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٢ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :مقدمه

  اجتهاد، رمز جاوید ماندن اسالم

کتاب، سنت، عقل : از منابعات اسالم با استفادهاجتهاد، یعنى به کار بردن منتهاى کوشش براى درک مقرر
اجتهاد در دوره . در این عصر، اجتهاد یکى از وظایف خطیر وپر مسئولیت علما وفقهاى اسالماست.اجماعو

خاتمیت نقش بسیار حساس واساسى به عهده دارد ودر واقعپلى است که دنیاى گذشته را با دنیاى آینده، 
وى محرک اسالم واز شرایط امکانجاوید مانده آئین اسالم است وبه حق آن را نیر. مربوط میسازد

فیلسوف نامى اسالمى با روشن بینى خاصى،موضوع اجتهاد را ) ق.  هـ 428 ـ 370(ابن سینا .اند خوانده
کلیات اسالمى ثابت وال یتغیرومحدود است، واما حوادث ومسائل «: این چنین مطرح کرده وگفته است

 دارد، به همین جهت نامحدود ومتغیر است وهر زمانى مقتضیاتمخصوص خود ومسائل مخصوص خود
ضرورت دارد که در هرزمانى گروهى متخصص وعامل به کلیات اسالمى وعارف به مسائل وپیش 

آرى زمان به )1(».باشند آمدهاىزمان عهده دار اجتهاد واستنباط حکم مسائل جدید از کلیات اسالمى بوده
آورد که در   پدید مىرود، قهرا مقتضیات زمان، مسائل جدیدى را درزندگى انسان سرعت پیش مى

بود، براى پاسخ به این نیاز بزرگ فقهاى زنده وروشن  ها هنوز محقق نشده هاى گذشته موضوع آن زمان
ى نوین جهانى بشر تطبیق بینى الزم است که پا به پاىزمان پیش روند، مفاهیم وکلیات اسالمى را با زندگ

 مذهب را در ذهن واندیشهتحول ببخشند وفقه تا بر حسب پیشرفت علم وآگاهى مردم، تلقى وبرداشتکنند
رود، ممکن سازند  را بر حسب نیاز زمان وبه میزانى که در هر زمان امکان کشف وفهم بهتر آن حقایق مى

در یکى از اخبار .تا مذهب در چهارچوب شرایط کهنه وگذشته نماند ومنجمد نشود واز زمانش واپس نیفتد
فانهم ) احادیثنا(لحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها الى رواۀ حدیثنا ا اوام«: خوانیم مى» اجتهاد وتقلید«

اى براى حضرت ولى عصر  نامه» اسحاق بن یعقوب«شخصى به نام ) 2(»حجتىعلیکم وانا حجۀ اهللا
نماینده آن (» محمد بن عثمانعمرى«کند و  نویسد واز مشکالتى که برایش رخ داده، سؤال مى مى)عج(

پاسخ نامه به خط مبارک صادر میشود که در حوادث ورویدادها به .ندرسا نامه را مى) حضرت
  )1(.حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند ومن حجت خدایم  راویان

کند حاال  نویسنده نامه سؤال مىکه در این روایت آمده، همان مسائل جدید است» حوادث واقعه«منظور از 
آید چه کنیم؟ امام  اى که پیش مى داشت، مسائل تازه م خود نخواهیمکه بعد از این ما دسترسى به اما

حوادث «منظور از : گویند ولى بعضى از فقهاى معاصر مى.شرع مراجعه کنید به فقهاء وحکام: فرمود) عج(
مسائل واحکامشرعیه نیست زیرا این موضوع جز وواضحات مذهب شیعه بوده است که در » واقعه

پیش آمدهاى تازه اجتماعى استکه براى مردم » حوادث واقعه«جوع کنند، منظور از مسائلباید به فقهاء ر
هم روى دادهاى فرهنگى، فکرى،  یعنى حوادث مستحدثه به طور کلى. داده است ومسلمین روى مى
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خود پیش آمدها باشد » حوادث واقعه«به هرحال خواه منظور از . اجتماعى، سیاسى، اقتصادى وانسانى است
یعنى در حوادث ومشکالت . دهد، برگشت به یک معنى است اى که بهمرور زمان رخ مى ئل تازهویا مسا

باشند   ها حجتمن بر شما مى  زیرا آن. ها کسب تکلیف نمایید مراجعه کنید واز آن) فقهاء(دیث بهروات احا
را که ) هحوادث مستحدث«هاى مترقىفقه شیعه است که  ومن حجت خدا بر شمایم واین یکى از پیش بینى

دهد وطبیعتاً درقوانین فقهى پیشین حکم وراه حلش نیامده است باید فقهاء بررسى  در هر زمانى روى مى
مطالعه وبررسى کتب فقه در .کنند وبراساس موازین علمى واجتهادى آن مطرح سازند وپاسخش را بیابند

ل جدیدى وارد فقه شده وفقهاى هاى مردم مسائ رساند که به تدریج به موازاتنیازمندى قرون مختلف، مى
اصل  اند وبه همین جهت به تدریج بر حجم فقه افزوده شده است این هر زمان در مقامپاسخگویى بر آمده

رساند که چگونه اسالم مسأله زمان وعامل تغییر وتحول ونوآورى را درطى ادوار تاریخى پیش بینى  مى
توان   راز ورمز اجتهاد را با مشخصات ذیل مى.ستکرده است وفقهاء را در برابر آن مسئول دانسته ا

  :شناخت

   ـ عقل یکى از منابع ومدارک احکام است1

آرى تنها اسالم است . هیچ دینى مانند اسالم با عقل پیوند نزدیک نداشته وبراى آن اهمیت قائلنشده است
احکام به چهار منبع ومدرک فقهاء در استنباط ) 1.(را یکى از منابع احکام واساس دیندانسته است» عقل«که 

ومیان عقل وشرع رابطه ناگسستنى قائلند که آن را در . کتاب، سنت،عقل واجماع: کنند تمسک مى
کلما حکم به العقل حکم به الشرع وکلما حکم به «: نامند ومى گویند مى» قاعده مالزمه«اصطالحخودشان 

کند، هر چه شرع حکم کند،  آن حکم مىهر چه عقل حکم کند، شرع نیز مطابق : الشرع حکم به العقل
آرى عقل در فقه اسالمى عالوه بر این که خود مستقال منبع ومدرک .کند  عقل بر طبق آن حکم مى

هر چه عقل روا دارد، (پس اصل .احکاماست در استنباط از سایر منابع ومدارک نیز مددکار خوبى است
از این رو پذیرش . ز منسوخ نشده ونمى شودیک اصل ثابت ودیریناست که هرگ) دارد شرع هم روا مى

وارد کردن عقل در حریمدین یکى از جهاتى است که انطباق این دین را با مقتضیات زمان آسان کرده 
  .دارد ومانعبزرگ جاوید ماندن را از میان بر مى

  ى هر موضوعى حکمى است ـ در اسالم برا2

درقوانین اسالم حکم هیچ : دهد این است که  ن مىیکى دیگر از جهاتى که به اسالم امکان جاوید ماند
بلکه یک واقعیت است وبراى کسانى که به اصول  البته این یک ادعا نیست. موضوعى فروگذار نشده است

  )2(.باشد فقه اسالم آشنا باشند کامال روشنمى
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اشد حکم آن وجود داشته ب)کتاب، سنت، عقل و اجماع(زیرا اگر در یک مسئله دلیل خاص عقلى یا نقلى 
مسئله طبق مدرک معلوم است، واگر دلیل خاصى درمسئله نبود به قواعد کلى به اصطالح عموماتى که در 

  :شویم را به طور اجمال یاد آور مى» قواعد عامه«چند نمونه از . کنند قرآن یا سنت وارد است رجوع مى

ها  کننده قرار گرفته است کهفقهاء آندر متن مقررات اسالمى یک سلسله قواعد کنترل : الف ـ قواعد حاکم
ها قواعدى هستند که بر سراسر احکام ومقررات اسالمى تسلط دارند وبر  نامند این مى» قواعد حاکم«را 
اند در حقیقت اسالم براى قواعد حاکم  ال حرج از این دستهکنند قاعده ال ضرر، ها حکومت مى مه ى آنه
ر کس در اجراى حقوق واستفاده از امکانات خود آزاد است ولى در اسالم ه. است)3(قائل شده» حق وتو«
موجب قاعده ال ضرر آزادى هر کس تابع محدود یتهائى است که به وسیله قانونمنحصرا به منظور  به

فقهاء از این قاعده کلى حکم . هاى دیگران وبراى نظم عمومى وضعگردیده است  مراعات حقوق وآزادى
ومقررات اسالمى تا زمانى قابل اجراء است که و هم چنین احکام .نندک ده مىصدها موضوع جزئى را استفا

ب ـ . شود برسد ودر صورت حرج حکم برداشته شده وتکلیف انسان هم عوضمى» عسر وحرج«به مرتبه 
در اسالم حکم » حرمتعلیکم الخبائث«و » احلت لکم الطیبات«: در اسالم دو حکم کلى است به این صورت

شراب، میته، گوشت : مانند: ها به طور صریح و روشن بیان شده است ها وآشامیدنى دنىبعضى از خور
حرمت علیکم «و » لکم الطیباتاحلت «: ها به صورت کلى مانند نولى برخى ازآ... خوک وخون و

کنند   فقها، از این دو حکم کلى، احکام زیادى استفاده مى. شود آمدهاست واز این فهمیده مى» الخبائث
ها را نیز از این قواعد  شودحکم آن  ها رایج مى ى چیزهایى که به مرور زمان در بین مردم خوردن آنوحت

  .نمایند کلى استنباط مى

  )اهم ومهم(ج ـ قاعده تزاحم 

مفاسد در یک درجه نیستند لذا ى است چون مصالح ودر اسالم احکام تابع یک سلسله مصالح ومفاسد واقع
جهت سبب شده که باب مخصوص در فقه اسالمى به نام  ى شده است واینها درجه بند احکام طبق آن

باز شود ودر صورت بر خورد واجتماع مصالح ومفاسد گوناگون، اسالم اجازه » اهم ومهم«یا » تزاحم«باب 
داده،فقهاء وکارشناسان اسالمى درجه اهمیت مصالح را با توجه به راهنمائى خود اسالم،بسنجند ومصالح 

البته، قواعد عامه .بن بست خارج نمایندلح کم اهمیت تر ترجیح بدهند وخود را از این بر مصامهم تر را
بنابر این در اسالم .ها نیست ها نیست نظائر زیادى دارد که اینجا مجالسخن در باره ى آن منحصر به این

 شد واگر براى هر موضوعى حکمى است واگر به دلیل خاصى نباشد باقواعد کلى مسئله روشن خواهد
موضوعى بود که مشمول هیچ یک ازعمومات وقواعد کلى نبود آن گاه به اصول عملیه چهارگانه 

شود وچون مجارى اصول طبق یک حصر عقلى در  رجوع مى) تخییر وبرائتاحتیاط،استصحاب، (
همینچهار مورد است حتما مسئله ى مورد بحث داخل تحت یکى از اصول خواهد گردید،پس ممکن 
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آرى این است راز ورمز اجتهاد که اسالم .وضوعى پیدا شود که از نظر فقهى حکم آن معلوم نباشدنیست م
کامى است که بشر، تا بدین ترتیب اسالم شامل همه ى دستورات واح.کند را با مقتضیات زمان تطبیق مى

تمام «وان در کتاب شریف کافى، فصلى است تحت عن. براى سعادت وکمال خود احتیاج داردپایان دنیا،
یعنى روشنگر همه چیز، وهمه امور » تبیان کلشئ«وقرآن » احتیاجات مردم در کتاب وسنت بیان شده است

کند ـ طبقروایات ـ که تمام آن چه ملت در هر زمان احتیاج دارد در اسالم  سوگند یاد مى) ع(امام . است
که حتى شرق شناسان  است قتىاین مطلب، مجرد ادعا نیست بلکه حقی. هست ودر آن هیچشکى نیست

وحقوقدانان غربى نیز به این حقیقت اقرار واعتراف دارند وتعالیم عالیه ى اسالم رایک مکتب حقوقى 
در فقه اسالمى آن : گفته است» سانتیالنا«یکى از دانشمدان بزرگ غرب، .اند دیگرى مستقل وزنده شناخته

گذارى مدنیشان کافى است، اگر نگوییم که براى تمام قدر از قوانین موجود است که براى مسلمانان درقانون
درکتاب » هاروارد«محقق معروف امریکایى واستاد فلسفه دانشگاه » هاکنج« همچنین کند انسانیت کفایتمى

کند، چنین   پس از آن که بحث مفصلى راجع به اصول ومبادى فقهاسالمى ایراد مى» روح سیاست جهانى«
هاى غربتقلید کنند وآن را در  ها وارزش اى اسالمى این نیست که از نظامراه پیشرفت کشوره«: گوید مى

در اسالم این نیرو وجود دارد که افکار جدیدى تولید پرسند آیا ىاى م عده... زندگى خودشان به کار ببندند
جدید کند وقوانین ودستورات ممتاز ومستقلى براى بشر عرضه بدارد که کامال با احتیاجات ومقتضیات زندگى 

موافق باشد؟ پاسخ این است که در نظام اسالمى نهتنها هر نوع استعداد وآمادگى براى پیشرفت وتکامل وجود 
کشورهاى اسالمى این  مشکل. هاى دیگر بیشتر است قابلیت تطور نظام اسالم از بسیارى از نظام دارد بلکه

سفانه در کشورها تمایل واراده ى الزم بلکهاین است که متأنیست که در آئین اسالم ابزار پیشرفت نیست، 
کنم که دین اسالمکلیه مبادى  براى استفاده از اینابزار پیشرفته وجود ندارد، من با کمال واقع بینى درک مى

بزرگترین افتخار وامتیاز علمى شیعه در طول تاریخ باز )4(»واصول الزم را براى پیشرفت وتکامل در بر دارد
هاى اتصالى مابین سلسله امامان وشیعه هاهستند این  مجتهدان شیعه حلقه.  است»اجتهاد باب«نگاهداشتن 

ر انتظا. با گذشت زمان وتوسعه روزگار پیش برود. شود دین همیشه تازه وزنده بماند معنى سبب مى
ودربارههر چیز بزرگ وکوچک حکم مشخصى داشته باشد رفت فقه شیعه همه چیز را زیر پر گرفته  مى

لیه موضوعات تازهاحداث حکمى پیدا کرده، تکلیف مردم را روشن کند وفقهاى شیعه ونسبت به ک
هاى   ولیکن فقهاى شیعه به دلیل وجود حکومت.جوابگوىمسائل زمان وحالل مشکالت جهانى باشند

فرصت نیافتند جائر وجو تقیه وبرکنار بودنĤنان از جریانات سیاسى ونظامى واقتصادى وصنعتى جوامع، 
بدین جهت فقه اسالمىدر هر زمینه، .  باید فقه را به طور گسترده، بحث وبررسى نمایندطورى کهآن

متناسب با تطورات وتحوالت زمان پیش نرفت واز همسازى وهماهنگى با مسائل روز خصوصا در مسائل 
هاى فقهى باب مخصوصى به طرز اداره مردم وسیستم  سیاسى واقتصادى واجتماعى باز ماند ودر کتاب
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بسیارى از ت شهرى باز نگردید ودرمتى اسالم ومباشرت در امور واموال عمومى وکفالت واحتیاجاحکو
  مسائل مهم سیاسى، اجتماعى، اقتصادى وحقوقى به حد کافى بحث نشد

اکنون که روحانیت ومرجعیت شیعه توانسته .وبراى جویندگان همچنان یک خالء فکرى باقى مانده است
دامنه دارخود، استبداد واستعمار را به زانو در آورد ومردم جهان را به تعالیم اسالم در اثر مبارزات پى گیر و

است، آن چنان که در آمده ودر جامعه موقعیت خاصى یافتهجلبنماید، اکنون که روحانیت شیعه از انزوا به 
 شده است، ها موفقیتدیگر که اخیرا نصیب علماى شیعه شود وده در مجامع بین المللى روى آن حساب مى

هاى علوم اسالمى در  ضرورت وفوریت یک نهضت عمیقعلمى بر پایه تحقیق اجتهادى در فقه وسایر رشته
شود وبرترى فقه شیعه هم بر دیگر مذاهب فقهىدر همین  این زمانبیش از هر وقت دیگر احساس مى

 را کسانى بهتر واین ضرورت.موضوعات جدید باز گذاشته شود تازه واستنباط در است که راه تحقیق
مرکز تحقیقات قوه «هستند به همین جهت ... دانند که خود درگیر مسائل قضائى وحقوقى وپزشکى و مى

فقیه ومرجع عالى قدر حضرت آیت اهللا العظمى از » مؤسسه حقوقىوکالى بین الملل ـ ایران«و » قضائیه
رح شده است ومعظم له بادقت نظر اند که کمتر در فقه مط  مسائلى استفتاء کردهروحانىمد ظله العالى

وتبحر خاصى که در فقه دارند به پاسخ گویى پرداخته اند، وچون اینمسائل بسیار حائز اهمیت است براى 
بهامید این که در اثر تالش فقیهان ذیصالح حکم مسائل مستحدثه . ها گردید اطالع عموم اقدام به چاپ آن
  .ومورد نیاز جامعهبر طرف شود

  توفیقمن اهللا ال

  قم ـ حوزه علمیه ـ

  25/5/78داود الهامى



٧ ...استفتائات قوه قضائيه و

  

  

  

  

  

  :استفتائات

  

  قضائیه

  



٨ ...استفتائات قوه قضائيه و

»1«  

  استفتائات قضائیه

در مواردى که اولیاء دم، تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند یا مطالبه دیه نمایند، ولى با توجه به : سؤال
  : بفرمایید;عوارض سیاسى، اجتماعى عفو به صالح نباشد

   که حکومت بخواهد قاتل را مجازات نماید، امکان این کار وجود دارد؟آیا در صورتى) الف

  توان از بیت المال به آنان پرداخت نمود؟ آیا در صورت عدم رضایت اولیاء دم، مبلغ دیه را مى) ب

  تواند بر خالف نظر وى قاتل را اعدام نماید؟ دارد مى» ولى دم«آیا ولى امر مسلمین با والیتى که بر ) ج

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

تواند بدون  دیگر نمىشخص  ر یا یکاختیار عفو یا مجازات به دست ولى مقتول است، حکومت یا رهب) الف
  .موافقت ولى مجازات نماید

توان دیه را از بیت المال پرداخت  مراد از عدم رضایت اولیاء دماگر عدم رضایت به اخذ دیه باشد نمى) ب
توان از   به پرداخت از بیت المال است بعد از تراضى به پرداخت دیه،ظاهرا مىنمودواگر مراد عدم رضایت

  خصوصا در صورت عدم قدرت مالى جانى که مورد روایت است.بیت المال پرداخت نمود

تواند بدون نظر او  رهبر حکومت اسالمى والیت به آن معنى که اشاره شده است بر ولى دم ندارد ونمى) ج
  .قاتل را اعدام کند

  )1419 جمادى االولى 17: تاریخ جواب استفتاء: هامش(

»2«  

  :سؤال

پس از اجراى حد سرقت، عوض قطع شده ملک کیست؟ ملک ) الف: بفرمایید;در باره حد سرقت
  حکومتىکه مجرى حد است، یا شخص محدود؟

وند به دفن عضو مقطوع، پیوند عضو قطع شده به وسیله جراحى به شخصمحدود یا فروش آن براى پی) ب
  فرد دیگرى چه حکمى دارد؟

  :جواب

  ) اسمائهباسمه جلت(

  .چند دسته دلیل بر احکامى موجود است

  . ـ ادله داله بر این که انسان مالک اعضاء خود است1

  . ـ دلیل دال بر جواز معامله بر اعضاء جدا شده2

   ـ دلیل لزوم دفن عضو جدا شده از انسان3



٩ ...استفتائات قوه قضائيه و

 بدن غیرپس از سرقت دلیل اخیر تخصیص خورده وباید دست دزد را  ـ دلیل عدم جو از قطع عضوى از4
  عضو قطع شده ملک شخص محدود است) الف ادله دیگر اطالقش باقى است بنابر اینوسه دستهقطع نمود، 

  )5(.دفن آن الزم وپیوند به غیر جائز است، ومى توان با معامله منتقل به غیر نمود) ب

  
…»3«  

  :سؤال

خواهند براى  هنگامى که اولیاء مقتول مى) الف: بفرمایید;زنى را به قتل رسانده باشددر صورتى که مردى 
  قصاص نصف دیه را به قاتلبدهند، انتخاب نوع دیه با اولیاء است یا جانى؟

توان  در صورت عدم تمکن اولیاء دم از پرداخت این مبلغ ودرخواست آنان ازدستگاه قضائى، آیا مى) ب
   المال پرداخت کرد؟فاضل دیه را از بیت

مواردى که عدم قصاص، عوارض سیاسى ـ اجتماعى داشته باشد که به نوعىباید حکومت حضور ) ج
  یابد، در صورت عدم تمکن اولیاء دم، آیا میتوان فاضل دیه را ازبیت المال پرداخت کرد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

 این مورد به خصوصروایاتى دال بر آن است وفقها هم انتخاب نوع دیه در تمام موارد با جانى است، ودر) لف
  .اند به آن تصریح نموده

  .توانپرداخت نمود فاضل دیه را باید جانى بدهد، ولى در صورت عدم تمکن از بیت المال مى) ب

استجلوگیرى شود باید این ه الزم در صورتى که عدم قصاص عوارض سیاسى واجتماعى داشته باشد ک) ج
  )6(.یت المال بدهندمبلغ را از ب

  
»4«  

  :سؤال

پس از اجراى قصاص اطراف، عضو قطع شده ملک کیست؟ ) الف: بفرمایید;در باره قصاص اطراف
  حکومت، مجنى علیه یا جانى؟ ملک

  دفن عضو مقطوع، پیوند عضو قطع شده به جانى یا فروش آن براى پیوند بهدیگرى چه حکمى دارد؟) ب

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  .عضو قطع شده ملک جانى است) الف
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١٠ ...استفتائات قوه قضائيه و

  )7(.ولى پیوند به جانى خالف احتیاط است.دفن آن الزم است، پیوند به دیگرى وفروش آن جائز است) ب

  
…»5«  

   :سؤال

  آیا علم قاضى ملحق به اقرار است یا بینه ویا طریق سومى است؟) الف: بفرمایید;در باره علم قاضى

  فو چگونه است؟در صورتى که طریق سوم باشد حکم ع) ب

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

تواند حکمکند مستندا به علم خود  تواند مستندا به بینه واقرار حکم کند مى قاضى همان گونه که مى) الف
اند این است که جائز است الزام المقر قباللحکم ایضا وجائز  وفرقى که فقهاء بین بینه واقرار فرموده.مطلقا

وچون بنظر اینجانب این فرق تمام نیست .ورت ثبوت حق به بینه مگر بعد از حکمنیست الزام به آن در ص
  .ومفصال در فقه الصادق بحث نموده امبنابر این جواب سؤال این است که علم قاضى مانند هر دو است

بعد و.تواند عفو کند در اجراء حد بین بینه واقرار فرقى هست وآن این است کهبعد از قیام بینه حاکم نمى) ب
باب حدودبتواند اجراء حد بدون بینه واقرار تواند عفو نماید واجراء حد نکند، وچنانچه حاکم در  از اقرار مى

چون جو از عفو احتیاج به دلیل دارد که موجود .است بنماید، ظاهر این است که علم قاضى ملحق به بینه
ینه واقرار وبه علم خود اجراء حد بنماید تواند بدون ب نیست ولى من فعال مرد دم که درباب حدود قاضى مى

  )8(.بنابر این حال عفو معلوم است یا نه

  
…»6«  

  :سؤال

 روز زنده 3که اگر بعد از ـ با توجه به اینچنانچه قاضى در مجازات محارب، صورت صلب را انتخاب کرد 
 داروها وغذاهاى در صورتى که بخواهد قبل از اجراى حکم، از) الف:بماند حق حیات دارد ـ بفرمایید

  توان او را منع نمود یا خیر؟ مقاومکننده بدن استفاده نماید، آیا مى

  اگر کسى عصیانا به او آب یا غذا برساند، باید جلوگیرى کرد یا خیر؟) ب

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

 بین فقهاء دو قول.در صورت صلب محارب بعد از سه روز باید از دار پایین آورده شود ولى حق حیاتندارد
اند یبقى على ما هو علیه حتى  ودسته دیگر فرموده.اند ینزل ویجهز علیه ویدفن دسته فرموده.هست
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١١ ...استفتائات قوه قضائيه و

بلکه جواب سؤال .بنابر این جواب سؤال دوم واضح است، باید جلوگیرى نمود.واقوى قول دوم است.یموت
  )9(. چنین استاول نیز

  
…»7«  

  :سؤال

 قرار گیرد، آیا میتواند با هزینه خوداز طبیب بخواهد که عضو کسى که قرار است مورد اجراى حد سرقت
  حس نماید؟ وى را بى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

 است شود این است که غرض از حد سارق جدا شدن دست وبعد پاى سارق آنچه از روایات استفاده مى
قطع، معالجه شود از بیت المال عد از فرماید ب ونظر بایذاء نیست، ولذا در عده از روایات امام علیه السالم مى

  )10(الصالۀ الحل ـ والبرائۀ. حس نمودن است بنابر این اظهر جواز بى.تا خوب شود

  
…»8«  

  :سؤال

آیا میتواند با هزینه خود از ) الف: بفرمایید;...)تیرباران، حلق آویز یا(در باره کسى که قرار است کشته شود 
  حسیا بیهوش نماید تا درد کمترى را متحمل شود؟  بىپزشک بخواهد که وى را قبل از قتل،

  آیا بین حد یا قصاص نفس واطراف فرقى وجود دارد؟) ب

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

حس ویا بیهوش  بنابر این جائز است قبل از قتل بى.مقصد اصلى در قصاص زهاق روح است نه ایذاء) الف
  .نمودن

واما در ضرب وجلد .ائز استباشد، نیز ج دن دست یا پا مىودر حد مانند حد سرقت که غرض جدا ش) ب
  )11(.که غرض ایالم است جائز نیست

  
…»9«  

  :سؤال
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١٢ ...استفتائات قوه قضائيه و

آن ) الف: بفرمایید;در باره مقاومت در مقابل جانى یا سارق براى جلوگیرى از تجاوز، هتک ناموسیا سرقت
  جا که احتمال آبروریزى مجنى علیه در کار باشد، تکلیف چیست؟

  که احتمال قتل یا ضرب وجرح شدید یا متوسط مجنى علیه باشد،تکلیف چیست؟آن جا ) ب

آن جا که مقاومت منجر به ) آن جا که مال زیاد، معمولى یا کم مورد تعرض باشد، تکلیف چیست؟د) ج
در موارد عدم جواز بر خورد با جانى یا سارق، تکلیف قاتل ) قتل جانى یا سارق شود، تکلیف چیست؟هـ

  متجاوز چیست؟مدافع ودم

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

کتک زدن مثال تا اعلى، موسى دارد واجب است دفع او با رعایت دفع از ازدانى کهاگر جانى قصد تعرض نا
در صورتى که احتمال آبروریزى ) الف.وچنانچه با رعایت موازین شرعیه جانى کشته شود دم او هدراست

  ادامه.م رانمود ودر بعضى موارد شاید دفاع جائز نباشدمجنى علیه در کار باشد باید رعایت اه

  :جواب

کما این که اگر ظن به هالکت داشته باشد جائز است تسلیم شدن ال ولویۀحفظ النفس من حفظ العرض، ) ب
  .کما هو المستفاد من الروایات الواردۀ فی المستکرهۀ علىالزنا

در ) د.ه سالمت در صورت دفاع داردجائز است دفاعاگر جانى قصد سرقت اموال را دارد اگر اطمینان ب) ج
واگر مجنى علیه کشته شود دم او .صورت کشته شدن جانى یا سارق در صورت جواز دفاع، دم او هدر است

واگر جانى قصد جان او را بنماید واجب .در صورت خوف تلف جائز نیست دفاع از بردن اموال) هـ.هدر است
  )12(. باشداست دفاع ولو ظن به تلف داشته

