبهه اسالم اجازه داده شده است که در صورت ضرورت و براي هدف باالتري که مب
در این صورت عالوه بر کفاره قتل . حفظ کیان اسالم باشد، به قتل اسراي مسلمان اقدام نمایند

که پرداخت پردازد، چراالمال میمسلمانان، مطابق نظر برخی فقیهان، دیه مقتول را دولت از بیت
). 1384:76باي، (چنین مواردي تأمین کننده مصلحت عمومی مسلمانان است دیه در
عمداقانونیمجوزبدونکسهر«: 1339مصوبمدنیمسئولیتقانونیکمادهموجببه

هربهیاتجارتیشهرتیاحیثیتیاآزاديیامالیاسالمتییاجانبهاحتیاطیبینتیجهدریا
ضررموجبکهنمایدواردايلطمهگردیدهایجادافرادبرايقانونموجببهکهدیگرحق

قواعدي،»باشدمیخودعملازناشیخسارتجبرانمسئولشودمیدیگريمعنويیامادي
بهفقهدرمسئولیتمبانیمهمترینازغرور،ضمانویدضمانتسبیب،اتالف،الضرر،: مانند
جبرانبدوننبایدضرريهیچ: اسالمحقوقدرکهاستآنقواعداینحصلما. روندمیشمار
است آنجبرانمسئولکندتلفرادیگريمالکسیهر»االسالمفیضرارو الالضرر«بماند

آنتلفونقصضامنشود،مستولیدیگريبرمالکسهر،»ضامنلهفهوالغیرمالاتلفمن«
زیانیراهاینازوکندمغرورامريبهرادیگريکسهر»تودیهحتىاخذتالیدماعلى«است

مبانیازآنچهکلیطوربهو،»غرهمنالىیرجعالمغرور«نمایدخسارتجبرانبایدبرسانداوبه
. بماندباقیبدون جبراننبایدزیانیهیچکهآنستشودمیاستنباطاسالمحقوقدرمسئولیت

اسالمی،فقهنظرازباشد،شخصبارزیانعلفبهانتسابقابلونارواشده،واردزیانکههمین
).410و405: 1382کاتوزیان،(باشدمیدیدهزیانبهواردهخسارتجبرانشخص مسئولآن

قصور و تقصیر دولت در انجام وظیفه .7-2
سستی و کوتاهی ،قصور، به معنی در مانده شدن، سست گشتن باز ایستادن در کار، درماندگی

: 1349عمید، (و به معنی واگذاشتن کاري از روي عجز و در ماندگی ) 798: 1387معین، (از کار 
قصور در . گناه و خطاي عمدي،تقصیر به معنی کوتاهی کردن در کار و سستی ورزیدن). 729

اي فقه، در مقابل تقصیر به کار رفته و عبارت است از ترك یک قانون الزامی بدون آن که مسامحه
ر در لغت، خودداري از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن تقصی. در آن کرده باشد

تقصیر در فقه غالبا به همین معنی به کار رفته است و مقابل آن قصور است که . عمل را گویند
در حقوق مدنی، «). 338: 1387معین، (خودداري از انجام کاري با عجز از انجام آن کار را گویند 
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شخص ملزم به انجام دادن آن است، با ارتکاب عملی است که تقصیر ترك عملی است که 
نامند و شخص از انجام دادن آن منع شده است، قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدي می

عالمت تقصیر در حقوق مدنی این .)قانون مدنی953ماده (تقصیر اعم از تعدي و تفریط است 
- الف : عبارت است ازتقصیر ،در حقوق جزا.است که ضمانت اجراي آن جبران خسارت است

در معنی اول . احتیاطی و غفلت استبی- ب؛ترك الزام قانونی است که کیفر آن مجازات باشد
در مواردي علت مسئولیت دولت در جبران خسارت و پرداخت .»باشدشامل عمد و غیرعمد می

مانند . ره مناسب جامعه استانگاري در ادادیه، قصور دولت در ایفاي وظایف خویش و سهل
ها و ازدحام جمعیت به آنها صدمه بدنی وارد و یا پرداخت دیه و خسارت به افرادي که در ناآرامی

المال، هم اند، بر همین اساس است که برخی از مصادیق پرداخت دیه و خسارت از بیتکشته شده
وردي که مسلمانی در آشوب و مصداق قصور دولت هم مصداق قاعده الیبطل، خواهد بود مانند م