  
…»10«  

  :سؤال

: مانند. (شود بیان فرمایید  هاى مدرن تهیهمى نظر اسالم را پیرامون اعتبار اسنادى که توسط دستگاه) الف
  ...)فاکس، فیلم، عکس، نوار ضبط، تلفنگرام، زیرا کس،پرینتر، اسکنر کامپیوتر و

   چه حدقابل استناد است؟تواند مستند حکم قاضى قرار گیرد وبه عنوان مؤید تا کدام یک مى) ب

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  به این عنوان دلیلى نداریم در تمام این موارد میزان، اطمینان قاضى است، وقول اهل خبره موثق) الف

  )13(.ها ثابت شود بعید نیست که لوث به این) ب
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١٣ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»11«  

  :سؤال

 اجاره به را بهشریک دیگرشود وسپس یکى از شرکاء سهم خود  ملکى به صورت مشارکت خریده مى
که طبعا بیش از پولى است که شریک (اقساط به طورى که بعد از پرداخت تمامى. دهد شرط تملیک مى

توان این کار را   آیا مى: آید، بفرمایید قسمت مورداجاره به ملکیت مستأجر در مى) براى آن سهم داده بود
شرعى  گیرد راهى  اشخاص حقیقى صورت مىکه در بانکها یاشرکتها ـ اشخاص حقوقى ـ وبعضا توسط

  براى تخلص از رباى قرضى دانست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  .با مختص است به بیع وقرض ودر مورد سؤال سه قرارداد است

  .اند آن که صحیح است وربا درشنیست  ـ بیع وشراء که دو نفر به صورت مشارکت خریده1

  . آن هم که ربا ندارد ـ اجاره احد شریکین به شریک دیگر2

صحیح است، وهیچ معامله مذکوره بنابر این .رود  ـ شرط تملیک ـ یا ملکیت ـ آن هم تصور ربا درش نمى3
البته در شرط تملیک که شرط فعل است، و شرط ملکیت که شرط نتیجه استاشکاالتى شده است .اشکالى ندارد

  )14(.ها درست نیست که از نظر ما آن

  
…»12«  

  :سؤال

ى زنى را در اشهر حرم به قتل رسانده است، با توجه به این که وقوع قتل دراین زمان موجب اضافه مرد
 یک اگر اولیاء دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند، باید نصف دیه: بفرمایید;شود شدن ثلث دیه مى

  در غیر ماه حرام؟مرد درماه حرام را به او بپردازند یا نصف دیه یک مرد 

  
  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

زنى که در اشهر حرم کشته شود چنانچه اولیاء دم بخواهند دیه بگیرند باید نصفدیه مرد که ثلث به آن اضافه 
واگر تقاضاى قصاص نمایند چنانچه در اشهر حرم قصاص نمایند باید نصف دیهمرد در ماه .شود بدهند مى

  )15(. حرامواال نصف دیه یک مرد در غیر ماه.حرام را بپردازند
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١٤ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»13«  

  :سؤال

توان وى را   با توجه به این که در زناى محصنه هنگام اثبات جرم با بینه، در صورت فرارمجرم از حفره مى
آیا ) الف: بفرمایید;توان انجام داد برگرداند وحکم را اجراء نمود، ولى در صورت اقرار اینکار را نمى

  بدیل نمود یا خیر؟توان حکم رجم را به انواع دیگرى از قتل ت مى

در صورت مثبت بودن جواب، آیا بین انواعى که احتمال زنده ماندنمحکوم در آن وجود ندارد با ) ب
  مواردى که این احتمال هست، تفاوتى وجود دارد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

 پیغمبر صلوات روایتى است متضمن این که در زمان.شود به انواع دیگرى تبدیل نمود حکم رجم را نمى) الف
به عنوان اعتراض ) ص(اهللا علیه وآله چنین اتفاقىشد مردم آن زانى را تعقیب نموده وکشتند رسول خدا 

  .هال ترکتموه:فرمودند

  )16(.همان روایت دال است بر عدم تفاوت بین موارد) ب

  
…»14«  

  :سؤال

توان او را  جرم از حفره آیا مىدر صورت فرار م) الف: بفرمایید;اگر قاضى با علم خود حکم به رجم نماید
  مجددا به حفره برگرداند وحکم را اجراء نمود یا خیر؟

  اگر علم قاضى راه سومى باشد ـ ملحق به بینه یا اقرار نباشد ـ تکلیف چیست؟) ب

  
  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

 یا نه، مقتضاى احتیاط تواند به علم خود اجراء حدبنماید من فعال مرد دم ونمى دانم در باب حدود قاضى مى
ولى چنانچه قاضى بتواند با علم خود اجراى حد بنماید، ظاهرا در صورت ) الف.عدم اجراء حد است

توان او را به حفره برگرداند بهمقتضاى اطالق  فرارمجرم از حفره اگر یک سنگ به او اصابت کرده باشد نمى
  .صحیحه ابى بصیر

  )17(.باشد ر مىبنابر این علم قاضى ملحق به اقرا) ب
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١٥ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»15«  

  :سؤال

ـ وقبل از دفن در سرد خانه یاپزشکى قانونى در مجرم ... در صورتى که بعد از اعدام ـ حلق آویز، رجم یا
 مجدد حکم چه صورتى اجراى) الف:بفرمایید;عالئم حیاتى دیده شود وبا مداوا سالمت خود را باز یابد

  دارد؟

  ؟آیا بین حد وقصاص تفاوتى وجود دارد) ب

بر فرض لزوم اجراى مجدد حکم، دیه خسارتهاى وارده قبلى بر محکوم دردو حالت فوق به عهده ) ج
  کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  .در صورت مهدور الدم بودن که فرض مسأله است باید اجراء حکم مجددا بشود) الف

  .ظاهرا فرقى بین حد وقصاص نیست) ب

  )18(.رى حد تقصیر نکرده باشد به عهده او نیستوخسارات وارده در صورتى که مج) ج

  
…»16«  

  :سؤال

آیا زن میتواند به خاطر عدم ) الف: بفرمایید;بعد از عقد نکاح در صورت اعسار زوج از پرداخت مهریه
  دریافت مهریه تمکین ننماید؟

  ود؟ش در صورت جواز، آیا تمکین فقط منحصر به بضع است، یا سایر استمتاعاترا هم شامل مى) ب

  کند؟ آیا در این موارد نشوز صدق مى) ج

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

تواندبه خاطر عدم دریافت  در نظر ما حتى در صورت موسر بودن زوج ومعجل بودن مهر زوجه نمى) الف
ر شکى نیست اما در صورت اعسا.ولى چون عدم لزوم تمکین اجماعى است حرفى نداریم.مهریه تمکین ننماید

  .مکین کما هو المشهور بین الفقهاءدر لزوم ت

  .تمکین منحصر به بضع نیست، جواز یا عدم جواز آن شامل استمتاعات دیگر هممیشود) ب

  )19(.کند کند ودر صورت جواز صدق نمى در صورت عدم جواز تمکین نشوز صدق مى) ج

                                                           
  )1419 جمادى االولى 18: تفتاءتاریخ جواب اس: هامش. (18

  )1419 جمادى االولى 18: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (19



١٦ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»17«  

  :سؤال

کامپیوترهاى شخصى وکشف رمز هاى کامپیوترى یا سرقت اطالعات سرى کد شده ورمزدار از شبکه) الف
  ها چه حکمى دارد؟ آن

الکترونیکى مرکزى آن چه حکمى هاى موبایل توسط آشنایان وتکنیک  قت وفروش غیر مجاز شمارهسر) ب
  دارد؟

  آیا با وجود سایر شرائط، امکان اجراى حد سرقت وجود دارد؟) ج

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  .ضمان هم ثابت استشکى نیست در حرمت عمل مفروض، و) الف

  .حرام است وموجب ضمان) ب

اجراء حد سرقت متوقف است بر این که آن شئ مالیت دار در مکان محرزى باشدبنابر این اجراء حد ) ج
  )20(.تواند تعزیر کند سرقت در غیر از کامپیوترهاى شخصى مشکل است ونباید اجراء شود،ولى حاکم شرع مى

  
…»18«  

  :سؤال

یابد که بعد از این   اى در سازمانى معین به کشورها اختصاصمى  مدارهاى ماهوارهبا توجه به این که
استیجارى ـ را در آن اخته، خریده یا هاى خود ـ اعم از خودس تواند ماهواره اختصاص، آن کشور مى

ا آیا حق استفاده یک کشور از این مدارها به نحو مالکیت است ی) الف:مدارهاى محلى قرار دهد، بفرمایید
  حقانتفاع؟

  ها توسط این کشورها ممکن است؟ آیا اجاره یا وقف آن) ب

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

وهواى باالى مملکت مافوق حریم ملک .عتبارى ولذا قائلیم به مالکیت حکومتملکیت امرى است ا) الف
لکت دیگر حق ولذا بدون اجازه حکومت افراد مم.اشخاص حقیقى یا حقوقى ملک حکومتاست به بناى عقالء

  .بنابر این استفاده یک کشور از این مدارها به نحو مالکیت است.مملکت ببرند ندارند هواپیما از باالى این

  )21(.ها توسط این کشورها ممکن است واجاره ووقف آن) ب
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١٧ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»19«  

  :سؤال

ات دیگرى اقل اگر حدود یا تعزیر) الف:ود ـ حدا یا قصاصا ـ بفرماییددر مورد کسى که قرار است اعدام ش
  توان ازآن صرف نظر نمود؟ از قتل، براى وى ثابت شود، مى

  آیا بین حق اهللا وحق الناس تفاوتى وجود دارد؟) ب

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

بلکه باید همان گونه که روایات متعدده وارد .صرف نظر نمودن از حدود دیگر اقل از قتل جائز نیست) الف
نهایت اختالفى است بین .اند اوآلن حد دیگر اقل را اجراء نمود بعدا کشته شود شده وفقهاء هم فتوى داده

فقهاء در این که بعد از اجراى حد اقل واجب است تاخیرقتل تا برء حاصل شود ـ یا مستحب است تاخیر ـ 
ماع ولى اج.اقوى در نظر ما عدم جواز تاخیر است.یا آن که تاخیر یک روز جائز است، یاتأخیر جائز نیست

  .از تاخیرادعاء شده است بر جو

  )22(.فرقى بین حق اهللا تعالى وحق الناس نیست) ب

  
…»20«  

  :سؤال

توان نطفه او را به رحم  با توجه به این که از نظر علمى هر گاه مردى فوت نماید، تا مدت محدودىمى
به رحم زوجه چه حکمى انتقال نطفه زوج پس از مرگ ) الف: بفرمایید;زن منتقل کرد ووى را باردار نمود

  دارد؟

  بیان فرمایید؟... احکام مربوط به ولد را از نظر طهارت، ارث و) ب

  طفه به رحم اجنبیه چه حکمى دارد؟انتقال این ن) ج

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  .انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه اشکال ندارد) الف

برد از زوج  ز حیث طهارت هم پاک است،ولى ارث نمىبچه هم ملحق است به صاحب نطفه وزوج، وا) ب
  .زیرا در وقت مردن پدر نبوده است، وبر حسب ادله اموال منتقلبه ورثه شده است بعدا بچه متکون شده است

برد از  وبچه هم ملحق به صاحب نطفه است، البته ارث نمى.انتقال این نطفه به رحم اجنبیه جائز است) ج
  )23(.او
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١٨ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»21«  

  :سؤال

را ) مثل ازدواج یا طالق(تواند به علت مصالحى مهم، صحت بعض عقود یا ایقاعات آیا دولت اسالمى مى
  منوط به گذراندن مراحلى خاص کند؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

دولت اسالمى مانند سایر دول حق چنین کارى ندارد، مگر با اذن فقیه جامع الشرائطĤن هم در صورتى که بر 
  )24(.کنند  مهمى مترتب شود، که در فقه از آن تعبیرباختالل نظام مىترک آن مفاسد

  
…»22«  

  :سؤال

فروخته  نفر 4در بخش عقود، فروش یک ملک به صورت زمانى به چند نفر چه حکمى دارد؟مثال ملکى به 
که خودش استفاده کند یا اجاره دهد همان فصل است  شده، این ملک در هر فصل سال در اختیار مالک

  ...ویا

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

لک را به چهار نفر به نحو اشاعه بفروشد، ودر ضمن عقد بیع شرط کند که تماممنافع در هر فصلى ملک یکى 
  )25(.باشد، اشکال ندارد

  
…»23«  

  :سؤال

به وارزش قراردادى پول ها اعتبار  آیا در بانک) الف: بفرمایید;اره ماهیت حسابهاى بانکى از نظر اسالمدر ب
  شود؟ شود یا به عین اسکناس اجازه در تصرف داده مى نام اشخاص ثبت وجابجا مى

یکسان ...) هاى بانکى و جارى، سپرده ثابت،مشارکت(آیا حکم شکلهاى مختلف حسابهاى بانکى ) ب
  است؟
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١٩ ...استفتائات قوه قضائيه و

) شود چیست؟د هاى بانکى به سپرده گذارپرداخت مى حکم سودهاى على الحساب که در مشارکت) ج
  کند چیست؟ ز وهدایائى که بانک به سپرده گذار پرداخت مىحکم جوائ

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ممکن است به عین اسکناس اجازه تصرف داده شود، یا باین که صاحب پولبه بانک قرض بدهد یا ) الف
باحه کند وبه دیگرى بدهد وا را تملک بفروشد، یا آن که پولش را به بانک اباحه کند ولو این که بانکĤن

معوض باشد، یا آن که صاحب پول پول را بهشکل امانت وودیعه در بانک بگذارد واجازه دهد دران تصرف 
  .کند نهایت آن که اجازهتصرف ناقل مجانى نیست بلکه در مقابل عوض است

  .هاى بانکى یکسان است هاى مختلف حساب حکم شکل) ب

ولى اگر به .اگر پول را بفروشد آن هم اشکال داردو.وسودهاى بانکى، چنانچه پول قرض باشد حرام است) ج
جوائز وهدایاى بانکى چون شرط ) د.عنوان اباحه به عوض، یا ودیعه وامانت باشد حالل است واشکال ندارد

  )26(.نشده است وبانک هم ملزم به آن نیست وتنها براى تشویق مردم میدهد حالل است وهیچ اشکالى ندارد

  
…»24«  

  :سؤال

اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلى را به همسر خود داد آیا ) الف: بفرمایید;ل زن در بیرون از خانهدر باره شغ
یا این که اجازه اول، التزام به دهم   بگوید اجازه ادامه کار را نمىتواند بعد از طى مراحلىخاص مى

  باشد؟ تماملوازم آن مى

  رد؟آیا بین کار موقت با کار مستمر وهمیشگى تفاوتى وجود دا) ب

آیا بین ) آیا بین استخدام توسط اشخاص حقیقى یا حقوقى ـ خصوصا دولتى ـتفاوتى وجود دارد؟د) ج
ایا بین شغلى ) کارى که با حق شوهر منافات داشته باشد با شغلى که چنین منافاتىندارد فرقى هست؟هـ

نیست فرق هست؟ خورد با شغلى که چنین  جدىمى آن به صاحب کار یا دیگران لطمه که با رها کردن
مثل ممنوعیت زن از ادامه تدریسدر وسط سال تحصیلى که باعث ضرر زدن به آموزشگاه ومحصلین (

  .)گردد مى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ادامه کار را اجازه تواند بگوید چنانچه اجازه اتخاذ شغل را در ضمن عقد الزمى شرط نماید نمى) الف
  ادامه.دهم نمى

  :جواب
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٢٠ ...استفتائات قوه قضائيه و

تواند منع کند زیرا در این صورت ازقبیل  ائى باشداگر در برابر آن اجازه چیزى گرفته باشد نمىچنانچه ابتد
واگر چیزى نگرفته باشد در صورتى که آن اجازه اسقاط حق .شود که از عقود الزمه است اباحه به عوض مى

  .دتواند منع از ادامه کار نمای بدانیم باز نمى باشد وآن را از حقوق

  .م فوق الذکر بین کار موقت با کار مستمر فرقى نیستدر احکا) ب

در مواردى که در باال ذکر شد بر عدم جواز ) د.کما این که بین اشخاص حقیقى با حقوقى تفاوتى نیست) ج
منع، بین کارى که با حق شوهر منافاتداشته باشد وغیر آن فرقى نیست، بلى در غیر آن موارد اگر ادامه کار با 

 بگوید تواند ىدهم ودر صورت عدم منافات نم تواند بگوید اجازه کار نمى اتداشته باشد مىحق شوهر مناف
  )27(.ها تفاوتى نیست کما این که در غیر آن موارد بین شغل) هـ.دهم اجازه نمى

  
…»25«  

  :سؤال

  )مثل فروش کلیه(آیا فروش یا اهداى اعضاى بدن براى جراحى وپیوند به دیگران جایزاست؟ ) الف

مانند فروش قلب (آیا این کار براى پیوند این اعضاء به دیگران بعد از مرگ خود شخص جایزاست؟ ) ب
  )وچشم

توجه به این که با ) نماید؟د تواند به نحو الف یا ب اقدام قرار است اعدام شود مىآیا شخصى که ) ج
  دارد؟شود آیا بینحد یا قصاص تفاوتى وجود  فروش وپیوند، موجب تأخیر اجراى حکم مى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

اهداء اعضاى بدن براى پیوند به دیگران، وواگذارى به دیگران در مقابل پولبه غیر خرید وفروش جائز ) الف
  .است ـ خصوص خرید وفروش جائز نیست

  .قطع اعضاء مرده براى پیوند به دیگران جائز است مشروط به وصیت خود او ویااجازه ولى) ب

این مقدار تأخیر خصوصا براى مصلحت ) د.ال فرقى بین کسى که باید اعدام شود وغیر او نیستدر حکم با) ج
  )28(.مهم تر مانعى ندارد

  
  :سؤال

  سن بلوغ دختر از نظر شرعى چیست؟) الف:درباره سن بلوغ دختر، بفرمایید

  ؟قائل شدتفاوتىتوان بین عبادیات، عقود وایقاعات  آیا براى دختر از حیث بلوغ مى) ب

  براى اجراى حدود وقصاص چطور؟) ج
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٢١ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  .سن بلوغ دختر از نظر شرع نه سال است) الف

غایۀ االمر در معامالت رشد هم معتبر است که آن هم باید رعایت .وبین عبادات ومعامالت فرقى نیست) ب
  .صوم اگر مضر باشد به او وجوب ساقط استکما این که در .شود

وعلتى که در آن روایات ذکر شده .راء حد بر مریض ومستحاضه روایاتى دال است بر جوار تأخیردر اج) ج
  )29(.تواند مدرک باشد بر جواز تأخیر حدنسبت به دختر تازه بالغه شده است، مى

  
…»27«  

  :سؤال

ه، آیا دیه همان خسارت است یا جانى باید عالوه بر دی) الف:درباره خسارت زائد بر دیه، بفرمایید
  هاى درمان را بپردازد؟ هاى واردآمده به مجنى علیه وکلیه هزینه  خسارت

  جائى که مقدار دیه از خسارت بیشتر، مساوى یا کمتر باشد چه حکمى دارد؟) ب

هاى زائد بر دیه،  تواند براى جبرانخسارت اگر در موارد فوق جواب منفى است، آیا حکومت مى) ج
ها مثل خسارت هزینه   آیا بین انواع خسارت)  به پرداخت آن نماید؟دقانونى وضع کند که جانى را ملزم

  تفاوتى وجود دارد یا خیر؟) مانندفلج شدن دائمى دست خطاط(درمان یا از کار افتادگى 

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  .در مواردى که شارع مقدس دیه تعیین فرموده است چیز دیگرى بر جانى الزمنیست) الف

  .وارد نیستوفرق بین م) ب

تواند زاید بر دیه قانونى وضع کند که جانى ملزم باشد بهپرداخت چیزى غیر از دیه،  حکومت هم نمى) ج
خسارات از قبیل فلج شدن، خود دیه بر ) د.وارشکه همان دیه است در مواردى که مقدار آن تعیین نشده باشد

  )30(.وهزینه درمان غیر از آن است.آن تعیین شده که زائد بر دیه جنایت براعضاء باید داده شود

  
»28«  

  :سؤال
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٢٢ ...استفتائات قوه قضائيه و

آیا براى اجراى اعدام ـ در ) الف:در مواردى که شارع نحوه اجراى اعدام را معین نکرده است، بفرمایید
ند که حد مواردى که شارع نحوه آن را مشخص ننمودهاست ـ واجب است حکومت نوعى را انتخاب ک

  خیر؟ه باشد یا محکوم در برداشت اقل ممکن درد را براى

  آیا بین حد وقصاص تفاوتى وجود دارد؟) ب

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

فرماید باید نحوى باشد که خیلى دردناکنباشدوبا شمشیر تیز آن هم در  شارع مقدس در کیفیت اعدام مطلقا مى
 استوبا الغاء استودر باب حدود نیز سفارش زیاد شدهور قصاص را دادهگردن که شاید کم اذیت تر است دست

  )31(.توان نتیجه گرفت که حکومت باید نوعى را اختیار کند کهکم اذیت تر است خصوصیات مى

  
…»29«  

  :سؤال

از آنجا که در عرف قانون حقوقى کشور ما وبسیارى از کشورهاى جهان سنرشد متعاملین براى ذکور 
 اطفال کسانى ر ما واکثر کشورها، سال شمسى تمام دانسته شده همین طور درقوانین جزائى کشو18واناث 

 سال تمام سن دارند وباید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آن 18وتا  سال تمام6هستند که بیش از 
تواند در احکام کیفرى این افراد که    ـ آیا حاکم شرع در محاکم قضائى مى1: بفرمایید;هارسیدگى شود

 ـ اگر جواب منفى است، با 2 سال هستند تخفیفاتى قائل شود؟18ازنظر شرعى بالغند ولى زیر سن قانونى 
وکیفرى خاصى  سال رژیم حقوق 18بزهکاران زیر سن  توجه به این که در اکثر کشورهاى جهان براى

شود که بیشترمبتنى بر اقدامات تأمینى وتربیتى است واین امر به عنوان عرف قانونى در سطحبین  اعمال مى
پیشگیرى از (تواند با توجه به عناوین ثانویه  آیا حاکم شرع مى) الف: بفرمایید;ستالمللى شناخته شده ا

هاى بین المللى ومعاندین اسالمونظام  وهن اسالمونظام اسالمى ونیز جلوگیرى از بهانه جوئى سازمان
ائل هاى این دسته، تخفیف ق مجازاتدر بعضى از) جمالى به تعهدات بین المللىاسالمى وبه منظور عمل ا

  شود؟

  آیا در موارد مذکور بین پسر ودختر تفاوتى وجود دارد؟) ب

  آیا در موارد مذکور بین حد وقصاص تفاوتى وجود دارد؟) ج

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

احکام کیفرى این افراد ، حاکم شرع حق ندارد درشارع مقدس سن بلوغ پسر ودختر را تعیین کرده است
در صورت تزاحم با عناوین اولیه از حیث .وین ثانویه که اشاره شده است به آنهاعنا) الف.تخفیفاتى قائل شود
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٢٣ ...استفتائات قوه قضائيه و

حاکم شرع مانند سایر .مالکات احکام، در صورتى که مجتهدتشخیص دهد اهم است از مالکات احکام اولیه
  .تواند در بعضى از مجازاتها ویا در بعضى ازسنها تخفیف قائل شود موارد تزاحم مى

  موارد بین دختر وپسر تفاوتى نیستودر این گونه ) ب

ودر حد به این کبرى کلیه در روایات اشاره شده استمثال مریض را در روایات دستور داده شده است ) ج
از این روایات میتوان .اجراء حد نشود تا خوب شودویا مستحاضه اجراء حد تأخیر بیافتد تا قطع خون شود

 است اجراء حد یا وپسرها در اوائلبلوغ چون مقاومت شان کماستفاده کرد که نسبت به بعضى از دخترها 
  )32(.قصاص اعضاء تأخیر بیافتد

  
…»30«  

تواند در حال بیمارى حکم وى را  آیا حاکم شرع مى) الف: بفرمایید;در باره مجرمى که بیمار است: سؤال
  اجراء نماید یا باید تابهبودى کامل وى، آن را به تأخیر اندازد؟

 ـ مراد از بیمارى مانع اجراى حکم، از 1: بفرمایید;وم تأخیر اجراى حکم تا کسب بهبودىبر فرض لز) ب
نامند ویا امر ثالثى  آیا همان متفاهمعرفى است یا آن چه پزشکان آن را بیمارى مى(نظر شرعى چیست؟ 

ا بر اى که محکوم عمد  ـ آیا بین عارضه3است؟در حکم بیمارى  ـ آیا حیض ونفاس واستحاضه 2)است؟
مانند ( ـ آیا بین عارضه دائمى 4خود وارد کرده با آن چه به طور طبیعىعارض شده تفاوتى هست؟

 ـ در عوارض موقت وزائل شدنى، آیا بین مواردى که 5فرقىهست؟) مانند درد آپاندیس(وموقتى ) سرطان
) ند تب ولرزمان(با مواردى که چنین نیست ) مانند بیمارى سل(براى درمان زمان زیادىنیاز است 

بامواردى ) مانند جراحى قلب( ـ آیا بین مواردى که درمان آن هزینه بسیار باالیى دارد 6رد؟تفاوتىوجود دا
   ـ اگر محکوم، مغمى علیه شود، چه حکمى دارد؟7که چنین نیست تفاوتى هست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

 ـ مراد از مرض مانع به 1شود تا خوب شود نمىکند بر این که بر مریض اقامه حد  روایاتى داللت مى) الف
قرینه مناسبت حکم موضوع مرضى است که اجراء حد موجبعوارض شدیدى بشود زاید بر آنچه بر شخص 

ولى به واسطهĤن . ودر خصوص مریضى که یخاف علیه الموت روایت خاصى وارد است.شود صحیح وارد مى
ـ ودر مستحاضه نیز روایتى وارد است داللت دارد بر این  2.توان از اطالق روایات دست کشید روایت نمى

 ـ مقتضاى اطالق روایات عدم فرق بین مرض عمدى 3.که اجراء حد باید تأخیربیافتد تا قطع شدن خون
 ـ روایات تأخیر به قرینه آن که غایت تأخیر را خوب شدن قرار داده مختص استبه عارضه 4.وطبیعى است

ایتى دال است بر این که به وسیله یک بسته صد عددى یکضربه به او زده ودر عارضه دائمى رو.موقت
است یا مواردى که ن زیادى نیاز ـ در عوارض موقت وزائل شدنى بین مواردى که براى درمان زما5.شود مى
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٢٤ ...استفتائات قوه قضائيه و

 ـ در 7. ـ کما این که فرقى بین مواردى که درمان هزینه زیادى دارد وغیر آن نیست6.چنین نیست فرقى نیست
ولى از روایاتى که در مجنون وارد است داللت دارد بر این که اگر در حال .غمى علیه روایت خاصى ندیدمم

شود  شود حکم مغمى علیه نیز استفاده مى سالمت زناکرد وبعد دیوانه شد اجراء حد بر او در حال جنون مى
  )33(.حد بشودوباید اجراء 

  
…»31«  

  :سؤال

آیا از نظر شرعى امکان بازداشت ) الف:شت شود در مکه دیده شود، بفرماییداگر مجرمى که قانونا باید بازدا
  وى وجود دارد؟

سرقت، قتل بدهکارى، جاسوسى،مواد مخدر، محاربه، افساد فی (آیا در فرض مذکور بین انواع جرایم ) ب
  تفاوتى هست؟...) االرض و

) انان، کافر واهل کتاب تفاوتى هست؟هـآیا بین مسلم) آیا بین حرم وبیت الحرام تفاوتى وجود دارد؟د) ج
  آیا بین کسى که اتفاقا به مکه رفته با کسى که به آنجا پناهند شده، تفاوتىهست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

شود در حرم بر او  مجرمى که در مکه دیده شود، چنانچه جرم در خارج از حرم انجام شده باشدنمى) الف
  .حد نمودشود در حرم اجراء   مىتکب جرم شده باشدواگر در حرم مر.اجراء حد نمود

  .ودر جرائم بین انواع آن تفاوتى نیست) ب

) هـ.در این حکم بین مسلمانان وکافر تفاوتى نیست) د.موضوع حکم حرم است نه خصوص مسجد الحرام) ج
  )34(.کما این که تفاوتى نیست بین کسى که پناهنده شده باشد وغیر او