و یا قاتل شخص مسلمانی فراري ) 355: 1356کلینی، (به قتل برسد » هایشات«ها آرامیاغتشاش و نا
گاهی مسئولیت دولت در جبران خسارت و پرداخت دیه مصداق . شود و به او دسترسی نباشد

موردي که حکومت قاعده الیبطل خواهد بود، بدون آن که مصداق قصور حکومت باشد، مانند
شود و عاقله او هیچ قصوري نداشته است و یا موردي که شخص مرتکب قتل خطاي محض می

ولی امر مسلمانان باشد و باالخره اینکه برخی موارد، مصداق قصور دولت خواهد بود، بدون آنکه 
رسد و قاتل اي توسط مسلمانی به قتل باهل ذمهمصداق قاعده ال یبطل، باشد مانند آن که شهروند

ا .م.که برخی موارد آن در ق) 75: 1384باي، (پس از ارتکاب قتل فرار کند و به او دسترسی نباشد 
:شودذیال اشاره می

حکماجرايدرمجازاتمیزانازتجاوزازحاصلخسارتپرداخت. 2- 7- 1
نها حسب حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجراي آ«:گویدمیا.م.ق13ماده 

مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون با حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و 
هرگونه صدمه و خسارت که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روي عمد یا تقصیر 

المال جبران باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفري و مدنی در غیر صورت، خسارت از بیت
ین ماده مبتنی است بر مسئولیت ناشی از عمل غیر از سوي دولت و اشتباه قاضی حکم ا. »شودمی

دولت مسئول جبران . ا . م . ق 142ا و ماده .ق171که عامل حکومت است و لذا موافق اصل 
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. خسارت است

دولتمأمورتوسطوظیفهاجراياثردرمصدومومقتولدیهپرداخت.2- 7- 2
ظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل هرگاه ماموري در اجراي و«

.»المال استموجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت
هر گاه شخصی با علم به خطر یا از روي تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر «- تبصره 

ار گیرد، ضمان ثابت نیست مکان دیگري که ورود به آن ممنوع است، مطابق مقررات، هدف قر
المال پرداخت و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آکاهی نداشته باشد، دیه از بیت

قانون نحوه به کارگیري سالح توسط مأموران نیروهاي مسلح در 13به موجب ماده .»شودمی
قانون در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این: 18/10/1373موارد ضروري مصوب 

گناهی مقتول و محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیيسالح به کار گیرند و در نتیجه طبق آرا
پرداخت دیه و جبران خسارت بر ،د یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشدونیا مجروح ش

اي را به این منظور عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه
).ا.م.ق473ماده (اده و حسب مورد در اختیار نیروهاي مسلح قرار دهداختصاص د

دولت متشکل عمال و مأمورینی : توان گفتدر تبیین مسئولیت دولت در ماده مذکور، می
کنند و لذا اگر این مأمورین در راستاي وظیفه قانونی است که تحت امر دولت انجام وظیفه می

مباالتی، بدون احتیاطی، بیبی(بدون اهمال و بدون تقصیر خودشان و به امر آمر قانونی و 
تیراندازي کند و در ) مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانندآنها

نتیجه شخصی مورد هدف قرار گیرد، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود و مسئولیت 
کننده است، اما از آنجا که مجنی علیه در دولت در این مورد ناشی از رفتار مأمور تیراندازي 

بهاي المال است خونگناه بوده، خونش نباید به هدر رود و لذا دولت که متصدي بیتاینجا بی
.مقتول را پرداخت خواهد کرد

قاضیاشتباهموارددردیهوخسارتپرداخت. 2- 7- 3
صدمه بدنی شده است پس از اجراي حکم قصاص، حد یا تعزیز که موجب قتل، یا1هرگاه«

تطبیقدریاحکمدریاموضوعدرقاضیاشتباهیاتقصیراثردرهرگاه«: اساسیقانونیکمویکصداصلبموجبه- الف. 1
درواستضامناسالمیموازینطبقمقصرتقصیر،صورتدرگردد،کسیمتوجهمعنويیاماديضررخاصموردبرحکم
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آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات
المال را صادر و حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت

نماید تا طبق مقررات پرونده را با ذکر مستند جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می
در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادر کننده حکم قطعی، وي . سیدگی شودر

ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیز مقرر در کتاب پنجم 
).ا.م.ق.486ماده (» شودالمال محکوم میو باز گردانیدن دیه به بیت» تعزیزات«

قاتلفراردلیلبهعمديبهشجنایتدرمقتولدیهپرداخت. 2- 7- 4
در جنایت شبه عمدي در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه «

»شودالمال پرداخت میشود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیتاز مال او گرفته می
- الف: المالاز بیتمبناي مسئولیت دولت در این ماده در پرداخت دیه مقتول ).ا.م.ق474ماده(

اینکه دولت مسئول -مسئولیت دولت ناشی از رفتار غیر است، زیرا جنایت شبه عمدي است؛ ب
حفظ جان اتباع است ولی نتوانسته از وقوع جنایت جلوگیري کند و اینکه جانی فرار کرده و 

خسارت حکومت نتوانسته مانع فرار او شود لذا از باب قصور در وظیفه، دولت مسئول جبران
اینکه از باب اصل الضرر وقتی مرتکب -اینکه خون مسلمان نباید هدر شود؛ ت-است؛ پ

جنایت متمکن از پرداخت دیه نباشد خواه از کل آن و خواه از بخشی از آن، دولت از باب 
.پردازدوالیت و سیادت و مسئولیت جماعت خسارت را می

دولتمأمورسويازمجازاتازبیشعملهباقدامازحاصلخسارتودیهپرداخت. 2- 7- 5
هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیز یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر اجراي «

اي بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا مجازات کشته شود یا صدمه
دیه محکوم صدمه، عمدي یا مستند به تقصیر باشد، مجري حکم، حسب مورد به قصاص یا 

المال در غیر این صورت قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیزات، دیه از بیت. شودمی
. » گرددمیحیثیتاعادهمتهمازحالهردروشودمیجبراندولتوسیلهبهخسارتصورتاینغیر
قاضیتقصیریااشتباهخصوصدراظهارنظر«07/17/1390مصوبقضاترفتاربرنظارتقانون6ماده6بندموجببه-ب

. استعالیدادگاهصالحیتدرقانوناین30مادهواساسیق171اصلموضوع
موضوعقاضیتقصیریااشتباهازناشیخسارتجبراندعوايبهرسیدگی: قضاترفتاربرنظارت. ق30مادهموجببه- پ

دادگاهدرمذکوردعوايبهرسیدگی. استتهرانعمومیدادگاهصالحیتدرایراناسالمیجمهورياساسیقانون71اصل
.»استعالیدادگاهدرقاضیاشتباهیاتقصیراحرازبهمنوطعمومی
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).ا.م.ق485ماده(» شودپرداخت می
تقصر در لغت به معناي کوتاهی کردن، خطا کردن و سستی کردن در کاري و خطا به معناي 

تقصر «ا .م.ق145وجب تبصره ماده به م. سهو و اشتباه و نادرست و جرمی که از روي عمد نباشد
مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی . مباالتی استاحتیاطی و بیاعم از بی

تقصیر، عنصر . »شودمباالتی محسوب میاحتیاطی و بیو مانند آنها، حسب مورد از مصادیق بی
نایت صرفاً به سبب اجراي این ماده ناظر به حالتی است که ج. معنوي جرایم غیرعمدي است

. مجازات رخ دهد و عواملی همچون امر آمر قانونی و اشتباه در تشخیص وجود نداشته باشد
حکم قسمت ذیل این ماده مستند به قاعده فقهی، عدم ضمان، در اجراي مجازات است و نیز 

هاي کیفري مخاطبان این ماده فقط مأموران دولتی یا مأموران اجراي احکام صادره از دادگاه
است و دوم » ال یبطل دم امر مسلم«اما مبناي مسئولیت دولت در این ماده قاعده . نیستند

. ممسئولیت دولت ناشی از رفتار مأمورین دولت و سوم اصل الضرر و الضرار در اسالم است

قضاییدستوراتاجرايازناشیخسارتپرداخت. 2- 7- 6
ها و ا اشیاي مورد بازرسی، از باز کردن محلدر صورتی که متصرف منزل و مکان و ی«

تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد اما تا حد امکان باید اشیاي بسته خودداري کند، بازپرس می
در صورتی که در «: تبصره.»گردد خودداري شوداز اقداماتی که موجب ورود خسارت می

یم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب اجراي این ماده، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصم
و با حکم برائت صادر شود، همچنین مواردي که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر 
موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسئول جبران 

صورت، دولت خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود که در این 
).ك.د.آ.ق145ماده(» نمایدکند و به بازپرس و یا ماموران مقصر مراجعه میجبران خسارت می

دولتمأمورینسويازاشخاصبازداشتازحاصلخسارتپرداخت. 2- 7- 7
شوند و از اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می«

توانند با بازداشت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میسوي مراجع قضایی، حکم
255ماده(»این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند) 14(رعایت ماده 
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).ك.د.آ.ق

متهمبازداشتایامخسارتپرداخت. 2- 7- 8
تی که این قانون بر عهده دولت است و در صور) 255(جبران خسارت موضوع ماده «

بازداشت بر اثر اعالم مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس 
).ك.د.آ.ق259ماده(»تواند به مسئول اصلی مراجعه کنداز جبران می

متهمبهدسترسیعدمیاوفرارمرگ،صورتدرمقتولدیهپرداخت. 2- 7- 9
ت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت در جنایت خطاي محض در مواردي که پرداخ«

شود و در صورتی مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می
مسئولیت ). ا.م.ق475ماده(»شودالمال پرداخت میکه مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت

مسئولیت ناشی از - 2امرء مسلم؛ قاعده ال یبطل دم -1: دولت در ماده مذکور مبتنی است بر
.اصل الضرر است-4اصل والیت؛ -3رفتار افراد تحت تابعیت دولت؛ 

مبناي قائم مقامی.8-2
من له «: دیگر مبناي فقهی مسئولیت دولت، توارث یا قائم مقامی است، با توجه به قاعده غرم

علتی که در . هده اوستبراي هر کس که نفع و غنیمتی است، زیان هم بر ع» الغنم فعلیه الغرم
المال مسلمین منابع فقهی براي پرداخت دیه و خسارت از سوي دولت شده، آن است که، بیت

یا وارث افراد است، بنابراین مقام واست، از نظر شرعی قائم» دولت«که تصدي آن بر عهده 
نیز هست، وهر کسی که امام وارث اوست، امام ضامن او. باشدهاي ایشان نیز میضامن جنایت

دانند، و فقها وارث بودن نسبت به ارث بدون وارث را در مورد مسلمان و کافر یکسان می
شود، در مقابل جسم و جان او نیز المال مالک ارث کسی میهمانگونه که بیت: گویندمی

).231: 1403بحر العلوم، (مسئولیت دارد 

ت خسارودیهپرداختدردولتو مصادیق مسئولیتنوع.3
استاشخاص غیررفتارازناشیمسئولیتاسالمیمجازاتقانوندولت درمسئولیت.3- 1

: دارددادقرارازخارجدردیگريعملبهنسبتمدنیمسئولیتشخصذیلصورتدودر
مانندقرارداداومواظبومراقبتتحتقانونکهباشدکسیعملمسئولشخص،اگر- الف
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مالك(برساند دیگريبهضرريصغیرکهصورتیدرخودغیرصفرزندبهنسبتپدرمسئولیت
مانندباشد،میاوتابعکهکسیعملبهنسبتمتبوعمسئولیت- ب؛)1مدنیقانون334ماده

قانون12ماده(استشدهدیگريخسارتموجبکهکارگرعملبهنسبتمسئولیت کارفرما
رابطه تابع و متبوعی است، بنابراین الزم مسئولیت دولت ناشی از).1339مصوبمدنیمسئولیت

حالتازاستعبارترابطهاینوباشدتبعیترابطهغیر،شخصآنومسئولبین- اوال: است
ولوکندوادارمعینیکاربهراتابعآنخودنظروارادهتحتبتواندکهبطوريتابعبرمتبوعسلطه
) م. ق337-336(مادهمورددرغیرعملازاستیفاءنندماباشد،نشدهکاربهدستعمالتابع،آنکه

رابطهوجودشرطاجرتدربافت. شودنمیمحسوبعقدم.ق307مادهصریحموجببهکه
اینمزبوررابطهشرطواست»دولت«ملیدفاعوزارتتابعسرباز،جهت،همینبهنیست،تبعیت
قرارمتبوعاختیارتحترااوثالث،کهاستافیکباشد،کردهانتخابمتبوعخودراتابعکهنیست

. استعرفباتبعیت،رابطهتشخیصوصفاینبا. کندپیداراباالتسلطاوبرمتبوعوباشدداده
سبببهیاووظیفهانجامحیندرتابع- ثانیاًباشد؛میخودکارگرانمتبوعهمصغیرکارفرماي

. )645: 1390لنگرودي،جعفري(دبرساندیگريبهخسارتیوظیفهانجام

پرداخت هزینه احضار شهود و کارشناس و مترجم و پزشک از سوي دولت.3- 2
الزحمه کارشناسان، شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق«

شوند، اما هرگاه مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می
به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و ت مذکور بنااقداما