  
…»32«  

  :سؤال

آیا براى قصاص، الزم ) الف: بفرمایید;ایت به این که نظارت حاکم در استیفاى قصاص ضرورى استبا عن
  است ولى دم از ولى امر، یا منصوب از طرف اواستیذان نماید؟

 آیا صرفا گناه کرده یا ; ـ اگر بدون استیذان، قصاص انجام شد1:در صورت لزوم استیذان، بفرمایید) ب
   ـ اگر استیذان شد لکن ولى امر اذن نداد وقصاص انجام گرفت چطور؟2؟شود خود، قاتلمحسوب مى
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٢٥ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

تواند قصاص  به نظر اینجانب اذن حاکم شرع در استیفاى قصاص الزم نیستوولى دم بدون اذن حاکم مى
و نزد حاکم نشود، ولى کندبلى مسأله دیگرى هست، وآن این که اگر قاتل منکر قتل باشد تا اثبات قاتل بودنا

تواند طرح دعوى نمایدواگر  تواند او را بکشدوچنانچه بکشد ولى مقتول مى مقتول به حسب ظاهر نمى
  )35(.تواند حکم به قصاصبر او بنماید حاکم شرع مى اقامه نماید نتوانست بر ادعاء خود دلیلى

  
…»33«  

  :سؤال

  شود یا خیر؟ عمدى بر اطراف، مستلزم قصاص مىآیا قسامه، در جنایت ) الف:در مورد قسامه بفرمایید

  با فرض این که جواب مثبت باشد، نصاب قسامه چه میزان است؟) ب

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

شود، ودلیل  شودولى قصاص ثابت نمى با قسامه در جنایت عمدى بر اطراف اگر چه دیه ثابت مى) الف
  مختص به قصاص در نفس است

ایت بر اطراف چنانچه جنایت موجب دیه کامله باشد ششقسم است، چنانچه کمتر نصاب قسامه در جن) ب
  )36(.باشد بان حساب مثال اگر ثلث دیه باشد دو قسم

  
…»34«  

  :سؤال

ء وبخش دیگر را تواند بخشى از قصاص را اجرا  آیا مجنى علیه مى) الف:در مورد قصاص اطراف بفرمایید
 مجنى علیه خواهانقطع دست جانى از ;را از کتف قطع کرده استجانى دست مجنى علیه : مثال(عفو نماید؟
  ).آرنج باشد

  تواند براى قسمتى از جنایت طلب قصاص کرده وبراى بخش دیگردیه بگیرد؟ آیا مى) ب

آیا ) تواند براى قسمتى از جنایت طلب قصاص کرده ونسبت به بخشدیگر مصالحه کند؟د آیا مى) ج
  حالت فوق، تأثیرى خواهد داشت؟رضایت وعدم رضایت جانى در سه 

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

                                                           
  )1419 جمادى االولى 19: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (35

  )1419 صفر 8: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (36



٢٦ ...استفتائات قوه قضائيه و

ببخش دیگر یا به نفس  ظاهرا جائز باشد، در صورتى که قصاص آن بخش اشد نباشد، واحتمال سرایت) الف
  .نباشد، پس در مثال مذکور در سؤال جائز است قطع ید از آرنج

واگر دیه مقدرى نباشد مانند .سؤال جائز نیستچنانچه بخش دیگر دیه مقدرى داشته باشد مانند مثال در ) ب
  .آن که کف دست وبعض ذراع را قطع کرده باشد جائزاست که کف را قطع نموده وارش بعض ذراع را بگیرد

بتبعیض . در موارد عدم جواز که اشاره شد اگر جانى راضى باشد) د.ویا مصالحه نسبت به آن بعض بنماید) ج
  )37(. از اشکال نیستمسأله به اینوضوح نیست وخالى

  
…»35«  

  :سؤال

آیا مالک، رعایت مماثلت نسبیه است یا عرفیه؟ معیار هر کدام چه ) الف:در مورد قصاص اطراف بفرمایید
  باشد؟ مى

  در کدام صورت، قصاص تبدیل به دیه میشود؟) ب

یه چاق اگر جانى الغر ومجنى عل: مثال) آیا بین طول، عرض وعمق در اجراى قصاص تفاوتى هست؟) ج
آیا در قصاص باید نیمى از .  سانتى متر ـ بریده شده است3عمق   است ونیمى از بازوى مجنى علیه ـ به

ف  سانتى متر بریده شود، اگر چه بیش ازنص3 سانتى متر است یا باید همان 2بازوى جانى الغر رابرید که 
  )بازو باشد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

در مساحت معتبر نیست چون مقابله در آن مواردبین طبیعى چشم وچشم، در قصاص اطراف تساوى ) الف
بلى در باب جروح مقابله بین جرح ومماثل آن است ال محالۀ .وانف وانف وغیرهما ونظر بصغر وکبر نیست

  .مساحت معتبر است

به گیردوزیاده هم دارد  در صورتى که مساحت جراحت در عضو مجنى علیه ـ تمام عضو جانى را مى) ب
واسطه صغر عضو جانى ـ قصاص از عضو دیگر جائز نیست، بلکه بهمقدارى که عضو جانى تحمل دارد 

شود ودر زاید متعین است دیهودر قصاص اطراف هم چنانچه احتمال سرایت قطع عضو به جان  قصاص مى
  شود جانى برود قصاصمبدل به دیه مى

  )38(.وعرضا ومساحت عمقىمعتبر نیستدر مماثلت معتبر در جروح میزان مساحت است طوال ) ج

  
…»36«  
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٢٧ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :سؤال

توانند به جاى قصاص نفس، عضوى از اعضاى قاتل  آیا اولیاء دم مى) الف:در مورد قصاص نفس بفرمایید
  ).مثال به جاى کشتن قاتل یکى از پاهاى او را قطع نمایند(راقطع کنند؟ 

  سبت به مابقى طلبدیه نمایند؟توانند عضوى از بدن قاتل را قطع ون آیا اولیاء دم مى) ب

آیا رضایت ) توانند عضوى از بدن قاتل را قطع ونسبت به مابقىمصالحه نمایند؟د آیا اولیاء دم مى) ج
  وعدم رضایت قاتل در سه حالت فوق، تأثیرى خواهد داشت؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ر خصوص ر قصاص جائزنیست، وداند به این که تبعیض د فقهاء در مسائل مختلفه تصریح نموده) الف
بنابر این در مسأله مورد سؤال به طریق اولى .اند موردى که مماثلت متعذر است جماعتى قائل به جواز شده

  .جائز نیست

  تفاوتى نیست بین آن که بعد از قطع عضو نسبت به مابقى دیه طلب نمایند یانه؟) ب

رضایت جانى هم در این حکم ) د صالحه کنند یا نهکما این که فرقى نیست بین آن که نسبت به بقیه م) ج
  )39(تأثیرى ندارد

  
…»37«  

  :سؤال

از اعضاى خود را از دست د یا قصاص اطراف، یکىهزینه درمان وبهبود شخصى که در اثر اجراى ح) الف
  داده، به عهد بیت المال است یا محکوم علیه؟

دارد یا معالجات بعدى را  ه معالجات اولیهدر صورتى که به عهده بیت المال باشد، حکم اختصاص ب) ب
  گیرد؟ نیز در بر مى

  آیا تفاوتى بین حد وقصاص وجود دارد؟) آیا بین فقیر وغنى در حکم مذکور فرقى هست یا نه؟د) ج

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ام کند بر این که هزینه درمان وبهبودشخص مذکور با ام در خصوص حد سرقت روایاتى داللت مى) الف
به هر حال مؤنه وهزینه مذکوره به عهده حاکم یا بیت المال .است، ولى به اتفاق حمل شده است بر استحباب

  .نیست

وعلى فرض آن که مراد از روایات قرار دادن هزینه به نحو لزوم بر بیت المالباشد فرقى بین معالجات اولیه ) ب
  .دى نیستوبع
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٢٨ ...استفتائات قوه قضائيه و

هزینه مذکوره مانند مصارف  اند به این که  باشد فقهاء فتوى دادهولى بین فقیر وغنى فرق هست، اگر فقیر) ج
  )40(.در احکامى که بیان شد بین حد وقصاص اطراف تفاوتى نیست) د.دیگر مسلمین به عهده بیت المال است

  
…»38«  

  :سؤال

مى چنانچه بنا به مصالحى دولت جمهورى اسالمى ایران ناچار به انعقاد قراردادىبا یک کشور غیر اسال
به این معنى کهجمهورى اسالمى متعهد شود محکومین به زندان (مبنى بر مبادله محکومین به زندان باشد 

تابع آن کشور را براى تحملحبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد وزندانیان 
 با توجه ; مورد مجرمین ایرانى ـ در1:بفرمایید) تابعکشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد

به صدور احکام حبس توسط دادگاه هاىغیر اسالمى آیا از نظر شرعى احکام صادره از سوى آنها براى 
آیا اصوال : ـ در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمایید2محاکم قضائى ایرانقابلیت اجراء دارد یا خیر؟

باشند یا  ساس قوانینجمهورى اسالمى ایران مىهاى ما مکلف به محاکمه مجدد وصدور حکم بر ا دادگاه
  خیر؟

  
  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

کنم  ولى اجماال عرض مى...د ومستلزم آن است کهکن مسأله چنانچه مفصال بیان شود جنبه سیاسى پیدا مى
  حکومت اسالمى موظف به عمل به معاهدات بین المللىادامه

  :جواب

غمبر اکرم علیه صلوات المصلین به معاهده بامشرکین وفا دار ماند تا آن است در صورت امضا آن قراردادها پی
ل ها نقض عهد نمودند، بعد از آن آیه برائت از مشرکیننازل شد متأسفانه بعضى به این آیه استدال که آن
عاهده واما حبس ایرانیان چناچه در م.بنابر این باید محبوسین را بر حسب قرارداد تحویل داد...اند بر نموده

باید حکم اجراء شود واال آن حکم ) کنم چنین نیست کهخیال مى(چنین است که باید حبس در ایران بشوند 
ها در کشور دیگر شده است جرم  وچنانچه کارى که سبب حبس آن.قابل اجراء در حکوتاسالمى نیست

باشد با  الناسه از حقوق یر مجرمین است، در صورتى کها مانند معامله با سا شود معامله با آن محسوب مى
واگر از قبیل حق اهللا باشد حاکم شرعى باید او را محاکمه کند، وبه .مطالبه من له الحق محاکمه خواهند شد

  )41(.وظیفه خودعمل کند

  

                                                           
  )1419 صفر 8: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (40

  )1419 صفر 8: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (41



٢٩ ...استفتائات قوه قضائيه و

…»39«  

  :سؤال

آیا اولیاء آنان با ) الف:بفرمایید;در مورد صغار ومجانین که مورد ضرب وجرح یا توهین قرار گرفته باشند
  یت غبطه مولّى علیه حق گذشت دارند یا خیر؟رعا

یا باید نفع صغیر لحاظ م الضرر کافى استآیا صرف عد(مالک در رعایت غبطه مولّى علیه چیست؟ ) ب
  )گردد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ایت که با رع.اند مقتضاى عموم دلیل والیۀ همان است که جماعتى از فقهاء مانند عالمه وشهیدین فرموده) الف
  غبطه مولى علیه ولى حق گذشت دارد

  )42(تظاهرا عدم المفسدۀ کافى است وجود مصلحت الزم نیس) ب

  
…»40«  

  :سؤال

هیچ یک از قاتل ومقتول  شود واگر شخصى کشته شده وجنازه او مثال در بیابان، منزل یا باغى یافت
  اى وجود دارد؟  آیا دیه) الف: بفرمایید;شناسایى نشوند

  ت، پرداخت دیه به عهد کیست ومورد مصرف آن کجاست؟بر فرض ثبو) ب

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

در صورتى که کشته در قریه یا قریب به آن پیدا شود اهل آن قریه دیه او راباید بپردازند مگر آن که بینه ) الف
 را بپردازند واگر متساوى واگر بین دو قریه پیدا شود، قریه نزدیکتر باید دیه.ها قاتل نیستند باشد بر این که آن

وچنانچه کشته در ازدحام یا چاهى یا در جاده عمومى یا بیابان وامثال .باشندهر دو قریه مشترکا باید بپرازند
ها پیداشود به نحوى که نتوان کشته را به شخص خاصى یا جماعت مخصوصى یا قریه معلومهنسبت داد  آن

  .موددیه را باید از بیت المال مسلمین پرداخت ن

وچنانچه اولیاء مقتول پیدا .بنابر این در بعضى موارد دیه به عهده بیت المال است کما هو مورد السؤال) ب
  )43(.ها داده میشود واال مال امام است شوند به آن
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٣٠ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :سؤال

توان وى را تا زمان   ـ چنانچه به ادله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجراء نشده باشدآیا مى1
اولیاء دم به دلیل فقر مالى یا دالیل ) شت؟الفراء حکم ـ هر چند در مدت زمان طوالنى ـ در حبسنگه دااج

الزم به ذکر است در مواردى از این بند، اجراى حکم از . (کنند مىدیگر از پرداخت فاضل دیه خوددارى
  ).باشد نظر اجتماعى وسیاسى ضرورى مى

  .از طرف اولیاء خواهان قصاصعدم تأمین سهم اولیاء صغیر مقتول ) ب

عدم ) د.عفو برخى از اولیاء دم وعدم پرداخت سهم آنان به محکوم علیه از سوىاولیاء خواهان قصاص) ج
مبنىبر أخذ دیه از قاتل وناتوانى وى از آنان ودستور حاکم شرع شناسایى اولیاء دم یا عدم دسترسى به 

عدم مراجعه اولیاء دم به ) و.رداخت دیه توسط محکوم علیهمصالحه به دیه وعدم توانایى پ) هـ.پرداخت دیه
فقدان ابزار الزم براى اجراى دقیق حکم قصاص واستنکاف مجنى علیه ) ز.دادگاه براى تعیین تکلیف نهایى

مورد بند ز در صورتى که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا ) ح.واولیاء دم یا افراد خبره از اجراى حکم
توانند شخص محکوم را   ها مى  ـ در صورت منفى بودن جواب، آیا دادگاه2. نداردجلب رضایتشاکى را

  بدونقید وشرط آزاد نمایند یا آزادى وى باید با أخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

 به آن موارد فقهاء تصریحنتوان محکوم را حبس نمود ودر بعضى از آ جمیع موارد ذکر شده ظاهرا مى
ها دانسته اند، واین وجه در تمام  وعلت را جمع بین حقین، وحبس نمودن را مقدمه حفظ حقوق آن.اند نموده

آن موارد جارى استبنابر این چنانچه با اخذ وثیقه یا با ضمانت حفظ حقوق بشود میتوان حبس رامبدل به آن 
الم در این ین شده استپس هر وظیفه که قضاۀ عبه عبارت دیگر فقیه از طرف امام علیه السالم قاضى تعی.نمود

اند ـ  بعالوه در بعضى موارد تجویز حبس نموده.توان انجام داد حسب نصب فقیه قاضیا ـ مىموارد دارند بر 
  )44(.آن هم مؤید این مطلب است

  
…»42«  

  :سؤال

ا کردند که پرداخت آن  ـ چنانچه اولیاء دم در مقام مصالحه قصاص با مبلغى زائد بر دیه، مقدارى راتقاض1
تواند فرصتمحدودى براى اجراى قصاص به اولیاء دم بدهد وپس از   آیا دادگاه مى;براى قاتل میسر نیست
 ـ در صورت 2عدم تقاضاى قصاص، محکوم را ال اقل با اخذ وثیقه آزاد نماید؟ وانقضاى مهلت مذکور

 ـ در صورتى که مقتول 3ا أخذوثیقه وقید ضمانت؟مثبت بودن جواب، آیا باید او را بدون قید آزاد نمود یا ب
داراى ورثه صغیر وکبیر باشد، اگر ورثه کبیر خواهانقصاص بودند ولى براى استیفاى قصاص قدرت تأمین 
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٣١ ...استفتائات قوه قضائيه و

در زندان نگه ) اگر چه مدت طوالنى(توان قاتل را تا زمان بلوغ صغیر   سهم صغیر را نداشتند، آیامى
سال براى بلوغ فرزند 14مثال (هاى متمادى در زندان  آیا تحمل سالداشت؟در صورت مثبت بودن جواب، 

  وبعد، اجراى حکم قصاص از مصادیق تحمیلدو جریمه به خاطر یک جرم نیست؟) صغیر مقتول

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

یت نها. ـ ولى پس از انقضاء مهلت وعدم تقاضاى قصاص باید آزاد گردد2. ـ بلى دادگاه میتواند فرصت دهد
 ـ ودر صورتى که مقتول داراى ورثه 3.اگر کاشف از عفو باشد بدون وثیقه، واال با وثیقه جمعا بین الحقین

شود تا زمان بلوغ قصاص راتأخیر انداخت، ودر این کار نه تنها جریمه نیست، بلکه حفظ  صغیر باشد، مى
 خدمت است نه ى است، واینحیاۀ او است در این مدت واین به نفع او است ومسلما با این کار راض

  )45(.جریمه

  
…»43«  

  :سؤال

همانگونه که مستحضرید بر اساس برخى روایات وارده در باب دیات، خوبشدن بعضى جراحات یا نقص 
. میزان دیه را تغییر میدهد) نظیر شکستگى استخوان در اعضایى که دیهمقدره دارد یا شکافتن لب(عضوها 

اى از جراحات ونقص عضوها  اطر پیشرفت علم پزشکى تعداد قابل مالحظهخ با توجه به این که امروزه به
دیه را به غیر موارد مصرح در فقه نیز  ـ آیا تأثیر درمان در میزان 1: بفرمایید;باشد قابلدرمان مى

در صورتى که انگشت یا ( ـ آیا پیوند عضو مقطوع در میزان دیه تأثیر دارد یا خیر؟2تعمیم داد؟توان مى
  ).توان عضو مقطوع را پیوند زد  صى در اثر جنایت قطع شود، اگر به موقعاقدام گردد مىدست شخ

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

غایۀ االمر در مواردى که .ها استفاده کبرى کلیه نمود توان از آن  ـ چون موارد تغییر میزان دیه زیاد است، مى1
 2.دى که تصریح نشده تعیین مقدار با نظر حاکم استودر موار.تصریح شده است به مقدار تغییر کالمى نیست

اند به عدم تغییر دیهوعدم سقوط آن واستدالل  ـ واما پیوند عضو مقطوع، چون در مواردى فقهاء تصریح کرده
دهدولى  توان فتوى داد به این که پیوند عضو مقطوع تغییرى در دیه نمى بنابر این مى.اند به اطالق ادله نموده

  )46(.برخالف مشهور بین فقهاء اظهر سقوط قصاص استبه نظر ما 
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٣٢ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :سؤال

 ـ در مواردى که بر اساس دستور شارع مقدس، خوب شدن جراحت یا نقصعضو، میزان دیه را تغییر 1
 ـ چنانچه به عهده مجنى علیه 2هاى درمان به عهده جانى است یامجنى علیه؟ دهد، مخارج وهزینه مى

هاى درمان بیش ازمقدار دیه مأخوذه است، آیا راهى براى جبران خسارات زائد   هباشد در مواردى که هزین
هاى درمان بیش از مقدار دیه مقرره  در این گونه موارد چه بسا هزینه(بر مقدار دیه وجوددارد یا خیر؟ 

گى  ـ در مواردى نظیر شکستگى ستون فقرات که دیه کامله دارد، طبق فتواىفقهاء اگر این شکست3).باشد
ر این گونه موارد د.اى معالجه شود که اثرى از جنایت باقى نماند، جانىباید یکصد دینار بپردازد به گونه

به این معنى که اگر فعلیت مالک باشد از ابتداء دیه کامله فعلیت درمان واصالح مالک است یا قابلیت آن؟
باشد ـ که پس از اصالح وخوبشدن،   گیرد وجانى یا موظف به پرداخت تمام دیه مى به عهده جانى قرارمى

. را بپردازد)  دینار100(ماند که پس از معالجه، دیهمقرره  شود ـ ویا منتظر مى  دینار به او پس داده مى900
ولى اگر قابلیت درمان مالک باشد از همان ابتداء، ذمه جانى به ).اش به کل دیه مشغول است اگر چه ذمه(

  .شود یکصد دینارمشغول مى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

 ـ ظاهر از آن روایات این است که خود آن جرح یا نقص عضو تا مدت معین خوبشود که آن کاشف است از 
شود یا همان دیه ثابت است  با هزینه ودرمان خوب  ـ بنابر این موردى که2مقدار واقعى اثر ان جنایت

 ضرر ومجنى علیه را حسابنموده همه را از شود در آن موقع حاکم مقدار ویامراجعه به حکومت وارش مى
فرمایند به اهل خبره مراجعه شود اگر گفتند خوب   ـ میزان قابلیت است ولذا فقهاء مى3.گیرد جانى مى

  )47(.شود مقدار کم را بگیرد واال همان دیه را مى

  
…»45«  

  :سؤال

انند جراحات یا تلفات م(بر اساس دستور شارع مقدس، مهلت پرداخت دیه در قتل وجراحات شبه عمد
 آیا تقاضاىاعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرر، مسموع ;باشد  سال مى2) ناشى از تصادفات رانندگى

  باشد یا خیر؟ مى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(
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٣٣ ...استفتائات قوه قضائيه و

یکى از .قاضاى اعسار تنها مسموع نیست، بلکه چهار شرط یا پنج شرط باید باشد تاحاکم متقاضى را حجر کند
  )48(.حلول دین است پس دین مؤجل براى سماع دعوى کافى نیستها  آن

  
…»46«  

  :سؤال

تواند حد را  در مواردى که سارق مورد عفو مسروق منه قرار میگیرد، آیا حاکم شرع بنا بهمصالحى مى
  اجراء نماید یا خیر؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

اگر بعد از مراجعه باشد شود، و د، حد ساقط مىفو کنچنانچه مسروق منه سارق را قبل از مراجعه به حاکم ع
بلى تعزیر چنانچه سببش .و در مورد سقوط حاکم به هیچ عنوان حق اجراء حد ندارد. شود حد ساقط نمى

  )49(.واهللا العالم. محقق باشد که در صورت ثبوت سرقت موجود استمانعى ندارد

  
…»47«  

  :سؤال

ز شکایت مسروق منه وقبل از ثبوت جرم، امکان عفو آیا پس ا:در مورد سرقت مستوجب حد بفرمایید
  ت به اجراى حد وجود دارد یا خیر؟سارق توسطمسروق منه نسب

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )50(.س از مراجعه به حاکم شرع عفو مسروق منه نسبت به اجراى حد تأثیر ندارد حاکمباید اجراى حد بنماید

  
…»48«  

  :سؤال

 سر، حبس،جزاى نقدى، تراشیدن: مانند (;تازیانه مصادیق دیگرى داشته باشدچنانچه تعزیر عالوه بر 
رانندگى، محرومیت از مشاغل دولتى، ثبت سوء سابقه چرخاندن در شهر، لغو جواز کسب، ابطال گواهینامه

شود یاشامل دیگر  فقط در خصوص تازیانه رعایت مى) التعزیر دون الحد(آیا تعبیر ) الف:بفرمایید...) و
  شود؟ ارد مذکور نیز مىمو
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٣٤ ...استفتائات قوه قضائيه و

  باشد؟ در صورت شمول به موارد دیگر، مالک دون الحد چه مى) ب

  :جواب

  )مائهباسمه جلت اس(

شکیل حکومت اسالمى از ضروریات است، وشارع مقدس امضا نموده است آن را و اسالم اهتمام به حفظ 
بنابر .نند حبس وغیره قابل تحقق نیستنظام مادى ومعنوى نموده، واین مهم بدون در نظر گرفتنعقوبات دیگر ما

که . (اشنداین تمام این عقوبات مشروعیت دارد در صورتى که رعایت قانون بشود، وافراد نا اهل متصدى نب
باشند ووجههحکومت اسالمى را مشوه جلوه داده  ها متصدى مى نا اهلبا کمال تأسف در این زمان زیادى از 

کرد  که در اول حکومت اسالمى تشکیل شد ادامه پیدا مى بودند همان گونهاند، واگر معاندین وجهان گذاشته 
) شد داد ـ وبدون شک مقدمه ظهور حضرت بقیۀ اهللا ارواح من سواه فداه مى تحقیقا دنیا را تحت تأثیر قرارمى

  )51(.وسیعلمالذین ظلموااى منقلب ینقلبون

  
…»49«  

  :سؤال

بر :الف ـ تساوى انگشتان از نظر دیه:گشتان دو قول وجود داردهمان طور که استحضار دارید در باره دیه ان
اساس این قول که میان قدماء ومتأخرین شهرت یافته وروایات چندى برآن داللت دارند، به هر یک از 

اصحاب این :ب ـ تفاوت انگشت ابهام از نظر دیه با سایر انگشتان.گیرد انگشتان، عشر دیه کامل تعلق مى
 ;اند شوند وهر کدام در تعیین دیهابهام وسایر انگشتان نظرى را برگزیده  دسته تقسیم مىقول گر چه به سه

صاحبان این قول را برخى از قدماء مثل ابى .ولى همگى بر متفاوت بودن دیه ابهام باغیر آن اتفاق نظر دارند
ره ظریف با یکى معتب. دهند الصالح حلبى در کافى وابن زهرهدر غنیه وصاحب اصباح الشیعۀ تشکیل مى

کند ودر  باشد وشیخ در مبسوط از آن به روایت اکثر اصحاب یاد مى از نظراتسه گانه فوق هماهنگ مى
گیزند ووجه ترجیح آن بر  خوئى همین روایت رابر مىمرحوم . اى اجماع مینمایدخالف بر مفاد آن ادع

 که در عصر حاضر که مشاغل متحول با عنایت به این.کند سایر روایات را مخالفت آن با عامه معرفى مى
اند وداراى مشاغلى  ودگرگون شده است،اشخاصى که دچار آسیب دیدگى در ناحیه انگشتان شده

 ;ها آسیبجدى رسانده است دارند صدمه وارده، به شغل آن هستند، اظهار مى... چونجراحى وخطاطى، و
ف میان ابهام وسایرانگشتان، به خاطر تفاوت ظریتوان گفت تفاوت مطرح در معتبره  الف ـ آیا مى:بفرمایید

توان از انگشت ابهام الغاء خصوصیت کرد واین  در میزان کارائى آنهاست؟ب ـ بر این اساس، آیا مى
تفاوترا در مورد سایر انگشتان نیز تعمیم داد؟ یعنى نسبت به خسارت وارده بر انگشتان باتوجه به اهمیت 

  ارده بپردازیم؟ه تعیین دیه وخساراتوشغل وارزش هر انگشت عمل کنیم وب

  :جواب
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٣٥ ...استفتائات قوه قضائيه و

  )باسمه جلت اسمائه(

 ـ ماهو المشهور بین االصحاب، که به هر یک از انگشتان عشر دیه کامل تعلق 1:اقوال در مسأله چهار است
 ـ آن چه شیخ در خالف، وابن حمزه در وسیله، واستاد اعظم در مبانى 2.مدرک چند روایت صحیحه.گیرد مى

 ـ ما عن 3.اند که در قطع ابهام ثلث دیه ید یا پا در بقیه هر کدام سدس دیه یدیا پا اج اختیار نمودهتکملهمنه
الحلبى وآن آنکه در خصوص ابهام دست ثلث دیه دست در بقیهانگشتان دست سدس دیه ـ واما انگشتان پا 

اند وآن آن که دیه ابهام ید  ه ـ ابن زهره در غنیه وصاحب اصباح فتوى داد4.در هر کدام حتى ابهام عشر دیه
واما روایات دو دسته . فرق بین الرجل والیددیه ید ـ ودر ابهام پا ثلث دیه آن ـ ودر بقیه عشر دیه بال ثلث
  ادامه.کند بر تساوى انگشتان در دیه وفرقى بین پا ودست نیست دسته اول داللت مى:است

  
  :جواب

کند بر اینکه در   است وآن در دیه دست است فقطداللت مىدسته دوم که خبر معتبران دسته، معتبره ظریف
قائلین قول دوم به آن روایت .انگشتان دست بین ابهام وبقیه تفاوت است در ابهام ثلثدیه ید در بقیه سدس دیه

وقائلین به قول سوم به همان روایت با الغاء خصوصیت .دانند کما هوظاهرها استناد نموده ومختص به ید مى
واما قول چهارم من مدرکى بر آن پیدا نکردم ـ واز طرفى آن قول بر .اند ى بپانمودهدست وتعد

و چون وجهى بر الغاء خصوصیت . آید بعضىاحتماالت نقص درد یه وبر بعض دیگر زیادى الزم مى
وچون نسبت دو دسته روایات عموم خصوص مطلق است، .پس امر دائر است بین دو قول، اول، ودوم.بینم نمى
کند، حمل عام   دسته اول دال استبر تساوى انگشتان، ودسته دوم در خصوص ابهام مزیتى را بیان مىزیرا

مگر آن که دسته دوم با اعراض اصحاب از اعتبار ساقط .شود ـ در نتیجه قول دوم اقوى است برخاص مى
بر الغاء خصوصیات وچون .ماند بعد نمىبنابر این موردى به دو سؤال .شود در این صورت اقوى قوالول است

  )52(.وجهى نیست، بنابر این حکم روشن است

  
…»50«  

  :سؤال

 ـ با توجه به این که عضو 1: بفرمایید;در صورتى که شخص محکوم به قصاص، عضو مماثل نداشته باشد
شود، آیا مثالچشم کسى که به حسب ظاهر سالم است ولى بینایى  ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مى

 اگر جانى، فاقد بینایى  ـ2آید؟ شود یا چنین فردى فاقد عضو به حساب مى ناسالم محسوبمىندارد عضو 
شود   باشد، آیا چشم چپ او به عنوان قصاص کور مى راست کسى را کور کردهچشم راست باشد وچشم 

  ـ اگر سلب بینایى با کندن حدقه باشد وخود جانى حدقه چشمش سالم استولى بینایى ندارد،3یا خیر؟
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٣٦ ...استفتائات قوه قضائيه و

شود ونسبت به سلب بینایى دیه اخذ  آیا حدقه در مقابل حدقه قصاصمى(هنگام قصاص تکلیف چیست؟ 
  )گردد یا حکم دیگرى دارد؟ مى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

 ـ چشم کسى که بینایى ندارد عضو ناسالم است، ولى چنانچه صاحب آن چشمبینایى دار را کور کند ـ مجنى 
 او که بینایى دارد کور کند، واگرچشم دیگر او هم بینایى ندارد مجنى علیه مخیر تواند چشم دیگر علیه مى

است، بین اخذ دیه کامله چشم، وبینقصاص در حدقه، واخذ دو ثلث یا سه ربع دیه چشم براى سلب بینایى در 
  )53(واهللا العالم. صورتى کهسلب بینایى با کندن حدقه باشد

  
»51«  

  :سؤال

 ـ در مواردى که توبه مسقط حد است آیا اظهار لفظ دال بر توبه از طرفمجرم براى 1:ددر مورد توبه بفرمایی
 ـ در مواردى که توبه قبل از 2سقوط حد کافى است یا باید عملى دال بر ثبوت توبه از او سر زده باشد؟

یز باید قبل از بیّنه یا اظهار توبه عند الحاکم ناقامه بیّنه مسقط حد است آیا ثبوت توبه قبل ازبینه کافى است 
احراز توبه الزم است یا در صورت شبهه توبه نیزحاکم شرع میتواند با  ـ آیا در توبه مسقط حد، 3باشد؟

  تمسک به قاعده، الحدود تدرء بالشبهات، حد را اجراء نکند؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

حالش کاشف از بلکه باید ظاهر .ت ـ ظاهر بعضى از روایات این است که مجرد توبه موجب سقوط حد نیس1
 ـ مقتضى مفهوم خبر جمیل این است که تا احراز توبه 3. ـ ولى الزم نیست توبه عند الحاکم باشد2.توبه باشد

بنابر این در صورت شبهه .شود وآن خبر اخص از قاعدۀ الحدود تدرأ بالشبهات است نشود حد ساقط نمى
  )54(.شود واهللا العالم اجراء حد مى

  
…»52«  

  :سؤال

 ـ در صورت 2 ـ آیا دیه دارد یا خیر؟1: بفرمایید;چنانچه شخص مقتول از پیروان فرقه ضاله بهائیت باشد
  مثبت بودن پاسخ، دیه او چقدر است؟

  :جواب
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٣٧ ...استفتائات قوه قضائيه و

  )باسمه جلت اسمائه(

  )55(.نه قصاص در قتل او است نه دیه.باشد  ـ کافر غیر ذمى که، فرقه ضاله بهائیت از مصادیق او مى

  
…»53«  

  :سؤال

آیا اولیاء خواهان قصاص ) الف: بفرمایید;اگر مردى دو زن را کشته باشد واولیاء آنان خواهان قصاص باشند
  باید چیزى به عنوان فاضل دیه بپردازند یا خیر؟

در صورت لزوم پرداخت، آیا باید هر یک از اولیاء خواهان قصاص، مستقال وجداگانه نصف دیه یک ) ب
مثال اگر (شود؟   این که نصف دیه یک مرد، به نسبت اولیاءخواهان قصاص تقسیم مىمرد را بدهند یا

مردى دو زن را کشته است واولیاء هر دوخواهان قصاص هستند، آیا باید هر یک از اولیاء نصف دیه یک 
  ) دیه یک مرد؟41مرد را بدهند یا 

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ها  ولو این مسأله بخصوص را در آن.اجعه به روایات وکتب فقهیهرسد بعد از مر آنچه عاجال به ذهن مى
ولى اگر ولى یکى از آن دو نفر .این است که چیزى بر اولیاء نیست اگر مشترکا متصدى قتل شوند.نیافتم

تواند از اولیاء جانى نصف دیه را  وآن دومى نمى.بدهد قتل شود، او باید نصف دیه را باولیاء قاتلمتصدى
که همان گونه که فقهاءدر نظائر مسأله فرموده اند، از بیت المال باید دیه آن زن پرداخت شود، لئال بگیرد، بل

  )56(.ودر مواردى مشابه نیز چند روایت به این مضمومن وارد شده است واهللا العالم.یذهب دمالمسلم هدرا

  
…»54«  

  :سؤال

اولیاء صغار، اصلح به مواره اخذ دیه از سوى ف ـ آیا هال: بفرمایید;چنانچه مقتول، ورثه صغیر داشته باشد
توان جانى را عفو ویا از وى مطالبه قصاص نمود؟ب ـ آیا   حال صغار است یا اینکهحسب مورد مى

  محدوده اختیارات ولىّ با قیّم در این خصوص تفاوتى دارد؟

  
  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(
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٣٨ ...استفتائات قوه قضائيه و

بلى .هر این است که ولى وقیّم چنین حقى ندارندبلکه اظ.جواز مطالبه قصاص ویا عفو بر ولى ثابت نیست
توانند دیه بگیرند یا آن که با قاتلمصالحه کنند به گرفتن مبلغى  چنانچه مصلحت اقتضاء کند ولى وقیم مى

توانحبس نمود تا  اند قاتل را مى ودر صورتى که مصلحت تشخیص داده نشود فقهاء فرموده.وقاتل رها شود
  )57(.موقع بلوغ واهللا العالم

  
…»55«  

  :سؤال

قصاص چنانچه جانى فاقد مبا عنایت به این که اگر شخصى دست راست دیگرى را قطع نماید، به هنگا
آیا این حکم : بفرمایید;گردد دست راست باشد دست چپ او ودر صورت فقدان دستچپ، پاى او قطع مى

جانى پاى راست ندارد وپاى راست مثالاگر (باشد؟   در مورد پا ودیگر اعضاى زوج بدن نیز قابل اجراء مى
دیگرى را قطع کرده باشد، آیا این جا نیزابتداء پاى چپ وى ودر صورت فقدان آن، دست او قطع 

  )گردد؟ مى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

بلى این حکم در پا، ودیگر اعضاء زوج بدن جارى است، چون خبرى که متضمنبیان این حکم است در دست، 
  )58(.واهللا العالم. کند که مقتضاى عموم آن علت ثبوتĤن حکم در پا ودیگر اعضاء است علتى را بیان مى

  
…»56«  

  :سؤال

توان در مورد تبدیل  آیا مى: بفرمایید;در صورتى که مجنى علیه از زنده ماندن خود مأیوس شده باشد
   بود؟قصاص نفس به دیه یا مصالحه یا عفو جانى وصیتنماید؟ آیا چنین وصیتى نافذ خواهد

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

چنانچه وصیت به نتیجه کند وبگوید جانى دیه بدهد یا عفو شود، این وصیت غیرمشروع است ونافذ 
عفو کنند یامصالحه کنند آن صیت به فعل بکند، وبگوید ورثه با جانى مصالحه کنند، ویا او را واگر و.نیست

  )59(.وصیت نافذ است
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٣٩ ...استفتائات قوه قضائيه و

…»57«  

  :سؤال

آیا تغلیظ دیه مختص قتل عمد است یا ) الف: بفرمایید;یظ دیه در اشهر حرم یا مکه معظمهدر باره تغل
  شود؟  شامل قتل شبه عمد وخطاىمحض نیز مى

  گردد؟ آیا حکم مذکور مختص مسلمین است یا شامل اهل کتاب نیز مى) ب

  تغلیظ دیه تأثیرى دارد؟آیا جهل قاتل به حکم یا موضوع، در ) ج

  :جواب

  )ت اسمائهباسمه جل(

تغلیظ دیه مختص به قتل عمد نیست، وبعضى روایات در قتل خطاء وارد شدهاست، وبعضى اطالق ) الف
  .دارد

  .وبه مقتضى اطالق روایات، تغلیظ مختص به مسلمین نیست) ب

  )60(.کما این که فرقى بین جاهل وعالم نیست) ج

  
…»58«  

  :سؤال

توان ازفلج شدن پیشگیرى کرد،  نجامد وبا درمان مىا اى که به فلج عضو مى در مورد جراحت متالحمه
  آیا بر شخص مجروح واجب است خود را درمان نماید؟) الف:بفرمایید

  هاى افزون بر مقدار دیه را از جانىگرفت؟ توان هزینه در صورت درمان، آیا مى) ب

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

 بعید نیست در مورد علم به این که مداوا موجب ولى.در کلمات فقهاء ندیدم تصریح به وجوب درمان) الف
نظیر اضرار بنفس که ما به قول مطلق حرام .شود درمان الزم باشد پیشگیرى از فلج ـ وعدم آنموجب فلج مى

دانیم ـ مگر در مورد ضرر موجبهالکت ـ یا فلج عضوى از اعضاء رئیسه که معلوم است مبغوضیۀ شرعیه  نمى
  .که درمان الزم باشدتوان چنین گفت  ودر مورد سؤال هم مى.آن

ولى فقهاء ادعاء اجماع بر .اما هزینه درمان بعضى روایات ظهور دارد در وجوب آن بر جانى زایدا بر دیه) ب
  )61(.شود بر استحباب به واسطه اجماع روایت حمل مى.اند عدم وجوب نموده

  
…»59«  
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٤٠ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :سؤال

اگر : بفرمایید;یابد  ث کل دیه باشد، به نصف تقلیلمىبا توجه به این که دیه زن در جایى که بیش از ثل
 میلیون 5مثال در جایى که کل دیه (یابد؟  تقلیل مىمقدار ارش، بیش از ثلث کل دیه باشد، آیا به نصف

  ). میلیون تومان بر آوردشده است2تومان است، ارش 

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

کما این .شود ت از مقدر ـ وغیر مقدر که از آن تعبیربارش مىیابد ـ زیرا دیه اعم اس بلى تقلیل به نصف مى
جراحات النساء . (بعضىروایات دارداند ـ بعالوه در   در فروع مختلفه تصریح نمودهکه فقهاء به این معنى

  )62()على النصف من جراحات الرجال فی کل شئ

  
…»60«  

  :سؤال

شارع مقدس به عنوان مجازات بوده یا الف ـ آیا جعل دیه از طرف :درباره ماهیت دیه بفرمایید
نوعىخسارت تلقى شده است؟ب ـ آیا عمد، شبه عمد یا خطاى محض بودن جنایت در پاسخ به سؤال 

  تأثیرى دارد؟ فوق

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ولى ظاهرا مجازات نیست، چون در .اثر مترتب بر این سؤال را نفهمیدم به هر حال فرقى در احکام آن نیست
  )63(.ل خطاء کارى که موجب عقوبت ومجازاتباشد سر نزده است واهللا العالمقت

  
…»61«  

  :سؤال

در مواردى که شارع مقدس شیوه یا ابزار خاصى را در اجراى مجازات در نظرگرفته است ـ مانند رجم یا 
ر در این به عبارت دیگ(الف ـ آیا شیوه یا ابزار یاد شده موضوعیت دارد؟ :کشتن با شمشیر ـ بفرمایید

 یاازهاق روح به ;موارد آیا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوین گونه
ب ـ در صورت موضوعیت داشتن، چنانچه اجراى رجم یا ) شیوه یا ابزار منصوص ضرورت دارد

مقدس   نظاموهاى منصوص در شرائطى خاص به مصلحت اسالم  یوههایى نظیرمجازات لواط با ش مجازات
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٤١ ...استفتائات قوه قضائيه و

اسالمى نباشد ـ مثال وهن اسالم ومسلمین باشد یا چهره خشنى از اسالم یانظام اسالمى را نشان دهد ـ آیا 
  توان ضمن اجراى اصل حکم ـ قتل ـ شیوهاجراى آن را تغییر داد؟ مى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

نماید موضوعیت دارد وحمل اخذهر ادله این است که جمیع قیودى که شارع مقدس در موضوع حکم ظا) الف
  .بر طریقیت خالف اصل است

ولى چنانچه آن حکم مزاحم با اهم شود، مانند وهن اسالم ومسلمین، قهرامانند جمیع موارد تزاحم، اهم ) ب
ولذا به نظر من در این زمان چنانچه با نظر مراجع تقلید، با استفاده از .شود مقدم است وآن حکم مهم ساقط مى

شودتغییر  اى که موجب وهن مى از رهبر وغیره آن شیوهمجتهد جامع الشرائط است، اعم یه کهمراد والیت فق
  )64(.داده شود واهللا العالم

  
…»62«  

  :سؤال

الف :در باره محکوم به قصاصى که به درخواست اولیاء دم حلق آویز شده وهنوز جاننسپرده است، بفرمایید
 قاتل را عفو کنند، آیا باید اجراىحکم را متوقف کرد یا متوقف ـ اگر در این مرحله برخى از اولیاء دم

کردن آن نیازمند به رضایت همه آنهاست؟ب ـ اگر در این مرحله، عفو به صورت مشروط ومعلق ـ نه 
 اگر اولیاء خواهان ;منجز ـ انجام گیرد،حکم چیست؟ج ـ در صورت توقف اجراى حکم وبهبود قاتل

توان مجددا وى را اعدام نمود؟د ـ اگر این وضع   آیا مى; را بپردازندقصاص سهمالدیه عفو کنندگان
هایى که در اثر اجراى اول حکم  ها وآسیب چندین مرتبه تکرار شود، تکلیف چیست؟ه ـ ضمنا خسارت

  یست؟در مرحله قبل برجانى وارد شده، با ک

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

توانند قصاص کنند با ضمان حصهدیگران از دیه، در  ىها م چون در صورت تعدد هر کدام از آن) الف
در مورد سؤال باید به بقیه اولیاء ابالغ شود عفو بعضى را ـ چنانچه .صورت عدم رضایت آنان به قصاص

  حصه عفو کنندهادامه

  :جواب

  .شود توان حکم را اجراء نمود وقصاص را انجام داد ـ واال اجراى حکممتوقف مى را از دیه قبول کنند، مى

  .در این حکم فرقى بین عفو معلق ومنجز نیست) ب
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٤٢ ...استفتائات قوه قضائيه و

توان  ودر فرض توقف اجراء حکم، اگر اولیاء خواهان قصاص سهم الدیه عفو کنندگان رابپردازند مى) ج
ها وآسیب هائى که در اثر اجراء اول حکم  وخسارت) هـ.ولو چند مرتبه تکرار شود) د.مجددا او را اعدام کرد
  )65(.نى واردشده چون بر حسب انجام وظیفه بوده است بر هیچ کس ضمان ندارددر مرحله قبل بر جا

  
…»63«  

  :سؤال

 یا ;آیا مجازات معاونت د ر قتل عمد، همچون قتل عمد، حق الناس است وقابلگذشت از سوى اولیاء دم
  باشد؟ حق اهللا است وعفو آن منحصرا در اخیتار ولى امرمى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

است من ندیدم،ومقتضاى  خصوصى که داللت کند بر این که مجازات معاونت در قتل قابل گذشتلیل به 
توان استدالل نمود  اصل اولى آن است که قابل گذشت نیستورهبر هم در این مقام خصوصیتى ندارد،ولى مى

سطه کمک به بر این که قابل عفو است به اولویت وتنقیح مناط، بهاین طریق که مجازات چنین شخصى به وا
  )66(.به طریق اولى فرع هم قابل گذشت است) که هست(قتل است، واگر اصل قابلگذشت باشد 

  
…»64«  

  :سؤال

 آیا اقلیت ;با توجه به این که طبق فتواى مشهور فقهاء دیه اهل کتاب ـ کافر ذمى ـهشتصد درم است
  زرتشتى نیز مشمول این حکم خواهند بود؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

فقط یک روایت داللت باشند، در این که مجوس در دیه مانند یهود ونصارى مىوایات کثیره صریح است ر
به هر حال اقلیت .ها کمتر است از دیه اهل کتاب، وآنروایت را کسى عمل نکرده است دارد بر این که دیه آن

  )67(.باشند زرتشتى که همان مجوسند مشمول حکم مذکور مى

  
…»65«  

  :سؤال

                                                           
  )1419 جمادى الثانیۀ 5: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (65

  )1419 جمادى الثانیۀ 5: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (66

  )1419 الثانیۀ  جمادى30: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (67



٤٣ ...استفتائات قوه قضائيه و

 دلیل اثبات جرم، منحصر به نظریه کارشناس ـ مانند کارشناسانگشت نگارى یا پزشکى قانونى ـ چنانچه
   آیا از نظر شرعى چنین دلیلى حجیت دارد؟)الف:باشد، بفرمایید

  شود یا حجیت آن منوطبه داشتن شرایط بیّنه است؟ در صورت حجیت، آیا دلیل مستقلى محسوب مى) ب

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

رجوع به چنانچه دلیل مذکور موجب علم شود حجیت دارد، واال در غیر باب قصاص ودیات از باب ) لفا
ودر خصوص باب قصاص، وحدود، ودیات شارع مقدس چون .اهل خبره بناء عقالء بر حجیت آن است

. یت داردپس در غیر آن ابواب حج.ها را به بینه واقرار پس قهرا ردع از آن نموده است منحصر کرده استĤن
  .ودر آن ابواب ندارد

در موارد حجیت شرائط بینه معتبر نیست، زیرا حجیت بینه در خبر حسى است نهخبر حدسى وحجیت قول ) ب
  )68(.اهل خبره در خبر حدسى است

  
…»66«  

  :سؤال

ل ایا این حکم، مادر رضاعى را نیز شام) الف:در باره لزوم تأخیر اجراى حد یا قصاص زن شیرده، بفرمایید
  شود؟ مى

اى دیگر ـ یا شیرخشک یا شیر حیوان ـ  در فرض شمول، بین امکان وعدم امکان حایگزینى دایه) ب
  تفاوتى وجود دارد؟

  در صورت امکان جایگزینى، یافتن دایه وظیفه حاکم شرع است یا ولىطفل؟) ج

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ولى به واسطه .گیرد است به مادر نسبى، دایه رانمىروایات داله بر تأخیر اجراء حد زن شیرده مختص ) الف
توان استدالل بر تأخیر دردایه نمود، همان گونه که فقهاء در اجراى  عموم علت در روایات قصاص ورجم، مى

، تا یافتن دایه، ویا جایگزین اند بر تأخیر عموم علت نموده حد غیر رجم در صورت خوف تلف تمسک به
  .دیگر

  .نماییم قهرا در مورد سؤال نیز همین قید را مى.ید شده است به آن که جایگزین نباشدچون روایات مق) ب

  )69(.یافتن دایه یا جایگزین دیگر وظیفه ولى طفل است نه حاکم شرع) ج
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٤٤ ...استفتائات قوه قضائيه و

…»67«  

  :سؤال

تواند براى  آیا قاضى مى) الف:در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بین افراد محدود ومعین، بفرمایید
   قاتل واجراى قصاص از قرعه استفادهنماید؟تعیین

در صورت منفى بودن پاسخ ولزوم پرداخت دیه، چه کسى باید دیه رابپردازد ونحوه پرداخت آن ) ب
  چگونه خواهد بود؟

  
  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

طالبه بینه ها م شود، واالاز آن چنانچه مدعى بینه اقامه نماید بر قتل یکى از آن ها، عمل به آن مى) الف
شود، واال بر مدعى قسامه ثابت  اگر همه اقامه بینه نمودند دعوى ساقط مى.کنند بر عدم کونه قاتال مى
شود  واگر نکول کردند دیه ثابت مى.شود ها قسامه ثابت مى واگر رد کرد قسامه را بر هر کدام از آن.شود مى

ها قاتل است قصاص ساقط استولى دیه   یکى از آنونیز اگر مدعى قسامه آورد که.نمایند بر افراد وتوزیع مى
  بر متهمین به قتلشود به مقتضاى روایات داله بر ثبوت دیه  ثابت مى

  )70(.شود بر همه اطراف، به مقتضاى قاعده عدل وانصافبه هر تقدیر قرعه مورد ندارد وآن دیه توزیع مى) ب

  
…»68«  

  : سؤال

وجب رجم با اقرار، اگر هنگاماجراى مجازات رجم، مجرم با عنایت به این که در صورت ثبوت جرم مست
الف ـ آیا در این حکم بین موردى که پس از آغاز رجم : بفرمایید;از حفره فرار کند، نباید برگردانده شود

هنوز سنگى به وىاصابت نکرده با موردى که سنگ به وى اصابت کرده تفاوتى وجود دارد؟ب ـ اگر 
  آیا مشمول حکم فوق خواهد بود؟; در حفره وقبل از پرتاب سنگ فرار کندمجرم پس از قرار داده شدن

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

اگر جرم :مقتضاى جمع بین روایات این است که.سه دسته روایات است در مقام ما در فقه الصادق نوشته ایم
 قبل از پرتاب سنگ یا پس از آن واگر با اقرار ثابت شود چنانچه.با بینه ثابت شود باید برگردانده شود مطلقا

وچنانچه پس از اصابت ولو یک سنگ باشد برگردانده .وقبل از اصابتسنگ فرار کند باید برگردانده شود
  )71(.شود نمى
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٤٥ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»69«  

  :سؤال

حقوقى اختصاص  آیا این قاعده به امور) الف: بفرمایید;با توجه به جریان قاعده قرعه در شبهات موضوعیه
به عنوان مثال در موردى که علم اجمالى به (گیرد؟  وضوعیه در امورجزائى را نیز در بر مىدارد یا شبهات م

توان با تمسک به قرعه حسب مورد، حکم قصاص یادیه را  وجود قاتلبین دو یا چند نفر باشد، آیا مى
  )اجراء نمود؟

یات وتعزیرات جارى در فرض جریان این قاعده در امور جزائى، آیا در تمام ابواب حدود،قصاص، د) ب
  است یا به باب خاصى از جزائیات اختصاص دارد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

یکى مورد تزاحم حقوق که وظیفه خاصى در آن مورد تعیین نشده .توان اعمال نمود  مورد مى2قاعده قرعه در 
اما مورد علم .هدومى مورد تعارض بینتین بعد فرض عدم مرجحات منصوص.باشد، واحتیاطهم ممکن نباشد

  ادامه.اجمالى به وجود قاتل بین دو نفر

  :جواب

چنانچه هر دو منکر قتل باشند وبینه هم بر قاتل بودن هیچ کدام نباشد، لوث همنباشد که مورد قسامه شود، 
واگر بر قاتل بودن هر کدام بینه قائم .شود ها تقسیم مى قصاص ساقط است،ودیه به نظر من بالمناصفۀ بین آن

واگر .در صورتى که یکى از دو بینه ارجح باشد از حیث عدالت یا زیادى شهود آن مقدماست. باشدشده
ها بینه قائم  واگر بر قاتل بودن یکى از آن.شود مساوى باشند قاعده قرعه محکم است وبا قرعه قاتل تعیین مى

قر نصف دیه را به ورثه او بدهد، تواند مشهود علیه را بکشد، وم شود، ودیگرى اقرار به قتل بنماید، ولىدم مى
واگر هر کدام اقرار کند که او قاتل است، ولى مخیر است در تصدیق هر کدام .ومى تواند مقر رابکشد

  )72(.کهبخواهد

  
…»70«  

  :سؤال

آیا این قاعده به باب حدود اختصاص دارد یا شامل ابواب قصاص، دیات ) الف:در باره قاعده درء بفرمایید
  شود؟ ىوتعزیرات نیز م

شک در حلیت، تو هم جواز عمل، صرفظن به اباحه ـ ولو غیر (معیار در عدم اجراى حد چیست؟ ) ب
  )معتبر ـ یا عدم علم به حرمت؟
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٤٦ ...استفتائات قوه قضائيه و

آیا شبهات موضوعیه، ) محل عروض شبهه در قاعده درء کیست؟ قاضى، مرتکب عمل یا هر دو؟د) ج
در فرض شمول ) شود؟ هـ شمول این قاعده مىم... مد وغیر عمد، اکراه، اجبار، نسیان وحکمیه، شبهه ع

  شبهات حکمیه، آیا بین جاهل قاصر ومقصر تفاوتى وجوددارد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  .شود شود، ولى شامل باب دیه وتعزیرنمى قاعده درأ شامل باب قصاص نیز مى) الف

  .ومیزان در شبهه عدم علم به حرمت است) ب

ودر شبهه ) هـ.وفرقى نیست بین شبهه موضوعیه وشبهه حکمیه) د.ومحل عروض مرتکب عمل است) ج
  )73(.حکمیه بین قاصر ومقصر تفاوتى وجود ندارد

  
…»71«  

  :سؤال

در صورتى که پس از اجراى مجازات رجم، به زعم این که مجرم به قتل رسیده،جسد وى به سردخانه 
 ;لجه سالمت خود را باز یابدس از معامنتقل شود ولى بر حسب اتفاق عالئم حیاتى در او مشاهدهشود وپ

تادر نتیجه نیازى به (کند  محکوم نیانجامد کفایت مىآیا صرف صدق عنوان رجم ولو به قتل ) الف:بفرمایید
دارد، باید مجددا حکم رجم را در مورد  یا چون قتل از طریق رجم موضوعیت) اجراى مجدد حکم نباشد

  وى به مرحله اجراء گذاشت؟

  تواند دیه جراحات وارده در اثر اجراى حکم درمرتبه اول را مطالبه نماید؟ وم، آیا مجرم مىدر فرض د) ب

  ورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت دیه به عهده کیست؟در ص) ج

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ودر زنا محصن .در زنا اهل کتاب به مسلمه ـ ودر زنا به محارم ـ ودر لواط تصریح به قتل شدهاست) الف
  محصنه تصریح به قتل نشده است، ولى متفاهم عرفى از رجمادامهو

  :ابجو

همان رجم است تا حد موت،بعالوه روایتى در غسل میت است صریح در این که مرجوم ومرجومه تا حد 
به هر حال صدق رجم کافى نیست ولذا با بینه اگر جرم ثابت شود پس از صدق رجماگر .موت بایدرجم بشوند

بنابر این در مورد سؤال باید مجددا حکم .، دستور داده شده است که برگردانده شود براى رجمفرار کند مجرم
  .رجم در مورد وى به مرحله اجراء گذاشتهشود
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٤٧ ...استفتائات قوه قضائيه و

در خصوص مورد قصاص که .دیه هم الزم نیست چون کسى عملى انجام نداده که موجب ضمان بشود) ب
ن کرد واو را رها نمود وکان به رمق ـ پس از معالجه ولى دم متصدى باشد روایتى هست که اگر گمان بهمرد