در صورتی که شاکی ملزم به . هاي مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کندمقررات و تعرفه
پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه 

رسد تا به دستور وي از طریق اجراي شود و مراتب به اطالع دادستان میخت میقضاییه پردا
احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت 

اي در هر صورت از متهم هیچ هزینه. دار کل واریز شودشده اخذ و به حساب مربوط در خزانه
در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت :1تبصره.»شوداخذ نمی

حفظدرکهاینمگرشودمیواردحیوانآنناحیهازکهنیستخساراتیمسئولحیوانفمتصریامالک. : م. ق334ماده. 1
خساراتمسئولعملآنفاعلگرددضررمنشأکسیعملواسطهبهحیواناگرحالهردرلکنباشدکردهتقصیرحیوان
.بودخواهدوارده
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در موارد فوري :2تبصره ؛»شودهاي فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میهزینه
؛شودبه دستور مقام قضایی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می

ماه از تاریخ اي است که ظرف ششو ذهاب گواهان مطابق تعرفهمیزان هزینه ایاب :3تبصره 
»رسداالجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستري تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میالزم

).ك.د.آ.ق560ماده(

و وکیل متهم الوکاله وکیل تسخیري پرداخت حق.3-3
348ماده(»شوداییه پرداخت میالوکاله وکیل تسخیري متهم از محل اعتبارات قوه قضحق«

تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی براي او متهم می«). ك.د.آ.ق
تعیین شود دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکالي حوزه قضایی و در 

در صورتی که . مایدصورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی، براي متهم، وکیل تعیین ن
تعیین الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده،الوکاله کند، دادگاه حقوکیل در خواست حق

الوکاله از محل الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند حقکند که در هر حال میزان حقمی
.»شوداعتبارات قوه قضاییه پرداخت می

دیده فاقد تمکن مالی ضروري دفاع وکیل را براي شخص بزههرگاه دادگاه حضور«:تبصره
).ك.د.آ.ق347ماده (»کندبداند طبق مفاد این ماده اقدام می

پرداخت خسارت حاصل از اجراي قصاص محکوم علیه .3- 4
دار در مواردي که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه«

اي قصاص باشد لکن خواهان قصاص، تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم کند و مصلحت در اجر
دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با در خواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار 

فلسفه پرداخت فاضل دیه از سوي دولت ). ا.م.ق428ماده(»شودالمال پرداخت میمذکور از بیت
مشکالت مهم قضایی و جامعه و حمایت دولت از جماعت و حفظ نظم در این ماده حل یکی از 
آید که اولیاء دم مقتول توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارند و محکوم به است، زیرا بسی پیش می

قصاص هم بیهوده در زندان مانده و این خالف عدالت است و به مصلحت جامعه هم نیست و لذا 
.شوددیه از سوي دولت مشکل حل میبه حکم دادگاه با پرداخت فاضل
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پرداخت دیه و خسارت ناشی از حوادث ضدانقالبی .5-3
نحوه تشخیص و تخصیص «: اي با عنوانبخشنامه26/03/1357وزارت کشور در تاریخ 

:بخشنامه مزبور چنین آمده2در ماده . صادر نمود» بودجه105022اعتبار ردیف 
یه اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان جنایات هاي وارده به کلپرداخت خسارت: الف

؛گردندتروریستی متحمل آسیب و زیان می
اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در اثر یههاي وارده به کلپرداخت خسارت-ب

جمعی، در صورتی که عامل خسارت شناسایی نشود، فرد خسارت دیده خود طرف هاي دستهنزاع
؛هاي دیگر شودرت موجب نزاعدعوا نباشد و عدم تأمین خسا

ها و گذاريپرداخت خسارت وارده به مردم و اشخاص حقوقی غیردولتی در اثر بمب- پ
؛اقدامات ضدانقالب و اشرار

پرداخت خسارات وارده به اموال منقول و غیرمنقول و خودروهاي مردم و اشخاص - ت
؛رارهاي عمدي ضدانقالب و اشسوزيحقوقی غیردولتی در اثر آتش

پرداخت خسارات وارده به اموال منقول و غیرمنقول و خودروهاي مردم و اشخاص - ث
؛هابنديحقوقی غیردولتی ناشی از سرقت مسلحانه، غارت و راه