تواند بکشد او را مگر آن که قصاص آن عمل قبل  داللت دارد بر این که ولى نمى.سالمت خود را باز یافت
  )74(.قیاس هم صحیح نیست. ولى آن به مسأله ما مربوط نیست.بشود

  
…»72«  

  :سؤال

یدار شدن از خواب فرد اجنبىرا به صورت برهنه با اى که شب هنگام پس از ب پسر بچه پانزده ساله
بیند، با این اعتقاد که فرد خائن ومتجاوز به ناموس باید کشته شود، فرد مزبور  مادرش در اتاق خواب مى

با تهدید فرد مقتول : الزم به ذکر است زن مدعى است که اوال.رساند را که مبادرت به فرار نموده به قتلمى
او در صورت تن ندادن به رابطه، مجبور به باز کردن درب منزل به روى او شده  آبروریزىمبنى بر
قتل ارتکابى ) الف:با توجه به فرض فوق بفرمایید.رابطه نامشروع در حد کمتر از زنا بوده است: ثانیا.است

 عمد توسط نامبرده با اعتقاد به لزوم کشتن اینگونه افراد، مشمولکدام یک از عناوین قتل عمد یا شبه
  شود؟ مى

با اجنبى شده است، آیا ید مجبور به برقرارى رابطهبا توجه به ادعاى زن مبنى بر این که از روى تهد) ب
تواند مشمولعنوان دفاع از ناموس ودر نتیجه عدم شمول ادله  عمل ارتکابى از سوى فرزند تازه بالغ وى مى

  قتل عمد در مورد وى باشد؟

تواند  ت فقهى نوجوان در احکام شرعى کم بوده، آیا جهلوى به مسأله مىبا توجه به این که اطالعا) ج
  رافع مسؤولیت باشد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ونیز اگر کسى .تواند او را بکشد وچیزى براو نیست کند، مى چنانچه مرد ببیند که اجنبى با زن او جماع مى
تگان او را دارد،باید دفاع کند، چنانچه در ضمن دفاع او را ببیند اجنبى اراده جماع یا مادون آن را با یکى از بس

) الف.ز نیستبکشد یعنى دفاع متوقف بر قتل باشد قتل اوجائز ودم او هدر است، در غیر این دو مورد قتل جائ
  .پس کشتن او جائز نبوده است.چون عمل این نوجوان مشمول یکى از این دو مورد نیست

که البته باید اعتقاد خود رااثبات کند واال در ظاهر (به جواز قتل داشته است وچون این نوجوان اعتقاد ) ب
  .شود، بلکه حکم قتلشبه عمد دارد وباید دیه بپردازد قتل او موجب قصاص نمى) قتل عمد است

  )75(.وجهل او به مسأله رافع قصاص است نه دیه) ج

                                                           
  )1419 ذیقعده 13: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (74

  )1419 ذیقعده 13: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (75



٤٨ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»73«  

تواند بر خالف درخواست ولى دم یا   ولى امر مىآیا) الف:در باره قصاص نفس یا طرف، بفرمایید: سؤال
  مجنى علیه بنا بهمصالحى قصاص را به دیه تبدیل نماید؟

چنانچه پاسخ مثبت بشاد، با توجه به این که طبق فتواى مشهور، قصاصتنها در صورت رضایت جانى ) ب
   نمود؟توان علیرغم درخواستجانى قصاص را به دیه تبدیل شود، آیا مى به دیه تبدیل مى

  در صورت مثبت بودن پاسخ، مسؤول پرداخت دیه کیست؟ جانى یابیت المال؟) ج

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

به عبارت دیگر با .یا مجنى علیه ـ وجانى.هیچ مقامى نمیتواند قصاص را به دیه تبدیل کند، غیر از ولى دم
  )76(.شود به دیه،به ولى امر مربوط نیست تراضى طرفین قصاص مبدل مى

  
…»74«  

  :سؤال

پذیرد، آیا حسب مورد  در موارد ذیل که جرح وقتل به طور عمد یا غیر عمد توسط یک نفر صورتمى
جرح وقتل با ضربه واحد ) کند؟الف  قصاص طرف در قصاص نفس ودیه عضو در دیه نفستداخل مى

  .انجام شود

هاى  ضربات متعدد در زماندر این فرض ممکن است. (جرح وقتل با دو ضربه یا بیشتر انجام شود) ب
  ).متفرق یا متوالى انجام شود

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

چنانچه دو جنایت جرح وقتل با ضربه واحده باشد، قصاص طرف در قصاصنفس، ودیه عضو در دیه ) الف
  .کند نفس تداخل مى

 هر دو باشد تداخل در صورتى که موت مستند به.وچنانچه جرح وقتل با دو ضربه یا بیشتر انجام شود) ب
واما در صورتى که ضربات .کنند ودر صورتى که فاصله بین ضربات زمانا زیاد باشد تداخل نمى.کنند مى
شود ـ ولى در قصاص تداخل  دیهتداخل مىلى انجام شود وموت مستند به هر دو نباشد ـ در متوا
  )77(.شود بعد قصاص نفس بلکه اول قصاص طرف مى.شود نمى
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٤٩ ...استفتائات قوه قضائيه و

…»75«  

  :سؤال

توان  آیا اجراى این حق، فوریت دارد یا مى) الف:در خصوص استیفاى قصاص عضو یا نفس بفرمایید
  بدون عذر آن را به تأخیرانداخت؟

با عنایت به فرض فوق، اگر چند نفر با مشارکت مساوى مرتکب جنایتشوند، آیا ولى دم یا مجنى علیه ) ب
ا مصالحه بگیرد اما در مورد بعض دیگر اتخاذ تواند در مورد بعضى فورا تصمیم به قصاص، عفوی مى

  تصمیم را به آینده موکول نماید؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

قطع نظر از این که فوریت خالف اصل است،روایاتى دال است بر استحباب عفو ومدارا با جانى واولیاء ) الف
شود  اند از آنبگذرد، استفاده مىتو ها به ضمیمه آن که قصاص حقى است که صاحب آن مى از مجموع آن.او

  .شود تأخیر انداخت که بدون عذر هم مى

بنابر این ولى دم یا مجنى علیه میتواند در مورد بعضى تصمیم به قصاص یاعفو بگیرد، ودر مورد بعضى ) ب
  )78(.دیگر اتخاذ تصمیم را به آینده موکول کند

  
»76«  

  :سؤال

 چنان چه ایراد صدمه عمدى یا غیر عمدىشکسته شود،اگر دندان طبیعى یا مصنوعى فردى، در اثر 
آیا :گفتن وى تأثیر منفى داشته باشد، بفرماییدشکسته شدن دندان در زیبائى چهره مصدوم یا لحن سخن

 براى ازبین رفتن زیبائى چهره یا تأثیر ;مجنى علیه میتواند حسب مورد عالوه بر قصاص، دیه یا خسارت
  رد؟منفى در لحن گفتار، ارش بگی

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

شده است مقدار اى از موارد تعیین  در جمله.کتاب قصاص تعبیر به دیات المنافع شده استاز چنین امور در 
مسأله مورد سؤال از آن موارد است بنابر این ارش .در بقیه منوط به نظر حاکم است با مالحظه خصوصیات.دیه

  )79(.ثابت است

  
…»77«  
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٥٠ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :سؤال

تواند صرف نظر از نوع  مى) حاکم شرع(آیا قاضى ) الف:ى که محکوم باید اعدام شود، بفرماییددر موارد
مردم وباز داشتن آنان از ارتکابجرم، رفتن جرم ارتکابى، در هرموردى بنا به صالح دید خود براى عبرت گ

  حکم کند که جنازه محکوم مدتى در مال عام قرار داده شود؟

به عنوان (تواند مجوزى براىعمل فوق باشد؟  اسخ، آیا نوع جرم ارتکابى مىدر صورت منفى بودن پ) ب
  .)مثال مرتکب قتل فجیعى شده ویا چند نفر را به قتل رسانده است

توان قبل از اجراى حکم اعدام، محکومرا مدتى در معرض دید  مى) حاکم شرع(آیا طبق نظر قاضى ) ج
تفاوتى وجود )بنا بر جواز قتل از باب تعزیر(د، قصاص وتعزیر آیا در موارد فوق، بین ح) عموم قرار داد؟د

  دارد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

کسى که محکوم به اعدام شده است، جنازه او را در مال عام قرار دادن هتکحرمت واهانت نیست، بعالوه ) الف
ال بر استحباب اعالم ودر باب حدود روایاتى است د.شود ومصالح دیگرى هم دارد وجب عبرت دیگران مىم

  .شود جواز این عمل ها استفاده مى از مجموع این.الناس به حضور محل اجراء حد

ودر این حکم بین حد ) د.بنابر این محکوم را قبل از اعدام در معرض دید عموم قرار دادن مانعى ندارد) ج
  )80(.وقصاص تفاوتى نیست

  
…»78«  

  :سؤال

  باشد؟ مىن از شرائط الزم براى این مجازات آیا احصا) لفا:در خصوص حد قتل در لواط بفرمایید

  در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در این حکم بین فاعل ومفعول تفاوتىوجود دارد؟) ب

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

در فاعل تا حال مطمئن بودم بعدم اشتراط،ولى فعال مختصر تردیدى پیدا .در مفعول احصان شرط نیست قطعا
  )81(.شده است

  
…»79«  

  : سؤال
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٥١ ...استفتائات قوه قضائيه و

در صورتى که شخصى مالى را به صورت نسیه یا اقساط بفروشد وقبل ازتحویل به خریدار آن را مجددا از 
  آیا معامله فوق ربوى است؟) الف:او به مبلغ کمترى به صورت نقد خریدارى نماید،بفرمایید

  در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا محکوم به بطالن است؟) ب

 معامله به صورت کلى یا کلى در معین باشد، آیا تعیین یا عدمتعیین مصداق کاالى فروخته هر گاه مورد) ج
قصد اولى فروشنده بر خرید مجدد مبیع به مبلغ کمتر، به ) شده تأثیرى در صحت یا بطالن معامله دارد؟د

ح وعدم آیا فرقى بین تصری) تواند داشته باشد؟هـ صورت نقد چهاثرى در صحت یا بطالن معامله مى
در صورت مثبت بودن پاسخ، هر گاه خریدار بدون تصریح فروشنده از ) تصریح قصد وجود دارد؟و

  عامله دارد؟قرائن،علم به قصد مذکور پیدا کند، چه اثرى بر حکم م

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  .معامله فوق ربوى نیست) الف

ح است، چه مبیع مکیلویا موزون باشد، چه چنانچه شرط نکند در بیع اول بیع ببایع را معامله صحی) ب
چنانچه ) هـ.جرد تأثیرى نداردقصد م) د.بلى در صورتى که مکیل یا موزون باشد معامله مکروه است.نباشد

چنانچه قرائن موجب علم به قصد از قبیل شرط ) و.استشرط کند بیع ببایع را قبل حلول اجل معامله باطل 
  )82(. صحیحضمنى باشد، معامله باطل است،واال

  
…»80«  

  : سؤال

آیا اسالم آوردن قاتل پس از ارتکاب ) الف:با توجه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر کافر، بفرمایید
  قتل، مانع از اجراى قصاص میشود؟

با اسالم واقعى ) قصاصفرار ازبه انگیزه ( آیا بین اسالم آوردن ظاهرى ;بر فرض مثبت بودن، پاسخ) ب
   وجود دارد؟تفاوتى) قلبى(

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ظاهر روایات داله بر این که مسلم الیقتل بالکافر، این است که میزان اسالم حالقصاص است نه حال ) الف
  .شود ودر فرض سؤال چون قاتل در حال قصاص مسلمان است قصاص نمى.قتل

 که بیناسالم ظاهرى ـ وقلبى ـ ومقتضاى اطالق روایاتى که اشاره شد، مانند حدیث جبّ این است،) ب
ولى مقتضاى عموم علتى که در روایتى که در مسأله ذمى که زنا به مسلمه نمودهاست موقع .تفاوتى نیست
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٥٢ ...استفتائات قوه قضائيه و

این است که در مقام .فرمود فرمود این اسالم فایده ندارد، وتعلیل به آن) ع(اجراء حد مسلمان شد، امام 
  )83(.یده نداردبگوییم اسالم ظاهرى براى فرار از قصاص فا

  
…»81«  

  : سؤال

 سال وهر سال ثلث آن باید پرداخت 3در مواردى نظیر قتل خطاى محض که بنا بر قول مشهور، دیه ظرف 
 با عنایت به این که بر اساس فتواى تعداد زیادىاز فقهاى عظام مالک محاسبه قیمت یوم االداء ;شود
آیااز ابتداء (ز اعیان شش گانه، چگونه باید عمل کرد؟ در محاسبه ثلث در صورت تعذّر ا: بفرمایید;باشد مى

به پرداخت ثلث همان قیمت   ملزمشود وجانى در هر سال قیمت کل دیه بر اساس نرخ روز محاسبه مى
پرداخت هر ثلث، قیمت یوم االداءهمان ثلث مالک است، یعنى در هر سال باید با  یا این که در ;است

  )ثلث دیه را محاسبه وپرداخت نماید؟توجه به قیمت سوقیه همان سال،

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

بنابر این در هر سال ثلث اعیان شش گانه در .چون در باب ضمان وما شابهه نفس عین در عهده مدیون است
  )84(.پس باید قیمت یوم االداء محاسبه شود.عهده است

  
»82«  

  : سؤال

» ال یمین فی حد«وبا عنایت بهحدیث شریف »  على من انکرالبینۀ على المدعى والیمین«با توجه به قاعده 
تواند از متهمتقاضاى قسم  در صورت فقدان بینه واقرار در دعاوى کیفرى آیا شاکى مى) الف:بفرمایید
  نماید؟

توان نام  قسم شاکى مى نکول متهم ورد قسم به شاکى آیا بادر صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت) ب
  مقرر محکوم نمود؟برده را به مجازات 

پذیرم،   چنان چه متهم عمل ارتکابى را انکار نماید وبگوید اگر شاکى قسم یاد کندمسؤولیت آن را مى) ج
در صورت مثبت بودن ) آیا به استناد حلف شاکى میتوان متهم را به مجازاتجرم ارتکابى محکوم نمود؟د

حق الناسى میباشد، از جهت اثبات جنبه مالى  وپاسخ، آیا در جرائمى مانند سرقت که داراى جنبهحق اللهى
  در فرض فوق، آیا بین حدود، قصاص، دیات وتعزیرات تفاوتى هست؟) دارد؟هـوکیفرى تفاوتى وجود

  :جواب
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٥٣ ...استفتائات قوه قضائيه و

  )باسمه جلت اسمائه(

  .در دعاوى کیفرى قسم مورد ندارد چه قسم مدعى علیه ـ وچه قسم شاکى ومدعى) الف

  .هم به شاکى اثر نداردنمیتواند از متهم تقاضاى قسم کند ـ رد قسمکه شاکى بنابر این همان گونه ) ب

بلى چنانچه مدعى به دو اثر ) د.وگفتن متهم که در صورت قسم شاکى مسؤولیت را میپذیرم ملزم نیست) ج
داشته باشد ـ حق اهللا تعالى ـ وحق الناس ـ مثلسرقت که دو اثر دارد رد مال ـ که حق آدمى است وقطع ید 

که نسبت به اثر اول چنانچه متهم قسم بخورد با نبودن بینه ثابت نمیشودواگر نکول نمود .اهللا استکه حق 
) هـ.ولى قسم نسبت بحق اهللا تعالى اثر ندارد، وتفکیک بین دو اثر مانعى ندارد.وشاکى قسم بخورد ثابت میشود

  )85(.ودر این حکم بین قصاص وحدود ودیات تفاوتى نیست

  
…»83«  

  : سؤال

) کودک یامراهق(اند  آیا کسانى که در زمان وقوع قتل، عاقل نبوده یا غیر بالغ بوده:مورد قسامه بفرماییددر 
  سوگنددر این مراسم شرکت کنند؟ند جهت اداى اند میتوان اما هنگام اجراى قسامه، عاقل وبالغ شده

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

اللت کند بر این که نمیتواندنیافتم بلکه از روایاتى که در به مقتضاى قاعده مى تواند، وخبرى یا قولى که د
  )86(.شهادت به قتل است میتوان حکم مقام را استفاده کرد

  
…»84«  

  : سؤال

نفقه نخواهد بود، لیکن در وددارى نماید ناشزه بوده ومستحقهر گاه زوجه از ایفاى وظایف زوجیت خ
اش را معلقه قرار دهد  اى که زوجه  بهگونهصورتى که شوهر از انجام وظایف زوجیت سر باز زند

  آیا میتوان حکم به نشوز زوج کرد؟) الف:بفرمایید

  در صورت مثبت بودن پاسخ چه آثارى بر آن مترتب است؟) ب

 حکم به طالق آیا زوجه میتواند در این صورت از دادگاه تقاضاى طالق نموده ودادگاه نیزبر این اساس) ج
  زوجه دهد؟

  :جواب

  )جلت اسمائهباسمه (
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٥٤ ...استفتائات قوه قضائيه و

در فرض سؤال مرد ناشز است، وحکم نشوز مرد عبارت از الزام حاکم شرع است او رابه انجام وظائف، ودر 
خصوص مورد امتناع از انفاق وعدم امکان انفاق حاکم از اموال او،حاکم شرع میتواند طالق دهد ـ بعد از 

ه بعدم انجام وظیفه زناشوئى حتى بعد از واما در مورد معلقه قرار دادن زوج.ست طالقمراجعه زن ودرخوا
چهارماه، یا در مورد اشتهاء زن، وعدم تمکن از صبر در صورت مراجعه به حاکم وثبوت نزد او ـحاکم او را 

به عبارت دیگر او را مخیر .میتواند تعزیر کند، واو را مجبور کند به طالق اگر امتناع از انجام عملزناشوئى نماید
ودر صورت نبودن حاکم شرع عدول .واین طالق اجبارى صحیح است. وظیفه یا طالقکند بین انجام مى

  )87(.دهند مؤمنین این عمل را انجام مى

  
…»85«  

چنان چه از شخصى فیلم، عکس ومجالت مبتذل کشف وبراى محکمه ثابتشود که نگهدارى واستفاده :سؤال
ا همسرش بوده وهیچ گونه اشاعه فحشاء ها منحصرا به منظور رفع ضعف قوه جنسى وى درارتباط ب از آن

آیا نگهدارى واستفاده فوق الذکر، جرم موجب تعزیر :وسوء استفاده دیگران را در برنداشته است، بفرمایید
  است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )88(.ا خصوصیاتى که مرقوم شده است جرم نیست

  
…»86«  

  : سؤال

مفقود االثر شده ویا زوجه   مثال زوج(حاکم محقق گردد هر گاه در ازدواج موقت یکى از اسباب طالق 
آیا زن میتواند از دادگاه تقاضاى ) مدت نباشد مواجه با عسر وحرج گردد وشوهر نیز حاضر به بخشیدن

  ) ساله ـ99هاى درازا مدت ـ مانند  در صیغهخصوصا (نده بنماید؟ باقیما  فسخ متعه را با بخشیدن مدت

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ولى به ضمیمه تنقیح مناط واولویت .روایات مربوطه به واسطه تضمن لفظ طالق مختص است به ازدواج دائم
  )89(.قطعیه همین حکم در متعه جارى است
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٥٥ ...استفتائات قوه قضائيه و

…»87«  

  :سؤال

مختلف ـ کالهبردارى، قرض  از وجوهى باشد که به انحاءدر صورتى که خرید منزل مسکونى مطابق شأن،
آیا منزل ) الف: بفرمایید;ده ویا این که آن وجوه بهصورت ودیعه نزد او بودهوغیره ـ از مردم گرفته ش

  شود؟ مسکونى مطابق با شأن، مطلقا از جمله مستثنیات دینمحسوب مى

 اصل ;در صورتى که خرید خانه به قصد فرار از دین یا به قصد عدم ردّ وجوهمتعلق به دیگران باشد) ب
  معامله چه حکمى دارد؟

آیا بین ) فروش رساند؟د صحت معامله مذکور، آیا میتوان آن را به نفع طلب کاران بهدر صورت ) ج
صورتى که، شخص از ابتدا به قصد خرید واحد مسکونى اقدام به اخذوجوه تحت عناوین مختلف نموده با 

زبور هر گاه طلب م) صورتى که بعد از اخذ وجوه وبه قصد فرار ازدین اقدام کرده، تفاوتى وجود دارد؟هـ
  تیفاى حق خود توقیف کند؟تواند منزل مسکونىرا جهت اس مهریه زوجه باشد آیا مشار الیها مى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

از جمله مستثنیات دین منزل مسکونى مورد احتیاج است، که بدون آنشخص در اعاشه به عسر وحرج ) الف
  .ومشقت مبتال میشود ـ نه خانه مطابق شأن وشرف

واگر خرید .باشد جائز نیست  این خرید خانه اگر براى رفع احتیاجات نباشد وبراى فرار از دین وغیرهبنابر) ب
وچنانچه بذمه بخرد یا قرض کند وخانه .بعد از حجر حاکم باشد ـ چنانچه بعین مال خود بخرد صحیح نیست

  .وند در اموالموجوده اوولى قرض دهنده وفروشنده با بقیه طلب کارها شریک نمیش.بخرد معامله صحیح است

وبین موارد تفاوتى وجود ) د.در فرض صحت معامله نمیتوان آن را به نفع طلب کاران به فروش رسانید) ج
  )90(.منزل مسکونى مورد حاجت را زوجه نمیتواند جهت استیفاء مهریه خود توقیفکند) هـ.ندارد

  
…»88«  

  :سؤال

 سال تمامموضوعیت دارد یا مثل مرحوم 9یرسند؟ وآیا به نظر حضرت عالى دختران در چه سنى به بلوغ م
آن را اماره براى بلوغطبیعى میدانید چنانچه از نظر مرحوم شیخ طوسى ) 4 ص 26درج (صاحب جواهر 

خالصه این که آیا بلوغ .وقاضى ابن برّاح، محقق حلّى،عالمه حلّى، وشهید اول نیز این مسألۀ استفاده میشود
است یا این که یک موضوعخارجى است وعالئم وامارات بیان شده از طرف یک مسأله تعبدى وفقهى 

  .موضوعیت ندراند... شارع مقدس از قبیل سن، احتالموحیض و

  :جواب
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٥٦ ...استفتائات قوه قضائيه و

  )باسمه جلت اسمائه(

ومیزان در احکام . میشودقمرى بالغه سال 9بر حسب روایات معمول بها بین االصحاب، دختر با تمام شدن 
  )91(.حال خود سن موضوعیت دارد یا طریق به امر واقعى است اثر عملى ندارد.است سال 9بلوغ به حسب سن 

  
…»89«  

  : سؤال

 سالگى را در 9 سال در بلوغ موضوعیت دارد یا خیر؟ثانیا آیا 9با توجه به آیات وروایات باب آیا روایات 
 سال 13 سالگى و 10روایت  سالگى با 9بلوغ اماره تعبدى میدانید یا خیر؟ثالثا با توجه به تعارض روایات 

ها با  وبا توجه به عدمتطابق آن) 12 ج 4 باب 33 ص 1وسائل الشیعه ج (با موثقه عمار ساباطى خصوصا
نظر مبارک را درصورت مصلحت صریحا در باب بلوغ )  سالگى9حیض نشدن دختر در (واقعیات خارجى 

  .دختران بیان فرمایید

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

 مختص به پسران است به واسطه 15وروایات .روایات موضوعیت نه سالگى است وتعبدى استمستفاد از 
 سال آنچه ممکن است 13واما روایات .تعبیر بصبى وصبیان ـ چون دختر راصبیه میگویند وجمعش صبایا است

ها  نبه آن استدالل نمود خصوص موثقه عماراست وآن خبر اوال معارض با روایات کثیره دیگر است که آ
بعالوه روایات .نه اصحاب است واز حجیت ساقطوثانیا خود خبر معرض ع.اکثر واشهر است قهرامقدم میشوند

عمار غالبا از حیث متن مخدوش است، به هر حال در مقابل روایاتمعتبره کثیره معمول بها به این جمله از خبر 
  )92(.ال که مطابق با آن نباشد، طرح شود س9وبلوغ مالزم با حیض نیست تا روایات .عمار نمیشود عمل نمود

  
…»90«  

  : سؤال

فرائض دارد؟آیا بین سن انجام  تعیین سن براى انجام فرایض دینى با احکام امضائى ومعامالتى با هم فرق
   سالگى میدانید؟9فرقى قائل هستید یا هر دو را در دینى از قبیل نماز وروزه با احکام امضائى ومعامالتى

  :جواب

  )جلت اسمائهباسمه (

  )93(.بلى فرق دارد، چون در معامالت زائد بر بلوغ، رشد معتبر است
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٥٧ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»91«  

  : سؤال

آیا بین بلوغ عقلى وبلوغ دینى وبلوغ جنسى فرقى قائلید یا نه؟ یا به تعبیردیگر به نظر جناب عالى براى 
ى سنى را اقتضا جعلوتشریع شده یا این که هر تکلیف)  سالگى در دختران9) همه تکالیف سن واحدى

  کند؟ مى

  
  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

 هر تکلیفى را غیر از سن، رشد معتبر است، عسر وحرج هم مانع بعضى تکالیف است، و هم چنینضرر بنابر این
  )94(.باید تمام این قیود را مالحظه نمود سپس حکم کرد

  
…»92«  

  : سؤال

از آن ارائه نشده، حیض   بلوغ تأکید شده وتفسیرىهاى با توجه به این که در قرآن وسنت فقط بر نشانه
بدان فتوا داده اند، ) رض(اند وفقهاء بزرگ  هاى خارجى بلوغ شمردهشده  وقاعدگى وموى زهار از نشانه

وموى زهار در دختران نشانه بلوغشمرده نشده وادله اختصاص به پسران دارد وبا توجه به این که روایات 
   سالگى است نظر مبارک حضرت عالى در سن بلوغدختران چیست؟13 و 15معارض با روایات   سالگى9

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

وچون موى خشن در دخترها معموال .وى زهار در پسرها هم نشانه بلوغ نیست، بلکه موى خشن عالمت است
ا کرد اجماع علما ولى چنانچه د ر مورد خاصى تحقق پید. سالگى میروید، ولذا ذکرنشده است9خیلى دیرتر از 

واما حیض چند روایت دال است بر این که عالمت بلوغ است واشکالى هم .است بر این که عالمت بلوغاست
  )95(.در آن هاهست

  
…»93«  

  : سؤال
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٥٨ ...استفتائات قوه قضائيه و

 ;دچار شکستگى شود) مانند استخوانساق پا(چنانچه در اثر ضربه مستوجب دیه چند نقطه از یک استخوان 
  ى دیه جداگانه دارد یا پرداخت یک دیه براى همه آن هاکافى است؟آیا هر شکستگ) الف:بفرمایید

  تفاوت دارد؟ در این فرض، آیا ایجاد چند شکستگى در اثر یک یا چند ضربه با هم) ب

اى از هماناستخوان نیز جدا شود، آیا   اگر در اثر ضربه مستوجب دیه، عالوه بر شکستگى استخوان تکه) ج
  شکستگى استخوان بایدپرداخته شود یا حکم دیگرى دارد؟براى جدا شدن استخوان، دیه 

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  .مقتضاى ادله این است که هر شکستگى یک دیه دارد وتداخل خالف اصالست) الف

ها  ها مسبب از دیگرى باشد ومترتب بر آن، یکى از آن بلى در موردى که جنایت طولى باشد ویکى از آن) ب
وفرقى بین آن که به یک ضربه باشد یا متعدد نمیکند، روایاتى در .د همان اشد میزان استاشد از دیگرى باش
  .نظائر مسألههست

  )96(واهللا العالم. اى از استخوان جدا شود در آن ارش ثابت است زاید بر دیهشکستگى وچنانچه تکه) ج

  
…»94«  

  : سؤال

مدعى عمدى بودنقتل باشند، ولى قاتل آن را اگر وقوع قتلى محرز وقاتل نیز معین باشد، لکن اولیاى دم 
آیا مورد از ) الف:خطایى یا شبه عمد بداند، ودلیلى قاطع براى ادعاىهیچ یک وجود نداشته باشد، بفرمایید

  باب لوث است یا تداعى؟

  اگر از باب تداعى باشد، چگونه باید فصل خصومت نمود وتکلیف دیهچیست؟) ب

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

امارات اصل قتل شخص   لفظ لوث در روایات نیست، وآن چه از روایات فهمیده میشود، آن است که)الف
ولوث در خصوصیات که مورد قسامه .باشد که موجب ظن به استناد قتل به او بشود، وحجیت نداشتهاست

  .باشد نداریم

 به قتلخطایى بنماید دیه بر خودش فصل خصومت یا با بینه باید باشد یا با اقرار، نهایت چنانچه قاتل اقرار) ب
  )97(واهللا العالم. ثابت میشود نه عاقله

  
…»95«  

                                                           
  )1419 شعبان 23: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (96

  )1420 ربیع الثانى 21: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (97



٥٩ ...استفتائات قوه قضائيه و

  : سؤال

 قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران قاضى مکلف استطبق قانون عمل کند نه بر 167با توجه به اصل 
 کار مبناى اجتهاد شخصى واز طرفى قضات مأذون فعلى درواقع قاضى شرع مذکور در فقه نبوده وتقریبا

قضایى حالت کارشناسى داشته وازباب تطبیق موضوع بر قوانین مقرره میباشد وبا پیشرفت روز افزون 
کنونى،  حضور زنان درمسایل وعلوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسایل قضایى

  باشد؟آیا در نظام قضایى موجود، ذکوریت شرط الزم براى تصدّى امر قضامی) الف:بفرمایید

  آیا زنان میتوانند به عنوان قاضى تحکیم عهده دار فصل خصومت شوند؟) ب

ودر ) بدوى وتجدید نظر مرحله(اى است  با توجه به این که امروزه غالبا رسیدگى به دعاوى دو مرحله) ج
تجدید نظر که در بسیارى موارد صرفا کار   کند به خالف مرحله مرحله بدوى، قاضى اصدار حکم مى

ا رسیدگى شکلى است، یعنى بررسىحکم صادره از لحاظ مطابقت ویا عدم مطابقت با قانون ه آن
با توجه به این ) موضوعه، در این صورت آیازنان میتوانند به عنوان قاضى تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟د

یک از نظر، رأى قاضى در دادگاه بدوىقطعى نیست ودر صورت اعتراض هر کام قابل تجدید که در اح
طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید رأىصادره را از لحاظ شکلى ودر مواردى از لحاظ ماهوى رسیدگى 

اگر ذکوریت در ) کند، آیا در این گونهموارد میتوان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده کرد؟هـ
آنان معتبر بوده وقاضى نیز بر این قضا شرط باشد، با توجه به این که در مسائل اختصاصىزنان، شهادت 

  اساس حکم میدهد، آیا میتوانگفت زنان در این موارد حق قضا دارند؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

واگر مسأله مختلف فیها مورد شکایت باشد، قاضى نمیتواند .ر قضاوت شرعى معتبر است قاضى مجتهد باشد
بنابر ) الف.هاى دعوى باید باشد حکم فتواى مرجع طرففتواى خودش را موردقضاوت قرار دهد، بلکه مالک 

. این در نظام قضائى موجود قاضى باید همان قاضى شرع باشدوذکوریت شرط الزم بر تصدى امر قضا میباشد
  .زن نمیتواند قاضى باشد

  .قاضى تحکیم مختص به زمان حضور است، در زمان غیبت مورد ندارد) ب

 بررسى حکم یا آن را امضا کند یا حکم دیگر بکندبه هر حال باید واجد قاضى تجدید نظر باید بعد از) ج
در حکم قاضى فرقى نیست بین آن که قطعى باشد یا ) د.ها ذکوریت است شرائط باشد که یکى از آن

در مسائل اختصاصى زنان شهادت باید زنان بدهند این ربطى به ) هـ.قاضى باید واجد شرائط باشد.نباشد
خداوند همه را ازشر تجدد . ها نمیشود در حکومت اسالمى قاضى بشوند الصه آن که خانمخ.قضاوت ندارد

میبینید این میدانند، مگر ن زده گان حفظ کند که گویا تمام ترقیات مملکت را در مخالفت با احکام اسالم



٦٠ ...استفتائات قوه قضائيه و

، وهمه اند چه بر سر اسالم ومملکت میĤورند مناصب عالیه مملکت را تصاحبکردههایى که بعضى  خانم
  )98(.اند سکوت نموده

  
…»96«  

  : سؤال

آیا در این صورت، اقامه قسامه ) الف:در موارد لوث اگر مدعى از اجراى قسامه خوددارى کند، بفرمایید
  میرسد، یا اینامر منوط بر مطالبه مدعى است؟) مدعى علیه(قهرا به متهم 

زند یا بهقسامه متهم راضى نباشد، در صورت لزوم مطالبه، اگر مدعى از چنین درخواستى سرباز ) ب
  وظیفه دادگاه براى فصل خصومت چیست؟

هر گاه متهم بر برائت خود سوگند یاد کند، حکم دیه چه ) در فرض فوق تکلیف دیه مقتول چیست؟د) ج
  میشود؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ددارىنمود، متوقف بر مطالبه بعد از آن که مدعى از اقامه قسامه خو) مدعى علیه(اقامه قسامه منکر ) الف
  .مدعى نیست

  .بنابر این مدعى حق ندارد که به قسامه مدعى علیه راضى نباشد) ب

واگر اقامه ننماید .چنانچه مدعى علیه اقامه قسامه نماید دعوى ساقط میشود، ودیه از بیت المالگرفته میشود) ج
سوگند متهم ومدعى در این ) د.و گرفته میشودقتل عمد اگر باشد قصاص، واال دیه از ا.ملزم به دعوى میشود

  )99(واهللا العالم. مورد اثر ندارد

  
…»97«  

  : سؤال

فاضل دیه حق ) الف:هنگامى که قصاص قاتل مشروط به ردّ فاضل دیه از سوى اولیاى دم باشد،بفرمایید
  )قاتل یا ورثه وى(چه کسى است؟ 

  ش گذشت کند؟در صورتى که حق قاتل باشد آیا میتواند از حق خوی) ب

مثل محروم کردن ورثه از دیه یاخروج از بال تکلیفى (آیا انگیزه قاتل در حکم فوق تأثیرى دارد؟ ) ج
ونجات از زندان، یا هنگامى که اولیاى دم به دلیل اعسار قادر بهپرداخت فاضل دیه نیستند واز طرف دیگر 

  .)نه حاضر به دریافت دیه هستند ونهقاتل را عفو میکنند
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٦١ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

در روایات فاضل دیه دستور داده شده است، که به اهل قاتل داده شود، نهخود او ظاهر این است که آن ) الف
  .هم مانند اصل دیه مال وراث است

بنابر این گذشت او مانند گذشت از اصل دیه است که در زمان حیات چون ملکاو نیست نمیتواند گذشت ) ب
 که وصیت کند که گذشت بشود، بعد از موت که چنانچه کمتر از ثلثمال او باشد نافذ، واال بلى میتواند.کند

  .موقوف بر اجازه ورثه است

  )100(واهللا العالم. در این حکم انگیزه قاتل هر چه باشد تأثیر ندارد) ج

  
…»98«  

  : سؤال

ن نبوده ومتخصصین فن چنان چه مجنى علیه به دلیل تخصصى بودن استیفاى قصاص عفو، قادر بهاجراى آ
آیا در این صورت ـ على رغم درخواست قصاص از سوى ) الف:نیز حاضر به انجام آن نباشند، بفرمایید

  مجنى علیه ـمیتوان آن را به دیه تبدیل نمود؟

  در فرض منفى بودن پاسخ وعدم رضایت مجنى علیه براى تبدیل به دیه،تکلیف چیست؟) ب

است متخصصینى زم ام الهى، آیا از باب مقدمه واجب بر حکومتاسالمى البا توجه به لزوم اجراى احک) ج
هاى طویل المدت و بال  خصوصاجهت جلوگیرى از حبس(را براى اجراى این گونه امور تربیت کند؟ 

  )ها تکلیفى این گونه پرونده

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

است، قصاصعضو موجب هالکت نفس راد از تخصصى بودن استیفاء قصاص عضو اگر این است که ممکن 
در این . سرایت کند به بقیه اعضاء وامثال این امورود ـ یا زیادتر از مقدار جنایت قطع عضو شود ـ یا آن کهش

  قصاص مبدل میشود به دیه) الف:گونه موارد

زم راه دیگر هم این است که به مقدار کمتر از جنایت قصاص شود، به نحوى کهمحاذیر فوق الذکر ال) ب
  .نیاید، وبراى زیادى ارش بگیرد

  )101(.تربیت متخصصین براى اجراى احکام الهى در این موارد وغیر آن از وظایفحکومت اسالمى است) ج

  
…»99«  
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٦٢ ...استفتائات قوه قضائيه و

  : سؤال

 چنانچه اولیاى دم على رغم اصرار بر قصاص،قدرت پرداخت فاضل دیه را ;در موارد پرداخت فاضل دیه
آیا در این ) الف:دى نیز امیدى بهتمکن آنان در آینده نباشد، بفرماییدنداشته باشند واز طرفى به طور عا

  گونه موارد قصاص به طور قهرى به دیه تبدیل میشود؟

چنانچه پاسخ منفى است، در شرایطى که عدم قصاص یا تأخیر آن بهمصلحت نباشد وچه بسا عوارض ) ب
ه را از بیت المال پرداخت وحکم قصاص سیاسى واجتماعى شدیدى در برداشته باشد، آیامیتوان فاضل دی

  را اجرا نمود؟

در فرض مسأله آیا میتوان بدون رد فاضل دیه قصاص را اجرا نمود وفاضلدیه به عنوان دین، بر ذمه ) ج
در اینگونه موارد، وظیفه، صبرکردن تا ) آن گونه که برخى از فقها میفرمایند(اگر ) ولى دم باقى بماند؟د

انتظار قصاص سال هابه طول بکشد واین امر براى است، در مواردى که ممکن است لى دم زمان ایسار و
  قاتل وخانواده وى موجب عسر وحرج گردد، تکلیفچیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

در موارد پرداخت فاضل دیه مانند آن که مردى زنى را بکشند، اولیاء دم مخیرندبین قصاص، وپرداخت فاضل 
  ادامه.ه کامله زن که نصف دیه مرد استدیه، وبین قبول دی

  :جواب

در مورد سؤال میتوان ) الف.چون در مطلق موارد تخییر بین دو امر اگر یکى متعذر شد دیگرى متعین میشود
میفرماید حضرت امیر المؤمنین ) ع(گفت که قهرا دیه متعین است وبه نظر ما خبر اسحاقابن عمار که امام باقر 

  .ورد کهمردى زنى را کشته بود الزام به دیه نمودند ناظر به همین مورد استعلیه السالم در یک م

  .بنابر این وجهى براى پرداخت دیه از بیت المال نمیدانم) ب

ویا قصاص بدون رد فاضل دیه اجراء شود، در حالى که باید او الفاضل دیه راپرداخت نمود بعد اجراء ) ج
  )102(.قصاص کرد

  
…»100«  

  : سؤال

هاى   هاى جدید درمان ویا کاهشهزینه درمان بیمارى لم پزشکى براى کشف داروها وروشمحققان ع
 ـ روش 2 ـ دارو درمانى 1: دور روش مینمایند روى بیماران بههایى بر مختلف، اقدام به انجام آزمایش

کند موارد مصرفى که پزشک به او میدهد موجب بهبودى او  در این روش مریض تصور مى(دارو نما 
این .)شود وحال آن کهدر واقع دارویى در کار نبوده وصرفا جهت بررسى تأثیر تلقین به کار گرفته میشودمی
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٦٣ ...استفتائات قوه قضائيه و

انجام میشود در ... هاى مهلک وصعب العالج مانندسرطان، ایدز و  ها که بیشتر در مورد بیمارى آزمایش
با عنایت به مطلب .موجب آسیب دیدن یا تأخیر دربهبودى بیماران مورد آزمایش میگرددخى موارد بر

هایى که براى پیشرفت علم پزشکى انجام میگیرد از نظرشرعى چه  انجام چنین آزمایش:مذکور بفرمایید
  حکمى دارد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

بر این امر است، چنین ترى، از مفسده تأخیر در بهبودى بیماران مورد آزمایش، مترتبون مصلحت مهم
وروى همین جهت فتوى داده ایم به جواز قطع عضو انسان چه زنده .ومانعى نداردهایى شرعا جائز،  آزمایش

به خاطر مصلحت مهمترى مانند، بینا ساختن، ویازنده نگاه ) باآن که آن عمل فی نفسه حرام است(وچه مرده 
  )103(.ده استت او، یا اجازه ولى او اگر مرالبته به شرط اجازه او اگر زنده است، ویا وصی.داشتن انسانى دیگر

  
  : سؤال»101«

به خانه همسر نشده واز شنایى با روحیات شوهر، حاضر به عروسى ورفتندخترى بعد از عقد رسمى وآ
بعد .شود  در این خالل وى از خیابانبه عنف ربوده وبه محلى مخفى برده مى. کند  دادگاه تقاضاى طالق مى

ر وى بهتمکین وتشکیل زندگى مشترک از تفحص مشخص مى شود رباینده همسر او بوده وبراى اجبا
هر کس به «: دارد  قانون مجازات اسالمى که مقرر مى621با توجه به ماده .دست به چنین اقدامى زده است

قصدمطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یابه هر نحو دیگر 
... اید یا مخفى کند به حبس ازپنج تا پانزده سال محکوم خواهد شدشخصا یا توسط دیگرى، شخصى را برب

  آیا در ایام عقد بستگى، نشوز زن صدق میکند؟) الف:بفرمایید

  آیا این کار شوهر جرم ومستحق تعزیر شرعى است؟) ب

  تعزیر خواهد بود؟اش بعد از مرافعه، مسقط دهبر فرض لزوم تعزیر، آیا گذشت دختر وخانوا) ج

  :جواب

  )اسمه جلت اسمائهب(

  چنانچه تخلف شرطى از شروط ضمن عقد الزم که تخلف آن موجب جوازادامه) الف

  :جواب

نرفتن زن به خانه شوهر وعروسى کردن او مى باشد نشده باشد ورفتن زن به خانه شوهروعروسى کردن 
  .در فرض سؤال زن ناشزه است، واال نشوز صدق نمیکند.موجب عسر وحرج شدید نباشد

ودر فرض عدم صدق نشوز جرم .در فرض صدق نشوز کار شوهر جرم نیست ومستحق تعزیر نمیباشد) ب
  است ومستحق تعزیر
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٦٤ ...استفتائات قوه قضائيه و

اش بعد از مرافعه مسقط تعزیرنخواهد بود چون تعزیر حق اهللا  بر فرض لزوم تعزیر، گذشت دختر وخانواده) ج
  )104(.است نه حق الناس

  
»102«  

  : سؤال

ولى امر یا شخص منصوب تیذان ازط قاضى مأذون، در خصوص اسپس از ثبوت جرم وصدور حکم توس
آیا استیذان به قصاص نفس اختصاص دارد یا ) الف:از طرف ایشان جهت اجراى حکم صادره، بفرمایید

  قصاص اطراف را نیز شاملمیشود؟

  هم استیذانالزم است؟) بنا بر جواز قتل از باب تعزیر(آیا در حدود وقتل تعزیرى ) ب

  ت لزوم، آیا بین حد قتل وحدود مادون قتل تفاوتى وجود دارد؟در صور) ج

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

قصاص اطراف، مانند قصاص نفس است در احکام وشرائط، واز حقوق الناساست استیذان از من له ) الف
  .الحق الزم است

  .ودحد از حقوق اهللا است، واستیذان الزم نیست بلکه با منع او اجراء باید بش) ب

  )105(وفرقى هم بین حد قتل، وحدود مادون قتل هم نیست؟) ج

  
…»103«  

  : سؤال

اگر بعد از وقوع عقد ) الف:در این صورت بفرمایید. ه زوج هنگام عقد شرط بکارت زوجه را کندهر گا
به لحاظ (معلوم گردد زوجه داراى پرده بکارت بوده ولیکن ثابتشود قبال با او نزدیکى صورت گرفته است 

  آیا در صورت مذکور، زوج امکان فسخ نکاح را دارد؟) ین که گاه پرده بکارت با نزدیکىزایل نمیشودا

چه بسا پردهبکارت در مواردى همانند (مراد از بکارت داشتن پرده بکارت است یا عدم نزدیکى ) ب
  یا هر دو؟) زایل میگردد.. پریدن و

زاله بکارت شده یا این کهمراد از آن اعم است ولو آیا مراد از ثیب، زنى است که به صورت مشروع ا) ج
زنى که بعد از نزدیکى باکره میماند ) ازاله بکارتشده باشد؟د... این که از راه نامشروع یا عنف ویا پریدن و

  حکم باکره را دارد یا ثیّب؟

  :جواب
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٦٥ ...استفتائات قوه قضائيه و

  )باسمه جلت اسمائه(

اح را در صورت ثبوتزائل شدن پرده بکارت به نظر ما اثر شرط بکارت زوجه هنگام عقد، امکان فسخ زوج نک
ولى بنابر این که خیار فسخ داشته باشد، در ) الف.بلکه اثرش کم شدن مقدار مهر است.قبل از عقد نیست

  ادامه.فرض دارا بودن پرده بکارت ولوثابت شود قبال با او نزدیکى صورت گرفته است خیار فسخ قطعا ندارد

  :جواب

زیرا در باب عقود .لو این که قصد اصلى از آن شرط عدم نزدیکى بوده باشدو.چون تخلف شرط نشده است
  .قصد بدون انشاء اثر ندارد

ولى روایتى که استدالل .مراد از بکارت همان است که لفظ دال بر آن است، وآن داشتن پرده بکارتاست) ب
کى، موجب خیار فسخ شده است به آن بر ثبوت خیار صریح است، در آن که فرضزوال بکارت بدون نزدی

  .یستن

اعم از آن که به طریق .بنابر این مراد از ثیب در مقام زنى است که زوال بکارت از او شده است بانزدیکى) ج
کما این که .وشامل زنى که زوال بکارت از او شده است بدون نزدیکى نیست.مشروع باشد یا غیر مشروع

  )106(.شود  نمىزنى که بعد از نزدیکى باکره مانده است) شاملد

  
…»104«  

  : سؤال

فرزند صغیر وکبیر کم بین آیا در این ح) الف:با توجه به وجوب پرداخت نفقه اوالد توسط پدر بفرمایید
  )اعم از متمکن وغیر متمکن(تفاوتى هست؟ 

  آیا مراد از تمکن، قدرت فعلى است یا توانایى بالقوه تحصیل مال را نیزشامل میشود؟) ب

فرزند واجب النفقه از دستورات شرعى پدر، آیا وجوبپرداخت نفقه وى ساقط در صورت تخلف ) ج
کند،  مثال نوجوان فقیرى که پدر را اذیت نموده واز ورود وى به خانه شخصى اشجلوگیرى مى) (شود؟ مى

  )واجب النفقه است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

بین فرزند صغیر ـ وکبیر ) بودن منفقفقر منفق علیه ـ وغنى(در صورت وجود شرط وجوب انفاق ) الف
  ولى بین متمکن ـ وغیر متمکن تفاوت است.تفاوتى نیست

  .او استیق شانومراد از متمکن اعم از قدرت فعلى وتوانائى بالقوه به واسطه اکتساب ال) ب

  )107(.الطالق االدله. ودر این حکم بین فرزند مطیع پدر، وغیر او تفاوتى نیست) ج
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٦٦ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»105«  

  : سؤال

هر گاه جدایى فرزند از مادر یا خواهر وبرادرش به سالمت روانى طرفینباالخص کودک لطمه وارد ) لفا
آیا میتوان حضانت طفل را تا رسیدن به سن ) یعنى مشقت غیر قابل تحمل براى طرفین ایجادگردد(کند 

  بلوغ یا رشد به یکى از والدینواگذار کرد؟

) یط خاص والدین وحفظ مصالح طفل،بدون در نظر گرفتن سن طفلآیا دادگاه میتواند با توجه به شرا) ب
  او را به پدر ویا مادر واگذار کند؟)  سال7 و 2

هر گاه ) پس از رسیدن اطفال به سن بلوغ یا رشد، آیا پدر ومادر در رابطه با حضانتاو تکلیف دارند؟د) ج
  ن را ملزم به قبول این مسئولیت کرد؟بستگان محجور از قبول قیمومت محجور امتناع کنند، آیا میتوانĤنا

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

حضانت به معنى والیت سلطنۀ بر تربیت طفل، وما یتعلق بها من مصلحۀ حفظه ونحو ذلک، ولو باالستنابه در 
 بنابر این در صورتى که) الف.برهه از زمان بر پدر یا مادر ثابت است،ودر غیر آن زمان از واجبات کفائیه است

  ادامه.در زمان والیت پدر جدا شدن از مادر موجب حرج است

  
  :جواب

واال حاکم شرع به واسطه حرج رافع تکلیف، .چنانچه پدر حاضر به استنابه هست، او مادر را نائب قرار میدهد
  .سلب والیت از او مینماید، وحضانت رابه مادر واگذار میکند

  .ولى مجرد حفظ مصالح طفل موجب تخلف از مقررات شرعیه نمیشود) ب

کما این که ) د.بعد از رسیدن به سن بلوغ هیچ کدام از پدر ومادر در رابطه با حضانت تکلیفخاصى ندارند) ج
هیچ یک از بستگان محجور تکلیف خاصى نسبت به قیمومت غیر ازحضانت بر او ندارد، وکسى را نمیشود 

  )108(.واهللا العالم. ملزم نمود

  
…»106«  

  : سؤال

واقع گردد » طالق باید به صیغه طالق در حضور ال اقل دو مرد عادل کهطالق را بشنوند«با توجه به این که 
  کند؟ آیا استماع صیغه طالق الزم است ویا سماع ان هم کفایت مى) الف:بفرمایید
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٦٧ ...استفتائات قوه قضائيه و

ماع صیغه طالقدر مجلس حاضر شده باشند در صورت لزوم استماع، آیا الزم است شهود به قصد است) ب
  یا قصد حضور براى استماع الزم نیست؟

آیا شنیدن باید بالمشافهه وبال واسطه وبا حضور در مجلس اجراى صیغهباشد یا به صورت با واسطه ) ج
مانند شنیدن از طریق بلندگو یا تلفن ویا دیدن وشنیدن از طریق پخش فیلم به صورت زنده وهم زمان که 

  کند؟ مىحاصل شود کفایت قین به اجراى صیغهطالق ی

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  .صریح دسته از روایات کفایت سماع است) الف

  .وبر فرض لزوم استماع، قصد حضور براى استماع الزم نیست) ب

خبر وبا طالق .اشندظاهر آیه کریمه وروایات آمرۀ باشهاد این است، که شاهد باید حاضر مجلسطالق ب) ج
وآن قرینه شود بر صرف آن آیه وروایات از .صفوان میشود استدالل نمود بر این که مجرد سماع کافى است

  )109(.ولى مقتضاى احتیاط اعتبار حضور شاهدین است.ظاهرشان

  
…»107«  

  : سؤال

اى فضولى ـ که مشترى جاهل به مالکیت غیر است ـ باگذشت چند سال وافزایش  چنان چه در معامله
مثمن توسط مالک ) بدون این که مشترى هزینه اىدر مورد معامله کرده باشد(ها   برابر قیمتچندین

  فضول، در ردّ ثمن ضامن چه مبلغى میباشد، مبلغ حین المعامله یا حینالرد؟) الف:کشف و ردّ شود، بفرمایید

  در این صورت آیا فرقى بین علم وجهل مشترى وجود دارد؟) ب

ضامن ثمن حین المعامله باشد در هنگام کاهشمعتنابه ارزش پول وتفاوت در صورتى که فضول، ) ج
فاحش ثمن حین المعامله وحین الرد، آیا میتوانفضول را ضامن ما به التفاوت این دو مبلغ وسایر خسارات 

تواند از قبول ثمن معامله خوددارى وبایع را ملزم به تحویلمورد دیگرى با همان   آیا مشترى مى) دانست؟د
  میّت وکیفیّت بنماید؟ک

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

با فرض فضولى بدون معامله ورد مالک، وظیفه فضول رد مبلغى است که ازمشترى گرفته است، وآن ) الف
  .همان مبلغ حین المعامله است

  .وفرقى بین علم وجهل مشترى نیست) ب

  ودر صورت تفاوت فاحش ثمن حین المعامله وحین الردادامه) ج
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٦٨ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :بجوا

یکى آن که ارزش پول که یک امر اعتبارى است، ومعیار در آن پشتوانه آن استمانند طال .دو فرض ممکن است
 خصوص ترقى قمیت پیدا نموده ودیگرى آن که ثمن به.وغیره، کم شده باشد، مانند دینار عراقى در زمان فعلى

ولى .د اول بعید نمیدانم که ضامن باشدولى در مور.التفاوت نیستدر مورد دوم مسلما فضول ضامن ما به .است
به هر حال مشترى نمیتواند بایع را ملزم به تحویل مورد دیگرى با همان ) د.احتیاط به مصالحه نباید ترک شود

مگر آن که بیع کلى باشد، ودر مقام اداء تطبیق بر مال غیر نموده باشد، که در اینصورت .کمیتوکیفیت بنماید
  )110(.فرد دیگرى از آن کلى را بنمایدواند تقاضاى تحویل میت

  
…»108«  

  : سؤال

در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه، چنانچه اولیاى دم خواهان قصاص باشند وبا وجود تمکن مالى، از 
آیا حاکم شرع ) الف:پرداخت فاضل دیه خوددارى کنند وباعث تأخیر اجراىحکم قصاص شوند، بفرمایید

  ضل دیه اجبار کند؟میتواند ولى دم را به پرداخت فا

  در این فرض تبدیل قصاص به دیه چه حکمى دارد؟) ب

  تأثیرى دارد؟امر   ز باشد، آیا رضایت یا عدم رضایت جانى در ایناگر تبدیل قصاص به دیه جای) ج

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ولى چنانچه .زندقصاص حق اولیاء دم است، همان گونه که میتوانند عفو کنند، میتوانندتأخیر بیندا) الف
بنابر این وجهى بر لزوم پرداخت .بخواهند قصاص نمایند اول باید فاضل دیه را بپردازند بعد قصاصنمایند

  .فاضل دیه نیست مگر در صورت بناء بر قصاص

  .کما این که وجهى بر الزام اولیاء دم به قبول دیه نیست) ب

زیرا در این موارد اولیاء . وعدم رضایت او تأثیرنداردوچنانچه اولیاء دم بخواهند دیه بگیرند رضایت جانى) ج
  )111(.واهللا العالم. دم مخیرند بین قصاص وپرداخت فاضل دیه، وبین اخذدیه

  
…»109«  

  : سؤال

نحوه پرداخت دیه :میباشد، بفرماییدبین دو نفر مردد) مستحق دیه(ت اما مقتول در مواردى که قاتل معین اس
  به اولیاى دم چگونه است؟
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٦٩ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :ابجو

  )باسمه جلت اسمائه(

ها نیز نباشد، به مقتضاىقاعده عدل انصاف، دیه تقسیم  چنانچه هیچ کس ادعاء ندارد، وبینه مثبت یکى از آن
  )112(.عالمواهللا ال. میشود بین اولیاء دم آن دو نفر

  
…»110«  

  : سؤال

، آواره نمودن دائمى از بین بردن، تبعید(منظور از نفى بلد چیست؟ ) الف:در خصوص نفى بلد بفرمایید
  )؟...یا

اگر نفى به معناى تبعید باشد آیا مراد تحت نظر قرار دادن د رمحل تبعیداست یا زندانى کردن وى در ) ب
  آن محل؟

 در موارد خاصى که تبعید به مفاسددیگرى منجر میشود ـ مانند ;اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد) ج
اگر محارب از محل )  را به حبس تبدیل نمود؟دتوان مدت بعید ا مىر ـ آیزنان، قاچاقچیان وافراد شرو

هاى  تبعید فرار کند، آیا حاکم شرع میتواند پس از دستگیرىوى، تبعید را به یکى دیگر از مجازات
آیا حکم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را ) چهارگانه، جزاى نقدى، حبس یا تعزیرتبدیل نماید؟هـ

  محاربه تسرّى داد؟ زن در بابمیتوان به تبعید 

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  ادامه.ونفى بلد حد زانى، تبعید است.نفى بلدى که حد محارب است، مراد آواره نمودن دائمى است) الف