؛هاي مربوط به مردم در اثر گروگانگیري غیر تسویه حساب اشرار و ضدانقالبپرداخت هزینه- ج
؛هاقوقی در اثر اغتشاشات و بحرانپرداخت خسارت به مردم و اشخاص ح- چ
هایی که وابستگان آنها در اثر اقدامات اشرار و ضدانقالب و کمک به خانواده- ح

؛شوندهاي امنیتی و انتظامی شهید یا کشته میمأموریت
جبران خسارت نیروهاي خودي که در اثر اقدامات ضدانقالب و اشرار دچار خسارت - خ

؛شوندمی
و تأمین خسارت وارده به آنانکه در اثر از حامیان انقالب در کردستاناتحمایت مالی- د

1.دنبینگروگانگیري با اقدامات اشرار و ضدانقالب خسارت می

پرداخت دیه با وجود علم اجمالی به جنایت و سوگند متهمان.6-3
صورت در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در «

.شودنمیاجراحاضرحالدربخشنامهاین. 1
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شود و در وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می
تواند از متهمان مطالبه سوکند کند که اگر همگی صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می

شود و در غیر قتل دیه به سبب المال پرداخت میسوگند یاد کنند در خصوص قتل، دیه از بیت
علم اجمالی علمی است که از ).ا.م.ق477به موجب ماده (»شودان دریافت میمساوي از متهم

در حالتی که در ماده فوق . جهاتی علم و آگاهی نسبت به موضوع و ازجهاتی تردید وجود دارد
باشد اما تردید مذکور است، یقین وجود دارد که مرتکب قتل یکی از دو یا چند نفر معین می

اصل -الف: توان گفتدر رابطه با مبناي ماده مذکور می. جانی هستوجود دارد که کدام یک
قاعده - احتیاط است، هرچند قتل عمدي باشد، زیرا قاتل بصورت تفصیلی معلوم نیست؛ ب

اصل والیت -کاران ظهور دارد؛ پدیده و هم در جانب بزهالیبطل استف که هم در جانب بزه
در ) حکومت(قصور دولت -ره تابعین خود است؛ تحاکم اسالمی و مسئولیت او درباعامه

اش پرداخت مسئولیت دولت ناشی از رفتار تابع هست که نتیجه-حفظ خون مسلمان است؛ ث
.دیده استخسارت وارده بر بزه

پرداخت هزینه ایاب و ذهاب شهود و مطلعین .7-3
اب کند یا در صورتی که شاهد یا مطلع براي حضور خود در خواست هزینه ایاب و ذه«

اي مدعی ضرر و زیانی از حیث ترك شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه
کند و ضرر و زیان ناشی از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از که قوه قضاییه اعالم می

هرگاه.نمایدنظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستري می
شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، 

هرگاه در جرایم قابل . شودهاي مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میهزینه
هاي مذکور در این ماده خودداري کند، گذشت، شاکی با وجود مالئت از پرداخت هزینه

آید، اما در جرایم ا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وي به عمل نمیاستماع شهادت ب
هاي مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه غیرقابل گذشت، هزینه

و 145و 348و 347و 560در تعلیل و توجیه مواد ). ك.د.آ. ق215ماده (» شودپرداخت می
و مداوله و سیادت حاکم در شریعت اسالم و تبعاً از او ك به اصول والیت.د.آ.ق259و 255

دولت اسالم که حافظ و حامی منافع مسلمانان ولی امر آنها در ادراه امور امت است استناد کرد 
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آ به اصل والیت و مداوله .م.ق486و 485و 475و 473و 13رسد که درتعلیل مواد و به نظر می
امنیت در جامعه و مراعات عدل و نسفت و حفظ منافع و تکلیف حکومت و دولت در ایجاد

ضرورت - الف: ك مشروط است بر.د.ا .ق145حکم ماده . توان استناد کردآحاد ملت می
- دستور مقام قضایی با مراعات موازین قانونی؛ بها و اشیاي بسته بهقضایی در بازگشایی محل

خودداري متصرف منزل - گشایی؛ پورود خسارت مادي به صاحب محل در اجرا یدستور باز
مسئولیت دولت در جبران خسارت، حتی اگر -ها و اشیاي بسته؛ تو مکان از گشودن محل

بازپرس در رابطه با - موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود؛ ث
ضرورت : رصدور دستور بازگشایی، مرتکب تقصیر نشده باشد و مسئولیت دولت مبتنی است ب

قضایی و دوم مصلحت در اجراي عدالت و سوم مسئولیت ناشی از رفتار قاضی به عنوان عامل 
ك مبتنی است بر اصول، آزادي و برائت و عدالت و .د. ا.ق255حکومت است و اما حکم ماده 