  :جواب

مراد از تبعید تحت نظر قرار دادن است، چنانچه تحت نظر قرار دادن متوقفباشد بر زندانى کردن در آن ) ب
  .ى کنندمحل زندان

ودر تبعیدى که در حد زنا ذکر شده .تبعید بر زنان نیست به واسطه همان مفاسدى که اشاره شده است) ج
واما قاچاقچیان وافراد شرور، چنانچه بدون حبس نمیتوان .است، اجماع علما بر این است که زن تبعیدنمیشود

 محارب حدش تبعید به جاى معینى )د.تحت نظر قرا شان دادحبس نمایند در آن محل نه در محل خودشان
یگر، ومنع از معاشرت مردم با آن است، ولذا در یک شهر نگاه نیست، بلکه آواره نمودن واز شهرى به شهرد

چون در باب زنا ولو یک روایت صریح است در ثبوت تبعید بر زن، ولى فقهاء بهواسطه ) هـ.داشته نمیشود
  )113(.بنابر این بلى میتوان تسرى دارد.اند به روایت ننمودهها اشاره شده است، عمل  مفاسدى که به آن
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٧٠ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»111«  

  : سؤال

آیا میتوان مدت محکومیت به تبعید را طى چند مرحله وبه ) الف:اگر نفى بلد به معناى تبعید باشد بفرمایید
  اجرا نمود؟ طور متناوب

به، تا زمان مرگ یا به طور یک سال، تا زمانتو(مدت نفى بلد در مورد محارب زانى بکر چقدر است؟ ) ب
  )کلى تعیین مدت با حاکم است؟

  هاى ضرورى وى درتبعیدگاه به عهده کیست؟ در دو فرض معسر یا مؤسر بودن محکوم علیه، هزینه) ج

  :جواب

  )ئهباسمه جلت اسما(

  .ظاهر روایات تبعید یک سال استدامه است، واجراء متناوب خالف ظاهر روایتاست) الف

یک سال ) مراد از بکر کسى است که ازدواج نموده ولى دخول نکردهاست( زانى بکر نفى بلد در) ب
  .واما در محارب تا زمان مرگ اگر توبه نکند واال تا زمان توبه.است

هاى ضرورى  چنانچه مؤسر است ویا قدرت بر کسب دارد هزینه با خودش است، واال ازبیت المال هزینه) ج
  )114(.شود او تأمین مى

  
…»112«  

  : سؤال

 اما متهم، منکر ;چنان چه دخترى پس از وضع حمل مدعى باشد که فالن شخص با وى زنانموده است
هاى دقیق علمى طفل را به  اگر پزشکى قانونى در نیتجه آزمایش) الف:اتهام انتسابى باشد، بفرمایید

  نامبردهمنتسب کند، آیا شرعا این نظر حجیت دارد؟

  ن حدّ زنا را بر متهم جارى نمود؟توا در صورت حجیت، آیا مى) ب

در فرض عدم اثبات اتهام انتسابى وتقاضاى حدّ قذف از سوى مقذوف، آیاحدّ قذف بر مدعى زنا ) ج
  توان مدعى را تعزیر کرد؟ در صورت عدم تحقق شرائط قذف، آیا مى) جارى میگردد؟د

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

بچه به او ملحق نمیشود، زیرا ولد الزنا ملحق به .با نامبرده شودها موجب علم به انتساب  ولو آزمایش) الف
  .زانى نیست
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٧١ ...استفتائات قوه قضائيه و

بلى چنانچه .ونمى شود حد زانى را بر متهم اجراء نمود زیرا حد بدن بینه واقرار چهار مرتبهاجراء نمیشود) ب
  .موجب علم قاضى بود، وقاضى بتواند به علم خود حد جارى کند،اجراء حد میشود

ادعاء کند که فالن شخص، بدون شبهه عالما عامدا با او زنا کردهاست، بلى حد قذف جارى چنانچه زن ) ج
واما در صورت عدم تحقق شرائط قذف، ولو نمیتوان مدعى را حد ) د.ت تحقق شرائط قذفمیشود در صور

  )115(.توان تعزیر نمود زد، ولىمى

  
…»113«  

  : سؤال

غث که در باب زنا مطرحاست، به تعزیرات وسایر آیا حکم تأخیر حد جلد، یا اجراى آن به صورت ض
  حدود نیز قابل تسرى است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )116(.از عموم علت مذکور در بعضى روایات میشود استفاده عموم نمود

  
…»114«  

  : سؤال

 یاقصاص عضو بر فرد بیمار یا... چناچه به تشخیص پزشکى قانونى اجراى حد، اعم از جلد، قطع ید و
شخص سالمى که دچار ضعف شدید جسمانى استباعث مرگ یا ابتالى وى به بیمارى یا تشدید آن 

  میگردد، تکلیف چیست؟

  :جواب

  )ائهباسمه جلت اسم(

واما حد باید تأخیر بیافتد تا حصول .در قصاص عضو ظاهرا در فرض سؤال قصاص منتقل میشود به دیه
واما در قطع ید سارق چنانچه احتمال .جراى حد بشودودر صورت یأس از خوب شدن به صورت ضغث ا.برء

عقالئى داده شود که باعث مرگ یا ابتالىوى به بیمارى یا تشدید آن بگردد وجوب قطع ساقط است، بعید 
ولى اظهر این است که ولو حد ساقط است ولى تعزیر به نحوى که حاکم شرع تعیینکند .نیست قول به حبس

  )117(.واهللا العالم. اجراء شود
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٧٢ ...استفتائات قوه قضائيه و

…»115«  

  : سؤال

آیا ولى امر همانند اولیاى دم عالوه بر درخواست :در موارد قتل که نوبت به والیت حاکم میرسد، بفرمایید
  قصاص یا اخذ دیه، حق عفونیز دارد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )118(.اند ادهاکم حق عفو ندارد، وروایات متعددى بر این معنى داللت دارد، واصحاب هم بههمین امر فتوى د

  
…»116«  

  : سؤال

هنگامى که اولیاى دم همگى صغیر ) در صورت وقوع قتل در هر یک از موارد ذیل، تکلیف چیست؟الف
  .باشند

  .مقتول، مسلمان اما ولى دم وى کافر باشد) ب

 امکان دسترسى به آنان وجودن نیست، ولى در آیندهبه هنگام دستگیرى قاتل، ارتباط با اولیاى دم ممک) ج
  .دارد

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ولى چنانچه مصلحت صغیر اقتضاء .صغیر تا بالغ نشده نمیتواند قصاص کند یا دیه بگیرد ویا عفو کند) الف
  .کند میتواند اخذ دیه کند، یا مصالحه با قاتل درگرفتن چیزى ولو کمتر از مقدار دیه نماید

 پیشنهاد میشود اگر اسالم آورد،او ولى مقتول است، ومانند در صورتى که ولى کافر ذمى باشد اسالم به او) ب
واگر اسالم نیاورد ولى او حاکم شرع است، میتواند .بقیه اولیاء، حق قصاص، اخذ دیه، عفو قاتل، دار است

  .قصاص کند یا دیه بگیرد، ودربیت المال قرار دهد، ولى حق عفو ندارد

فرار قاتل نرود باید صبر کند تا ى قاتل نباشد، چنانچه احتمال دست به اولیاى دم در وقت دستگیروچنانچه) ج
  )119(.کنند تا موقع دسترسى به قاتل ودر صورت احتمال فرار او را حبس مى.به اولیاء دسترسى پیدا شود

  
…»117«  

  : سؤال
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٧٣ ...استفتائات قوه قضائيه و

حق  ـ آیا زانیه در موارد ذیل مست1:در خصوص ارش البکارۀ با دو فرض بلوغ وعدم بلوغ زانیه، بفرمایید
  .زنا با رضایت ومیل وى انجام شود) ارش البکارۀ میباشد؟اف

  .ه یا عنف واقع شودزنا در اثر اکرا) ب

 ـ اگر ازاله بکارت دختر با انگشت یا 2.واقع شود... زنا با فریب وى مبنى بر وعده قطعى ازدواج و) ج
 ـ 3کم تأثیرى دارد؟شیئى صورت گیرد، حکم ارش البکارۀچیست؟ آیا رضایت یا عدم رضایت وى در ح

  در موارد ثبوت ارش البکارۀ، آیا عالوه بر ارش، پرداخت مهر المثل نیز الزماست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  .در صورت رضایت استحقاق هیچ چیز ندارد) الف

  .در صورت اکراه استحقاق مهر المثل دارد) ب

ت با انگشت یا چیز دیگر با رضایت  ـ اگر ازاله بکار2.حکم صورت فریب حکم صورت رضایت است) ج
 ـ در 3.عهده ازاله کننده استباشد ارش البکارۀ بر ازاله کنندهنیست، واگر بدون رضایت باشدارش البکارۀ به 

مورد ثبوت مهر المثل ارش البکارۀ معنى ندارد، زیرا مراد از مهر المثل مهرباکره است که با دخول بکارت زائل 
  )120(.شود ارش البکاره در همان مهر المثل مالحظه مى از مهر المثل ثیبه است، پسشده است، وقهرا زیادتر 

  
…»118«  

  : سؤال

  آیا پرداخت ارش همانند پرداخت دیه مؤجل است یا فورى؟) الف:در موارد ارش بفرمایید

  در صورت تأجیل مهلت پرداخت، در موارد عمد، شبه عمد وخطاى محضچگونه است؟) ب

  :جواب

  )اسمائهباسمه جلت (

الطالق (ظاهرا پرداخت آن نیز مؤجل است ) الف:چون بر ارش هم در اصطالح اطالق دیه میشود بنابر این
  ).الروایات

  )121(.واجل هم همان است که در دیه نفس قرار داده شده است) ب

  
…»119«  

  : سؤال
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٧٤ ...استفتائات قوه قضائيه و

ق توبه نماید، آیا گاه سارد، با اقرار سارق نزد حاکم ثابت شود، آندر صورتى که سرقت جامع شرایط ح
  عفو وى توسط ولى جایز است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

اظهر در نظر ما آن است که در صورت ثبوت سرقت به اقرارچنانچه سارق توبه کند حاکم مخیر است بین 
  )122(.اقامه حد وعفو

  
…»120«  

  : سؤال

 وجود سایر شرایط اجراى حد، آیا در صورت) الف:خصى نزد حاکم به سرقت اقرار نماید، بفرماییداگر ش
  کند، یا نیاز مرافعه مال باخته نیز دارد؟ صرف اقرار، براى قطع یدکفایت مى

در صورت نیاز به شکایت، آیا براى اجراى حد، صرف مرافعه کافى است، یامطالبه قطع ید از سوى ) ب
  مال باخته نیز الزم است؟

  
  :جواب

  )لت اسمائهباسمه ج(

  .ل باخته حاکم حق اجراى حد نداردبدون مرافعه ما) الف

بلکه مقتضاى بعضى روایات صحیحه این است که بدون مطالبه قطع ید حاکمنمیتواند اجراى حد ) ب
  )123(.بنماید
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٧٥ ...استفتائات قوه قضائيه و

   /159صفحۀ / 

  

  
  مؤسسه حقوقىوکالی بین الملل ـ ایران: استفتائات

  
   /161صفحۀ / 

حضور محترم مرجع  سه حقوقى وکالى بین المللمؤس:مؤسسه حقوقى وکالى بین الملالستفتائات: استفتائات
با آرزوى موفقیت روز افزون وسالمتى !سالم علکیم    مد ظله العالىعالى قدر حضرتĤیت اهللا العظمى روحانى

از آنجایى که بعضى از مسائل حقوقى در باب ضمانات منتزع از متون :آن مرجع بزگوار معروض میدارد
جیۀ آن نیاز به فتواى مرجع اعلم دارد لذامستدعى است مسائل فقهىماست وبرداشت از آن متون وح

تا . مطروحه را توسط آقاى دکتر اعالء مینایى تحویلحجت االسالم والمسلمین آقاى سنجرى خواهد شد
دکتر مینایى عودت داده شود تا مورد استفاده وکالى مؤسسه حقوقى بین المللى بعد از ارائه جواب به آقاى

ه توضیح است که چون مطالب باید در مراکز دیگرى هم مورد استفادهقرار گیرد تا آنجایى الزم ب.قرارگیرد
خداوند سایه .که ممکن است عنایت فرموده جوابها را با ذکر منابع ومأخذ وبهصورت استداللى بیان شود

الى بین الملل وکلیکم ورحمۀ اهللا وبرکاته دفتر مؤسسه حقوقى والسالم ع. آن وجود ذى جود را مستدام بدارد
  ـ ایران ـ تهران

  
»121«  

  : سؤال

کسى که به هر دلیل اقدام به آدم ربایى نموده وکار او باعث شود پدر، مادر، زنیا یکى از فرزندان او به 
بیمارى جسمى یا روحى که موجب دیه یا ارش است دچارشود، آیا رباینده ضامن دیه خسارت است که 

  پیشامد کرده؟

  :جواب

  ) اسمائهباسمه جلت(

ودلیل آن قطع نظر .چون یکى از اسباب ضمان تسبیب است یعنى استناد فعل به سبب.بلى رباینده ضامن است
ز اى است که در موارد مخصوصه وارد شده است، وا روایات خاصه.از عموم ادله ضمان که شامل آن است

ب وجود موجب دیه یا ارش آدم چون سب.ومورد یکى از مصادیق آن است.کبرى کلیه مینمایندها استفاده آن
  )124(.بنابر این رباینده ضامن است.ربایى است
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٧٦ ...استفتائات قوه قضائيه و

…»122«  

  : سؤال

اى دیگرى را با تهدید یا حیله برباید وهیچخسارت جانى به وى نرساند مگر   اگر کسى با هر قصد وانگیزه
رآمدهاى این که در مدت اسارت، او را از درآمدهاى روزانه وکسب حالل جلوگیرى کند، آیا ضامن د

  انه او است؟روز

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

کسى را که به ناحق اسیر گرفته اند،چنانچه اجیر بوده براى عملى مانند بنائى وغیره، وبه واسطه گرفتارى 
وچنانچه معامله روى اعمال او نشده است .نتوانستهعمل کند، کسى که او را به اسارت گرفته ضامن است

بنابر .نیست رّ اگر چه مالیت دارد، ولى در صورت عدم وقوع معامله مملوک کسىزیرا عمل ح.ضامن نیست
وقاعده ال ضرر، وقاعده .این ادله ضمان ـ که قاعده اتالف وقاعده ید، وقاعده استیفاء است، شامل آننمیشود

 واهللا. پس ضمان وجهى ندارد، ومقتضاى اصالۀ البرائۀ عدم ضمان است.احترام، هم مثبت ضمان نیست
  )125(.العالم

  
…»123«  

  : سؤال

سهل انگارى چه همین آموزگارى که هنگام تصحیح اوراق امتحانى دانش آموزان توجه کافى نکند وبراثر 
  بسا دانش آموزى یک سال عقب بماند، آیا آموزگار ضامنخسارت مالى یا معنوى دانش آموز است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )126(. اشاره شد شامل اینمورد نیست2 همان گونه که در سؤال خیر ضامن نیست، زیرا ادله ضمان

  
…»124«  

  : سؤال

این که سرپرستى حجاج به  زائر خانه خدا هنگام مراسم حج بر اثر فشار جمعیت فوت کند، با توجه بهاگر
  عهده مدیران کاروان وزیر نظر سازمان حج میباشد،ضمان آن به عهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(
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٧٧ ...استفتائات قوه قضائيه و

در .ر نظائر مورد سؤال روایاتى دال است بر این که ضمان به عهده بیت المال است،لئال یذهب دم المرء هدراد
  )127(.شویم این مورد نیز ملتزم مى

  
…»125«  

  : سؤال

کسانى که در غیر کشور خود بر اثر زلزله میمیرند وکشور متبوع آنان ادعاىفرسودگى یا غیر استاندارد بودن 
جاره را نموده واز این بابت مدعىدیه متوفى شوند، آیا ضمانى از این بابت به عهده ساختمان مورد ا

  صاحب هتل میباشد یا نه؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

به عبارت دیگر تلف است نه .چون سبب فوت زلزله بوده است، وجهى بر ضمان صاحب هتل نیست
  )128(.اتالف

  
  : سؤال»126«

د االثر شود وکسى هم به قتل وى متهم نگردد،اولیاى وى هم از آن کشور اگر فردى در کشور بیگانه مفقو
  درخواست غرامت کرده باشند، ایا ضمان آن به عهدهکشور بیگانه است یا بر بیت المال؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ریه روایاتى در مورد پیدا شدن کسى که کشته شده است، در قریه دال است بر این کهدیه بر اهالى آن ق
وبا الغاء خصوصیت میتوان تعدى نمود به، مورد سؤال وفتوى داد به این که دیهبه عهده آن کشور بیگانه .است
بعالوه بر حسب تعهدات بین المللى کسانى که رسمى به کشور بیگانه میروند، نهقاچاق آن دولت موظف .است

  )129(.باشد ها مى بنابر این آن کشور بیگانه ضامن دیه آن.به حفظ نفس آنها میباشد

  
…»127«  

  : سؤال

گیرد،  اگر در داد وستدى که به وسیله تلفن، تلکس ومانند آن بین دو تاجر در دوکشور صورت مى
فروشنده برابر قرارداد شفاهى تلفنى مثمن را ارسال نموده وخریدار از این فرصت استفاده کرده بهاى جنس 
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٧٨ ...استفتائات قوه قضائيه و

ر، با کشور محل سکونت او است یا ضمانى به عهده ریدارا نفرستاده ومتوارى شده، آیاضمان پیدا کردن خ
  نیست؟کسى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ودر تعهدات بین المللى نیز چنین .وادله ضمان هیچ کدام شامل مقام نیست.وجهى بر ضمان کسى نیست
  )130(.بنابر این کسى ضامن نیست.تعهدى نشده است

  
…»128«  

  : سؤال

بر اثر سهل انگارى پزشک شک متخصص براى معالجه به کشور دیگر برود ودن پزاگر بیمارى به دلیل نبو
هنگام عمل بمیرد واولیاى او نتوانند در آن کشور علیهپزشک معالج اقامه دعوا کنند، آیا کشور محل 

  سکونت ومتبوع متوفى ضامن اقامهدلیل علیه پزشک معالج واحیاى حقوق اولیاى دم میباشد؟

  :جواب

  )هباسمه جلت اسمائ(

چنانچه با اجازه کشور محل سکونت به کشور دیگر رفته است، به مقتضاى قوانینبین المللى، چنین شرائط 
بنابر این بلى، باید اقامه دعوا کند، .ضمنیه، که در حکم شرائط تصریح شده به آن میباشد در آنقراردادها هست

  )131(.یا خودش غرامت بپردازد

  
…»129«  

  : سؤال

مسافرین شده، موظف به  ا هر کس دیگرى که موظف به جمع آورى بلیط هاىراننده شرکت واحد ی
نکند وبه دیگران بفروشد، آیا ضامن وجوهى ها را معدوم یطمعدوم کردن بلیط هاست، حال اگر برخى بل

  کند؟ است که از این بابت کسب مى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )132(. این خیانت واختالس است قهرا ضامن استبنابر این.چون دولت، وشرکت را حقیر، مالک میدانم
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٧٩ ...استفتائات قوه قضائيه و

…»130«  

  : سؤال

ویا محجور تعیین کنند واو ه عنوان سرپرست صغیر یا مجنوناگر در هر یک از کشورهاى اسالمى کسى را ب
براى شرعى بودن تصرفات خود به فقیه جامع الشرایطمراجعه نکند، آیا تصرفات او در اموال آنان ضمان 

  آور است یا نه؟

  :وابج

  )باسمه جلت اسمائه(

واال تصرفات .چنانچه اداره آن مملکت تحت اشراف فقیه جامع الشرائط، یا با اجازه او باشدضمان آور نیست
مگر آن که در آن مملکت دسترسى به فقیه جامع الشرائط .جائز نیست، ودر صورت اتالف ضمان آور است

  )133(.واند سرپرست شرعى باشد، وضمان هم نیستنباشد، که در این مورد بااجازه عادل شخص امین میت

  
…»131«  

  : سؤال

اى را اجاره کند وهنگام قرارداد، مالک اجاره واگذارىملک را به شخص ثالث  اگر کسى منزل یا مغازه
کارشناس رسمى به قیمتى بیش از مال االجاره، اجاره ک مزبور را طبق نظریهبدهد، آیا اگر اجاره کننده مل

  ازاد ضامناست یا نه؟دهد نسبت به م

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

در خصوص، خانه، ومغازه، وکشتى ـ مادامى که در مورد اجاره چیزى اضافه نشدهباشد، حتى مثل رنگ کردن 
ولى مکروه .ودر غیر آن موارد مانند زمین وآسیاب جائز است.ئز نیست به زیادتر اجاره دهدها مثال ـ جا اطاق

  )134(.است، وضامن نیست

  
…»132«  

  : سؤال

بسیارى از مستخدمین ادارات دولتى در خارج از وقت ادارى به شغل دوماشتغال دارند، حال اگر شغل دوم 
موجب وارد آمدن خسارت ـ هر چند نامرئى ـ بهشغل اول باشد، آیا با وجود این که حقوق شغل اول 

  د یا خیر؟ضامن هستنرفرماى اول کفاف هزینه وى را ندهد، هنوزهم در قبال کا

  :جواب
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٨٠ ...استفتائات قوه قضائيه و

  )باسمه جلت اسمائه(

عدم کفاف هزینه مجوز کم .چنانچه نسبت به شغل اول کوتاهى شود، وبه مقدار معمول کار نکند ضامن است
  )135(.کارى نیست

  
…»133«  

  : سؤال

ها ومؤسسات دولتى وغیر دولتى که افراد متخصص را بهخاطر تخصص آنان استخدام   کارخانجات، شرکت
کنند اگر زمانى به علت نداشتن کار  ها تعیین مى ها را بر مبناى تخصصĤن   ومزایاى آنکنند وحقوق مى

  ها راندهند، آیا کارفرما یا مسئول شرکت واداره ضامن خواهد بود؟ تخصصى حق تخصص آن

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ولى چنانچه . نیستضامن فالن مبلغ در مقابل کار تخصصى است،چنانچه در وقت استخدام، تعیین کنند که
کنم  خیال مى.زیادى پول براى این است که هر وقت کار تخصصى الزم باشد او نبایدامتناع کند، ضامن است

  )136(.استخدام معمول از قبیل دوم است

  
…»134«  

  : سؤال

اى را براى حمل وسائل خود اجاره کند وبر اثر حمل بار بیش ازظرفیت، موجب شود   اگر وسیله نقلیه
  نامرغو(به وسیله نقلیه وارد شد، حاال اگر براى ترمیم خسارتاز قطعه یدکى غیر اصلى خسارتى 

استفاده کند، آیا اگر قطعه یدکى پیشین اصلىبوده، مستأجر ضامن ما به التفاوت مرغوب ونامرغوب ) ب
  است یا ضامن بهاى قطعهمرغوب است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

وضمان هم به همان قطعه یدکى پیشین .ن مالک باشد، ضامن خسارت میباشدچنانچه حمل بار زیادى، بدون اذ
  )137(.میباشد

  
…»135«  
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٨١ ...استفتائات قوه قضائيه و

  : سؤال

اگر فردى را مأمور جمع آورى وتصحیح کتاب کنند ومأمور نیز تا اولین مرحلهچاپ آن را دنبال کند ولى 
امن خسارتى است که آمر هنگام چاپ از ادامه کار پشیمان شده صاحب کار رانیز منصرف کند، آیا آمر ض

  به عامل وارد شده یا صاحب کار؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

به .واال کسى ضامن نیست.چنانچه آمر با امر خود آن فرد را اجیر کند، واو هم قبول کند قهرا آمر ضامن است
  )138(.هر تقدیر وجهى بر ضمان صاحب کار نیست

  
…»136«  

  : سؤال

یم کتاب با این شرط که اجرت، پس از چاپبه عنوان حق التألیف اگر فردى را براى جمع آورى وتنظ
ضمان خسارتى که به عامل ، پرداخت میشود، مأمور کنند وهنگام چاپ از سوى مقاماتجلوگیرى شود

  رسیده به عهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

بنابر این .انعتحویل آن شده استدر فرض مورد سؤال اجیر کار خودش را انجام داده، ومال االجاره را ظالمى م
  )139(.واال اجرۀ المثل را ضامن است.قیمت آن را چنانچه معلوم باشد به عهده موجر است

  
…»137«  

  : سؤال

کند، اگر هنگام رفتن در شب بهوسیله سرویس به کارخانه  کارگرى که به طور شیفتى شب وروز کار مى
رده، به منزل مراجعت نکند وبمیرد، آیا راننده که او ک برود وآخر شیفت که طبق معمول شخصا مراجعه مى

  را در شب سوار کرده ضامندیه او است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

واگر او .چنانچه مردن به واسطه اهمال راننده نباشد، یا معلوم نباشد که به چه نحو بودهراننده ضامن نیست
  )140(.سبب بوده ضامن است
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٨٢ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»138«  

  : سؤال

 شیر دادن اجیر شده اگر هنگام شیر دادن درازکش کرده وکودک راشیر دهد وخوابش ببرد به زنى که براى
طورى که کودک زیر سینه او خفه شود، آیا ضامنخون بهاى کودک است؟ اگر ضامن است ومالى ندارد 

  ضمان به عهده کیست؟

  :ابجو

  )باسمه جلت اسمائه(

خطاى عاقله است یعنىاقوام پدرى، وپدر ومادرى او بر حسب قاعدۀ قتل خطائى است، وضامن دیه در قتل 
ولى در خصوص زن شیرده، روایتى وارد شده است، تفصیل قائل شده است، بین زنىکه از روى فقر .است

  )141(.ونظر حقیر هم همین است.بدهدش بایدشیر میدهد، در این صورت دیه بر عاقله است، واال دیه را خود

  
…»139«  

  : سؤال

هر کسعمدا وبه قصد سوء، هر یک از :  قانون مجازات اخالل گران در صنایع ملى آمده استدر ماده یکم از
واحدهاى عمده شرکت ملى ذوب آهن، شرکتماشین سازى اراک، تبریز، شرکت آلومینیوم ایران، مس 

... ارات ویا واحدهاىتابع آن را از قبیل کارخانه ها، کوره ها، معادن یا خطوط لوله یا ابنیه اد... سرچشمه و
 سال محکومخواهد شد ولى در این 15 تا 5دیگر منهدم نماید به حبس از ویا به هر وسیله راآتش بزند 

هاى وارده به ملت نشده، آیاعامل نسبت به آن نیز ضامن است؟ اگر بلى، آیا  قانون متعرض جبران خسارت
  د؟حاکم میتواند ضمن حکم زندان اورا به پرداخت خسارت نیز محکوم نمای

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )142(.مقتضاى قاعده این است که باید خسارت پرداخت شود به خود شرکت.ظاهراً این ماده جنبه نفى ندارد

  
…»140«  

  : سؤال
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٨٣ ...استفتائات قوه قضائيه و

در صورتى که هر یک از ...«: در ذیل همان ماده یکم از قانون مجازات اخالل گران در صنایع آمده است
در این قسمت از ماده که از » گردد  شود، مرتک به اعداممحکوم مىجرائم مذکور منتهى به قتل نفس

متعرض دیه جانباخته نگردیده، آیا در این مورد ضمان باشد  الب مىقبل از پیروزىانق (53مصوبات سال 
  عهده جانى است؟ دیه نیز به

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

بنابر این دیه ثابت است، یا بر .ست، یا قتل خطائىحکم اعدام نباید اجراء شود، چون قتل، یا قتل غیر عمدى ا
  )143(.خودش چنانچه غیر عمدى باشد، یا بر عاقله چنانچهخطائى باشد

  
…»141«  

  : سؤال

سربازهاى خودرا با علم به این که استکبار » ...مَنْ سَمع رَجُال یُنادى یا لَلْمُسلمین«اگر کشور اسالمى از باب 
ها کشته شوند، چه   رى مسلمانان کشورهاىدیگر بفرستد وتعدادى از آنکند، به یا جهانى جلوگیرى مى