مصلحت، النهایه مشروط است بر مطالبه خسارت از سوي زیان دیده از دستور تحت نظر ماندن و 
. شودهاي کیفري صادر میقرار بازداشت موقت که از سوي قضات دادسرا و یا قضات دادگاهیا 

نکته درخور نقد در . مسئولیت دولت نیز ناشی از عملکرد قضات است که عمال حکومت هستند
این ماده موضوع مطالبه ضرر و زیان است که لزوم تحمیل هزینه بر درخواست کننده را دارد که 

دیم دادخواست وقف مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و الصاق تمبر و اینکه عبارت از تق
.بر استاغلب رسیدگی مدنی در محاکم زمان

عدالت قضایی که مربوط است به : ك، مبتنی است بر.د.آ.ق259رسد حکم ماده به نظر می
و یا گزارش و قوه قضائیه و عملکرد قضات در دادسرا و دادگاه که مغرضانه بودن اعالم جرم 

اند و یا در انجام وظیفه مرتکب تقصیر دقتی متوجه نشدهدروغ بودن شهادت را به لحاظ بی
.اند که در این رابطه مسئولیت دولت ناشی از عملکرد عمال حکومت استشده

پرداخت دیه مقتول در اثر زحام.8-3
اره بایستی در حاکم اسالمی و به تبع آن دولت مسئول حفظ نظم در جامعه است و همو

دولت . نظمی و یا ناامنی کشته نشودگناه در اثر بیصحنه حاضر و مراقب باشد که انسانی بی
هاي اساسی و جمهوري اسالمی به موجب اصل سوم قانون اساسی موظّف به تأمین آزادي

براي جانبه افراد ملّت از زن و مرد و ایجاد امنّیت قضایی عادالنه اجتماعی و تأمین حقوق همه
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، مال، موجب اصل بیست و دوم حیثیت، جانهمه و تساوي عموم در برابر قانون است و به
. حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجویز کند

دولت . ا. م. ق334و 333و ماده 156ماده 3و تبصره 487بنأئاً در موارد مندرج در موارد 
. دار خواهد بودخسارت ناشی از رفتار دیگري را از جنبه حقوق عمومی عهدهمسئولیت جبران 

: 19شیخ حرّ، جلد (است ) ع(ا احادیث و روایات از سوي ائمه .م.ق487مستند شرعی ماده 
شخصی که در عرصه حکومت اسالمی کشته شده و عالوه بر اینکه بنا به حکم عقل، دیه). 109

شود  و المال دیه پرداخت میحاکم است و چون از محل یبتقاتل او معلوم نیست بر عهده
المال دولت است، ضمن اینکه حفظ دماء و جان مسلمان از وظایف حکومت است متصدي بیت

و لذا زمانیکه تبعه دولت اسالمی کشته شود و قاتل او مشخص نباشد این امر نتیجه قصور دولت 
و از باب  قاعده الضرر، دولت ز رفتار شخص غیر است، بنابراین از باب مسئولیت دولت ناشی ا

.بهاي مقتول را بایستی جبران کندخون
بر این پایه استوار است که چون موضوع لوث است و در لوث . ا.م.ق333مبناي حکم ماده 

ادعاي قتل مردد است و تردید در برابر اصل برائت تاب ندارد و لذا اگر متهمان براي برائت خود 
المال پرداخت کنند، مسئول پرداخت دیه قتل نخواهند بود و بلکه دیه را دولت از بیتسوگند یاد

نماید زیرا دولت حاکم است و حاکم مسئول جماعت است و نباید خون انسان باطل شود و می
گفتنی است که در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص . هدر رود

.از باب قصور دولت و مسئولیت ناشی از رفتار تابع بر عهده دولت خواهد بودنباشد دیه مقتول
ا مبتنی است بر قاعده لوث و چون در امور کیفري اصل بر برائت است .م.ق334حکم ماده 

گناهی خودشان لذا ذمه آنها، کنند بر بیو از آنجا که همه متهمان در این مورد سوگند یاد می
شود و چون خون مسلمان نباید هدر رود هم از پرداخت دیه، بري میهم از کیفر قصاص و 

مسئول خون بها دولت اسالمی است که بنابر مسئولیت ناشی از رفتار شخص غیر آنرا جبران 
.نمایدمی

گیرينتیجه
در قانون مجازات اسالمی مسئول پرداخت دیه و جبران خسارت، گاهی دولت و اغلب 

ده است مثال در رابطه با خسارت ناشی از اشتباه قاضی در صدور حکم در المال قرار داده شبیت
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دولت آنچه از دارایی دارد در . 1المال مسئول استا بیت.م.قانون اساسی، دولت است و در ق
دولت متصدي و نگهبان . رودالمال به شمار میبیت، هاداري کل و بانک مرکزي و بانکخزانه

المال مسئول قرار داده که در قانون مجازات اسالمی بیتجا رسد هر به نظر می. المال استبیت
شده لسان مقنن فقهی است و هر آنجا که دولت مسئول قرار داده شده، زبان قانونگذار حقوقی 

شود که از سوي دادگاه االجرا میا وقتی بارز و الزم.م.اما مسئولیت دولت در قاموس ق. است
المال به پرداخت دیه و خسارت در حق دولت و یا بیت» لیتمسئو«حکم قطعی به محکومیت 

.محکوم له صادر شود
رود و هاي حقوقی اغلب، حکومت و دولت در ردیف هم به کار میها و نوشتهدر گفته

آید، در حقیقت و عرف عملی منظور مسئولیت دولت وقتی سخن از مسئولیت حکومت میان می
ونگذار در قانون مجازات اسالمی از معنا و مفهوم رایج دولت رسد قاناست و برعکس، به نظر می

فقهی مسئولیت و ي رسد قانونگذار به معنادر عین حال به نظر می. و حکومت استفاده کرده است
در اجراي حکموت به معناي دولت که گرداننده امور از جانب حکومت، یعنی امامت و والیت

عین حال از ماهیت مدنی مسئولیت دولت و توجه داشته ولی دراست، ) حاکم(حکومت 
رسد مراد حقیقی قانونگذار از دولت، بنائا به نظر می. حکومت اسالمی نیز غافل نبوده است

ا تصریح .م.باشد، لکن در قمسئول حقیقی یعنی حکومت، است که در بر گیرنده دولت نیز می
خسارت از جنبه مادي، هرنوع در رابطه با مسئولیت دولت در پرداخت دیه و. در دولت دارد

اعم از این که قابل ؛دیده استضرر و زیان حاصل از جرم و نیز حق و حقوق تضییع شده از بزه
مسئولیت دولت ممکن است ناشی از تقصیر و قصور خود . تقویم و ارزیابی و یا قابل اعاده باشد

مستند . و قائم مقامی باشددولت و یا آحاد حکومت و یا ناشی از مصلحت و یا ناشی از وراثت 
من له الغنم فعلیه «و یا قاعده » یبطل دم امرء مسلمال «حکمی مسئولیت دولت ممکن است قاعده 

: مبناي قضایی مسئولیت دولت، ممکن است قاعده. و یا قاعده استیمان و یا عقد ذمه باشد»الغرم
نوع مسئولیت . ا ضمان بد باشدال ضرر و یا قاعده اتالف و یا قاعده تسبیب و با ضمان غرر و ی

ري است مبناي حقوقی دولت در قانون مجازات اسالمی، مسئولیت مدنی ناشی از رفتار دیگ
دیگر اینکه در تعلیل مواد قانون . است و یا نظریه خطر» تقصیر«یا نظریه خطا مسئولیت دولت

چند جهت و مجازات اسالمی در رابطه با مسئولیت دولت، ممکن است نه یک جهت، بلکه 

.اسالمیمجازاتقانون486ماده- اساسیانونق171اصل. ك. ر. 1
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المال بر دو در جمهوري اسالمی ایران درآمدهاي بیت. مصلحت و قاعده بلکه عدالت باشد
وجوه و اموالی که به موجب شرع به دست ولی امر :بخش اول؛بخش عمده قابل تقسیم است

المالک و بریات که رسد از قبیل خمس و زکات و رد مظلمه یا مظالم و اموال لقطه و مجهولمی
وجوه و اموالی است که درآمد و مکتسبات :شود و بخش دومه آن هم وفق شرع انجام میهزین

ستاند مانند مالیات و عوارض که در خزانه دولت است و یا اموالی است که دولت از مردم می
دولت رأسا و وزارت دادگستري به نمایندگی از دولت وفق موازین شرعی و طبق . شودواریز می

مضاف بر اینکه ولی امر مطابق احکام شرعی و قانون در بخشی که . کندزینه میقانون آن را ه
هاي و اموال در دست دولت است نیز حق صرف و هزینه در راستاي اجراي منویات و مسئولیت

.شودآن طور که عمل مالحظه  و مشاهده می. حکومتی دارد
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