  ها خواهدبود؟ کسى ضامن خون بهاى آن

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

هیچ .چنانچه از مواردى باشد که کمک کردن، وجهاد نمودن واجب باشد، مانند کمکبه مسلمانان فلسطینى
  )144(. بهترین دلیل استکسى ضامن نیست، عمل پیغمبر اکرم علیه صلوات اهللا

  
…»142«  

  : سؤال

اگر فرمانده، یک یا چند تن از افراد تحت امر خود را مأمور به عمل انتحارىکند واین مأموریت موفقیت 
آمیز باشد ومعلوم شود فرمانده در تشخیص خوداشتباه نکرده، آیا چه کسى خون بهاى کشته شدگان در آن 

  عملیات انتحارى را ضامناست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(
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٨٤ ...استفتائات قوه قضائيه و

وچون عمل فوق الذکر نافع به حال مسلمین است، پس مشمول دلیل .موضوع ضمان، اضرار به مسلمین است
بعالوه این فرمانده محسن است، وما على المحسنین من .بنابر این بر این فرمانده ضامن نیست.ضمان نیست

  )145(.سبیل

  
…»143«  

  : سؤال

) خودى( به عهده نیروى هوایى است، اگر خلبان بهاشتباه نیروهاى اسالم هاى پشتیبانى هوایى که در حمله
  هاى جانى بهعهده کیست؟ را هدف قرار دهد، ضمان خسارت

  
  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

حتى .کسى ضمان ندارداست،   به حسب موازین الزم بودهچنانچه رعایت موازین حرب را نموده باشد، وحمله
مانند آن که کفار مسلمانانى را سپر . با کفار متوقف باشد به کشتن عمدى مسلماناندر صورتى که فتح وقتال
  )146(.ها جائز وضمانىنیست خود قرار دهند، کشتن آن

  
…»144«  

سربازى که در سربازخانه تحت امر مسئول آموزش تعلیم میبیند، اگر بر اثرافراط کارى تعلیم دهنده، :سؤال
هاى متوجه او شود، ضمان آن به عهده دولت  خسارت...ور از آب سرد ومانند پریدن از ارتفاع زیاد، عب

  است یا مسئول آموزش؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )147(.با فرض افراط کارى تعلیم دهنده، ضمان به عهده خود او است

  
…»145«  

غیره انجام هایى که ارتش در مورد کاربرد جنگ افزارهاى خود در اراضىموات و اگر بر اثر آزمایش:سؤال
هایى از قبیل ریزش ومسدود شدن قنوات ویاایجاد ارتعاشاتى که موجب زلزله وتخریب  میدهد خسارت

  منازل وتلف شدن اموال ونفوسمیشود پییش آید، ضمان آن به عهده کیست؟
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٨٥ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )148(.هده بیت المال استدر صورتى که ارتش رعایت موازین را نموده، وچنین پیش آمدى بشود،ضمان به ع

  
…»146«  

  : سؤال

ها هنگام تحقیق، متهم را  اگر گزارشى علیه فرد یا افراد به آگاهى یا هر ارگان و اداره دیگر داده شود وآن
ها علیهفالن فرد اعتراف میخواهند وبر اثر ترس اعتراف  تحت فشار بگذارند تا این که او متوجه شود آن

شخص ثالث وارد شود، آیا ضمان به عهده اعتراف کننده است یا اعتراف  هکند واز این بابت خسارتى ب
  گیرنده؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

چنانچه بین اعتراف، ووارد شدن خسارت، فعل فاعل مختارى فاصله باشد که بهحسب طبیعى چنین 
نده است واهللا بلکه ضمان بر اعتراف گیر.ضمان بر اعتراف کننده نیست، اگر چه خالف گفته است.است
  )149(.العالم

  
…»147«  

  : سؤال

زنا، لواط : بنابر این که تجسس در امور داخلى مردم حرام باشد، اگر بر اثر تجسس حرام بهجرمى مانند
  جانى به متهم برسد، تجسس کننده ضامن است؟بر خورد کنند وهنگام اجراى حد، خسارت... شرب خمر و

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

وچنانچه اجراء حد بر طبق .کند، جائز نیست ا شهادت فرد فاسقى، مانند کسى که تجسس حرام مىاجراء حد ب
واگر بر طبق موازین شرع .ضامن است به واسطه تفریطرى حدموازین شرعى نباشد، وخسارت جانى ببیند مج

  )150(.باشد بر کسى ضمان نیست

  
…»148«  
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٨٦ ...استفتائات قوه قضائيه و

  : سؤال

هایى که در شهر میشود، بهفرد یا افراد ظنین شوند   سرقتاگر مأمورین اداره آگاهى در ارتباط با مثال
هاى جانى پیش  وهنگام بازرسى منازل آنان بر اثر ترس، بعضى از کسانمتهم دچار سکته شوند وخسارت

  آید، ضمان آن به عهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

مورد اعمال کرده  شند وخشونت بىها تفریط کرده با ضمان دیه بر مأمورین است، نهایت چنانچه شخص آن
ها به عنوان مأمورین  واال ضمان بر آن.باشند، اقوام شان ضامنند زیرا قتل خطائى است، ودیه برعاقله است

  )151(.دولت است، که الزمه آن ضمان دیه بربیت المال است

  
…»149«  

  : سؤال

ت مؤلفینرا براى چاپ، خیاط که مانند چاپخانه که نوشته جا(صاحبان صنایع وحِرَف که مواد اولیه را 
کنند، اگر به سرقت  ازصاحبان آنان دریافت مى...) پارچه را براى دوختن، زرگر که طال را براى ساختن و

  برود یا در آتش سوزى نابود شود، آیاصاحبان صنایع ضامن هستند یا نه؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

 که ما در کتاب فقه الصادق چنینجمع بین روایات کرده در چنین موارد چند دسته روایات وارد شده است
ونیز اگر متهم .ودر صورت تلف چنانچه امینند ضامن نیستند.که در صورت اتالف صاحبان صنایع ضامنند.ایم

واگر اثبات .باشند چنانچه با بینه یا قسم اثبات کنند که تلف شده است واتالفدر کار نیست ضامن نیستند
  )152(.اماناتموارد نند بر خالف سایر نتوانند بکنند ضام

  
…»150«  

  : سؤال

اى که مورد اعتماد بوده  در موارد متعددى مشاهده شده، منزل با تمام وسائل آن براى مدتى بههمسایه
ها در آن  رفته، یا به فرد امینى سپرده شده که شب سپرده شده، ودر همان مدت وسایل آن به سرقت

توجهى هنگام کشیدن سیگار به خواب رفته وآتش سوزى شده،  بر اثر بىبخوابد واز آن محافظت کند که
  آیا ضماناجناس تلف شده بر عهده او است؟
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٨٧ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

و چنانچه احتمال داده شود که آن شخص کوتاهى در حفظ اموال نموده وخودشادعاء کند . امین ضامن نیست
  )153(.ت وضامن نیستکه هیچ کوتاهى نکرده ام، قول او مسموع اس

  
…»151«  

  : سؤال

مثال به صورت زنان ;هاى گوناگون به مردم وارد میکنند آیا کسانى که به عنوان نهى از منکر خسارت
  هاى وارده میباشند؟ ضامن خسارت...کنند و حجاب اسید میپاشند، کراوات مردان را پاره مى  بى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )154(.ها میباشند وضامن تمام خسارت.است، وحرامتمام این کارها خالف شرع 

  
…»152«  

  : سؤال

در نابود نمودن ریشه فساد کنند و دام مىامر ونهى کنندگانى که در غیر ایران براى جلوگیرى از منکرات اق
ها به عهده کیست، وآیا الزم است این گونه  دستگیر واعدام میشوند،ضمان دیه آن) مانند قتل انور السادات(

  ال با نظر فقیهجامع الشرایط صورت پذیرد؟اعم

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )155(.واال نه تنها دیه، بلکه قصاص هم ثابت است.بال اشکال اعدام باید با نظر فقیه باشد

  
…»153«  

  : سؤال

کارکنان ادارات دولتى ومؤسسات خصوصى که حق استفاده خصوصى ازاتومبیل، موتور سیکلت ویا هر 
 را ندارند، اگر بر خالف مقررات استفادهکنند، آیا صرفا گناهکارند یا ضامن مواد مصرفى وسیله دیگر

  واستهالک وسایل موتورى نیزهستند؟
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٨٨ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

بنابر این تصرف در اموال آن ها، مانند تصرف در اموال خصوصى افراد .چون دولت ومؤسسه را مالک میدانیم
  )156(.وضمان ثابت است.است

  
…»154«  

  : سؤال

هاى  هاى سکسى، انواعمواد مخدر، انواع اسلحه مشروبات الکلى، عکس: نگهدارى وحمل اشیایى از قبیل
که از نظر شرع یا قانون ممنوع بوده ودارندگان، عالوه بر ضبط آن به حبس یا پرداخت ... سرد وگرم و

سطه گرانى که از این راه سرمایه کسب ها ووا جزاى نقدى محکوم میشوند، آیاسازندگان این اشیاء ودالل
  کنند،ضامن وجوه حاصله خواهند بود؟ مى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

اتالف، قاعده ید، قاعده  ضمان، از قبیل، قاعده ووجهى بر.ها سبب خسارت نیستند خیر ضامن نیستند، چون آن
  )157(.استیفا، نیست

  
…»155«  

  : سؤال

یت مسروقه بودن، مبادرت به خریداجناس مستعمل وطال صاحبان واحدهاى صنفى که بدون رعا
  کنند وصاحبان آن را نمیشناسند چهحکمى دارد؟ وجواهرات مى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ومالک نمیشوند، وباید اموال را به صاحبانش .ها جائز نیست د آنچنانچه اطمینان به مسروقه بودن دارند، خری
ند، واحتمال بدهند مسروقه است، واحتمال بدهند که مالخودش است به ولى اگر اطمینان ندار.برگردانند

  )158(.ها با آن اموال بنمایند واهللا العالم ومعامله مال خود آن.مقتضاى قاعده ید میتوانند بخرند

  
…»156«  
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٨٩ ...استفتائات قوه قضائيه و

  : سؤال

اگر فردى اتومبیلى را سرقت کند وپیش از آن که مسروقه بودن آن معلوم شود،اتومبیل را به مغازه 
صافکارى برده آن را به حساب مالک، قبول کند که اجرتصافکارى ورنگ را از مالک اتومبیل بگیرد، آیا 

  صافکارى ورنگ است یا سارق؟ مالک اتومبیل ضامن اجرت

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )159(.دتوان چنانچه مالک راضى بوده است، یا بعد راضى شود واجازه دهد،میتواند اجرت را بگیرد، واال نمى

  
…»157«  

  : سؤال

اگر کسى چند قطعه اسکناس را به نحوى ناقص کند که از استفاده واعتبارساقط شود ودر عین حال آن را 
هاى بزرگ اسکناس قرار دهد وخرج کند واین کار مستلزم ایراد خسارت به دیگران شود، آیا  در دسته

  ضمان آن به عهده او است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )160(.مان به عهده او استبلى ض

  
…»158«  

  : سؤال

اگر کسى سکه مخدوش یا اسکناس تقلبى را به عنوان صدقه به نابینایان فقیردهد، آیا اگر هنگامى که نابینا 
کند فروشنده متوجه مخدوش بودنĤن نشود، ضمان آن به عهده شخص اول است یا  آن را مصرف مى
  ضمان آور نیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )161(.وجهى بر ضمان نیست

  
…»159«  
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٩٠ ...استفتائات قوه قضائيه و

  : سؤال

هاى عمومى واستفاده از کارت هاىبهادار تقلبى که مخصوص  هاى تقلبى در تلفن  آیا استفاده از سکه
هاى مخابراتى همگانى تهیه شده، ضمان آور استیا نه؟ اگر ضمان آور است، آیا به طور کلى در حق  دستگاه

  بیت المال یا در حق شرکتمخابرات؟

  :وابج

  )باسمه جلت اسمائه(

  )162(.ضمان آور است در حق شرکت مخابرات، چون خود او مالک است

  
…»160«  

  : سؤال

هاى مسافرتى این است که شخص خریدار، چک رادر بانک شهر دلخواه خود  نحوه استفاده قانونى چک
دم با آن معامله امضا نموده واسکناس رایج تحویل میگیرد، حال اگراین چک به نحوى رایج شود که مر

ید، اسکناس کنند وصاحب امضاىĤن مغفول عنه واقع شود وکسى او را نشناسد، چنانچه مخدوش در آ
  توان بانک را ضامن دانست؟ مىبه عهده چه کسى است، وآیا  ضمان آن

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )163(.ضمان به عهده بانک است

  
…»161«  

  : سؤال

به کند، با توجه به این که نه کسى از صغیر توقعبخشش دارد ونه هبه به اگر ولى صغیر از اموال صغیر ه
مصلحت صغیر است، آیا هبه کننده ضامن آن مقدار ازاموالى است که هبه نموده؟ اگر ضامن است، آیا 

  ضامن منافع نیز هست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

واگر تلف شده .است باید برگردانده شودچنانچه عین مال موجود .هبه ولى در مثل مورد سؤال صحیح نیست
واگر نمیدانسته هبه کننده ضامن .است چنانچه هبه شونده میدانسته است که هبه صحیح نیست اوضامن است

  )164(.واین تفصیل در منافع هم جارى است.است
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٩١ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»162«  

  : سؤال

سى شود، ولى نظریه اگر اداره بیمه هنگام عقد قرارداد حاضر به پرداخت کلیه خسارات طبق نظرکارشنا
کارشناسى با واقعیت ونرخ بازار تفاوت فاحش داشتهباشد، آیا ضمان ما به التفاوت، به عهده اداره بیمه یا 

  باشد؟ کارشناس ویا فردى که موجبخسارت شده مى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

تفاوت بازار به عهده .شتهچنانچه اداره بیمه هنگام قرارداد، پرداخت خسارت را طبق نظر کارشناس قرارگذا
اگر خالف گفته ما به .کارشناس اگر واقعا نظرش همان باشد که گفته او هم ضامن نیست.اداره بیمه نیست

  )165(.التفاوت را او ضامن است

  
…»163«  

  : سؤال

بوده، ولى در تقسیم قانون ود وجوهى که اداره بیمه به اولیاى دم داده مطابق معمول شرعىاگر فرض ش
رعایت نشده واولیاى دمنیز حاضر به ریختن سهام خود روى هم وتقسیم بر ) رد دو برابر زن استسهم م(

مبناى آیه شریفه نباشند که درنتیجه بعضى ورثه به حق خود نرسند، آیا ضمان کسر سهمیه آنان به عهده 
  ادارهبیمه است یا افراد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

تقسیم بین .وظیفه او در اختیار ورثه گذاشتن مقدار معین از مال است. میباشداداره بیمه مانند سایر مدیونین
بنابر این ضمان کسر، چنانچه خود اداره بیمه متصدى تقسیم باشد به عهده او است،واال .وراث وظیفه او نیست

  )166(.به عهده افراد است

  
…»164«  

  : سؤال
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٩٢ ...استفتائات قوه قضائيه و

فرزند او را سوار کند، وى ت اسب سوارى بخواهدل قسماگر در پارک بازى، یکى از اولیاى اطفال از مسئو
نیز با مراقبت کامل اقدام نماید، ولى اسب رم کرده وراکببر اثر افتادن از اسب فوت نماید، ضمان آن به 

  عهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

 به عهده او چنانچه اسب با تنفیر مالک رم کند، فوت قهرا مستند به او است، وقتل غیر عمداست، وضمان
فقهاء در کتاب دیات چنین .و اگر بدون تنفیر او باشد، ومستند به او نباشد، ضمان به عهده او نیست.است

  )167()ولو القت الدابۀ الراکب ضمن المالک ان کان بتنفیره واال فال: (فرموده اند

  
…»165«  

  : سؤال

 چون فروریختن سقف، فرو رفتن اى هاى بازى متعلق به شهردارى یا بخش خصوصى حادثه اگر در پارک
یا مالى متوجه مردم شود، ضمان هاى جانى  ترخ دهد وخسار... هاى فاضالب و هاى اطراف، چاه زمین

  خسارت آن به عهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

نظیر این .ضمان خسارت در این گونه موارد، به عهده هیچ کس نیست، چون خسارت منتسببه کسى نیست
وآن مسأله این که باد شدیدى، . را فقهاء متعرضند، وروایاتى هم که دال بر این مطلب استمتعرضندمسأله

اند ضمان بر  فرموده.وزیدن گرفت از باال شخصى را به روى کسىانداخت، یکى از این دو نفر بمیرند یا هر دو
از همین وجه .لب استوروایاتى هم دال بر این مط.عهده هیچ کس نیست، چون موت منتسب به کسى نیست

  )168(.واهللا العالم.وروایات حکم مقام هم استفاده میشود به همان گونه که بیان شد

  
…»166«  

  : سؤال

پیش آید وموجب ... قبیل پرتاب از چرخ فلک، منجنیق، قطار واى از  هاى بازى حادثه  اگر در پارک
 مسئول مخصوصى دارد، آیا ضمان خسارت جانى یا مالى شود، با توجه به این که هر یک از وسایلبازى

  خسارت به عهده مسئول وسیله یا به عهدهمسئول پارک است؟

  :جواب
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٩٣ ...استفتائات قوه قضائيه و

  )باسمه جلت اسمائه(

وجهى براى ضمان مسئول پارک .گر خسارت منتسب به مسئول است، او ضامن است، واال هیچ کسا
  )169(.نیست

  
…»167«  

  : سؤال

ها دور میزنند  هاى پارک سوار کرده ودر دریا یادریاچههاى کوچکى که براى تفریح، مردم را  ناخداى قایق
واز هر جهت به مسائل قایق رانى آگاهى دارند، آیاضمان خسارت وارده به سرنشینان قایق به عهده آن 

  هاست یا نه؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

بر ضمان او پس وجهى .ودر فرض سؤال مستند به ناخدا نیست.در ضمان باید خسارت مستند به شخص شود
  )170(.نیست

  
…»168«  

  : سؤال

کند دست به خودکشى  هایى که پدر براى او فراهم مى  ها ونگرانى مهرى ها، تبعیض اگر فرزند بر اثر بى
  بزند وفوت کند، آیا ضمانى از این بابت به عهده پدر ثابتاست یا صرفا گناهگار است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )171(.هیچ وجهى بر ضمان ولى نیست

  
…»169«  

  : سؤال

سطحى چرک لوزه را به   پزشکى بر اثر سوابق طوالنى که در طب داشته به خود مغرور شده وبا یک نگاه
اى شده است،  دیفترى اشتباه گرفته که در نتیجه موجب ایجاد روماتیسمقلبى وعمل قلبى وخسارات عمده

  آیا ضمان همه آن مخارج به عهدهاو است؟
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٩٤ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :جواب

  )سمائهباسمه جلت ا(

واال اگر .پزشک در مقام معالجه، اگر از مریض برائت ذمه بگیرد، کما این که االن متدواالست ضامن نیست
واگر فقط نسخه مینویسد مباشرۀ عملى انجام .مباشرۀ دوا میخوراند به مریض، یا عملى انجام میدهد ضامن است

 از ابواب 24در وسائل باب (ى یک روایت ول.نیستضامن نمیدهد، به مقتضاى قواعد بابضمان باید بگوئیم 
کند، ولذا بر خالف جمعى از فقهاء حقیر فتوى به ضمان  داللت برضمان مى) موجبات الضمان کتاب دیات

  )172(.ام واهللا العالم داده

  
…»170«  

  : سؤال

ص اگر بیمارى به پزشک مورد شناخت خود مراجعه کند واو پس از معاینات الزمبیمار را به پزشک متخص
عمل دیگرى معرفى کند وبیمار بر اثر اعتمادى که به پزشکاول داشته، بدون تحقیق به گفته پزشک دوم 

  هاى مالى یا جانى متوجه بیمار شود، کدام یک از دو پزشک ضامنند؟ خسارتکند، که بر اثر معالجات وى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

 همان تفصیل مسأله صفحه قبل در آن جارى وپزشک دوم.پزشک اول که هیچ وجهى بر ضمان او نیست
  )173(.است

  
…»171«  

  : سؤال

اگر پزشک جراح پس از عمل جراحى بعضى از لوازم خود را در شکم مریض جاگذاشته ودر اثر سهل 
  انگارى ضایعات وخسارتى از قبیل عمل مجدد متوجه بیمارشود، آیا پزشک ضامن آن خواهد بود؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )174(.یتى است غیر عمدى، خسارات وارده به عهده او استجنا

  
…»172«  
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٩٥ ...استفتائات قوه قضائيه و

وبار سوم » اثناعشر«وبار دیگر بهعنوان » آپاندیس«بیمارى که براى معالجه درد شکم یک بار به عنوان :سؤال
بوده، آیا دو پزشک » سرطان روده«شده بیمارى وى حت عمل قرار گرفته ومعلومت» سرطان روده«به عنوان 

  بر اثر اشتباه درتشخیص مخارج مهمى را متوجه بیمار کرده اند، ضامن همه مخارج هستند؟قبلى که 

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )175(.در صورت تبرى نجستن آن دو پزشک ضامنند

  
…»173«  

  : سؤال

هاى ناشى از تجاوزات مانند ضرب وجرح وتصادفات ونوع   پزشکى قانونى که براى تشخیص بیمارى
ها تأسیس شده،اگر در تشخیص خود کوتاهى ویا اشتباه کند   صدمات وارده، براى دادگاهبیمارى ودرصد

  شود، ضمان آن به عهده کیست؟ واز این بابت ضرر مالى متوجه مصدوم

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

چون طبیب به مقتضاى .واگر اشتباه کند ضامن نیست.چنانچه پزشک کوتاهى کند ضمان به عهده او است
بنابر این او به .میفهمد بگوید نه آنچه در واقع هست دام از طرف شارع مأمور است به این که آن چهاستخ

  )176(.وظیفه خود عمل کرده است، وجهى بر ضمان نیست

…»174«  

اگر مأمورین دامپزشکى حیواناتى را واکسینه کنند ومسائل قابل توجه پس ازواکسینه را به صاحبان :سؤال
   عدم رعایت آن، همه حیوانات واکسینهشده بمیرند، ضمان آن به عهده کیست؟دام نگویند وبر اثر

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )177(.به عهده دام پزشک است، چون او سبب مردن حیوانات شده است

  
…»175«  

  : سؤال
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٩٦ ...استفتائات قوه قضائيه و

 توجهى ویا عمد مأمورینپست، ضرر وزین قابل توجهى  در کلیه مواردى که بر اثر خطا، سهل انگارى، بى
شناخته نشود، آیا اداره پست که یک شخصیت حقوقى  خطاکاربه گیرنده یا فرستنده وارد شود وشخص

  است ضامن است یا دولت؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )178(.واگر مأمور پیدا شود او ضامن است.هیچ کدام ضامن نیستند

  
  : سؤال

باطلنشده به دست گیرنده رسیده، آیا هاى پستى زده شده و تمبرهاى باطل نشده که یک بار روى محموله
اگر گیرنده یا شخص دیگرى همان تمبر را روىمحموله دیگرى بزند، ضامن بهاى حمل ونقل آن در حق 

  اداره پست میباشد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

براى دفعه .وبراى یک دفعه.بلى ضامن بهاى حمل ونقل است، چون تمبر بنفسه مالیت ندارد، وعالمت است
  )179(.وم نمیشود از آن استفاده نمودد

  
…»177«  

  : سؤال

مبادرت به چنین دى، هاى عا پاکت اگر فرستنده با علم وآگاهى به خالف بودن گذاشتن اسکناس در داخل
کار کند ونامه رسان هم دلیل خالف بودن آن،اسکناس را براى خود بردارد ونامه را نرساند، آیا ضامن است 

  چه حکمى دارد؟باشد  واگر جاهل به آن

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

وفرقى .بنابر این ضامن همان مقدار اسکناس است.ولى نرساندن آن خالف نیست.برداشتن اسکناس خالف است
  )180(.بین عالم وجاهل نیست

  
…»178«  
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٩٧ ...استفتائات قوه قضائيه و

هاى سنگین، پاره شود وبر اثرسقوط محموله آن فرد یا  اگر سیم جرثقیلى هنگام جابجایى محموله:ؤالس
رادى مصدوم یا معدوم شوند، آیا ضمان آن به عهدهراننده است یا مالک ویا صاحب کار، واگر جرثقیل از اف

  کیست؟ نوع استاندارد نباشد، به عهده

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

واگر استاندارد باشد، وراننده دقت .چنانچه استاندارد نباشد، به عهده صاحب کار است چون او سبب است
  )181(.واال به عهده خود مالک است. است او ضامن است، چون تلفمستند به او استکافى نکرده

  
…»179«  

  : سؤال

مساجد، تکایا، حرم امامان وامامزادگان،حوادثى مانند آتش سوزى، : اگر در اماکن عمومى غیر دولتى مانند
ها به  دیه آنفرو ریختن سقف ومواردى از این قبیل پیش آید وتعدادى مصدوم ومعدوم شوند، ضمان 

  عهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

بلى در اجتماعات اگر به واسطه فشار جمعیت،یا آن که شخصى بکشد دیگرى را، ودر .هیچ کس ضامن نیست
  )182(.ضمان به عهده بیت المال است.آن ازدحام ناپدید شود

  
…»180«  

  : سؤال

هاى اجتماع،ترمینالها، سینماهاى دولتى  نهاى درس، سال  کالس6اگر در اماکن عمومى دولتى مانند 
رخ ... هاى وابسته به دولت، سوانحى از قبیآلتش سوزى، فرو ریختن سقف، فرو ریختن زمین و وفروشگاه

  دهد وتعدادى تلف شوند،ضمان خسارت آن به عهده دولت است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

از قواعد باب ضمان، اتالف، ید، استیفاءوهیچ . باشدچون ضمان وجهى باید داشته. خیر، به عهده دولت نیست
  )183(.باشد پس به عهده دولت نمى.کدام آن قواعد در این موارد بر دولت منطبق نیست
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٩٨ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»181«  

  : سؤال

بر اثر سهل انگارى خود ..شاگرد قصّاب هنگام چرخ کردن گوشت، شاگرد نجّار هنگام رنده کردن چوب و
ود میشود، ضمان آن بهعهده صاحب مغازه است یا کسى ضامن موجب قطع انگشت یا عضو دیگر خ

  نیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

که .مگر آن که در وقت استخدام، شرط ضمان صاحب مغازه در این گونه موارد شدهباشد.کسى ضامن نیست
  )184(.در چنین صورتى ضمان ثابت است، به همان گونه که قرارداد شده است

  
…»182«  

  : سؤال

ابزار کارى را به کسى هاى وابسته به دولت اسالمى وسیله یا ها، ویا شرکتیکى از ادارات، ارگان اگر 
بفروشد که تحت شرایط خاصى از آن استفاده کند، آیا اگرخریدار پس از تحویل، جنس را با قیمت 

  بیشترى در اختیار دیگران قرار دهد، سودحاصله را در حق دولت ضامن است؟

  :جواب

  )لت اسمائهباسمه ج(

چنانچه .بایع خیار فسخ دارد.در فرض سؤال بیعى واقع شده است، مشروط ومشترى تخلف شرط کرده است
واگر .در آن صورت سود حاصله مال دولت است.فسخ کند معامله اول را میتواند، معامله دوم را اجازه دهد

بلى خریدار خالف کرده .یستفسخ نکرد معامله او را سود حاصله مال خریدار است، به دولت مربوط ن
  )185(.است

  
…»183«  

  : سؤال

ها مبلغى به عنوان مضاربه جهت اتمام طبقه دوم شخصىداده، حال اگر بر اثر حادثه  یکى از شعب بانک
  ضامن است یا نه؟) عامل(اى مانند زلزله طبقه اول هم خراب شود، ایاگیرنده وجه  غیر مترقبه

  :جواب
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٩٩ ...استفتائات قوه قضائيه و

  )باسمه جلت اسمائه(

  )186(.شود بلى آن عملى که مضاربه بر آن بوده، فعال ممکن نیست، قهرا مضاربه فسخمى. ضمان نیستوجهى بر

  
…»184«  

  : سؤال

اگر بانک ضمن فروش مقدارى ارز خارجى با مشترى خود شرطى را قرا ردهد وخریدار شرط را پذیرفته 
باشد، آیا ضامن کلیه وجوه وپس از دریافت ارز برخالف تعهد عمل نموده واز این راهسودى حاصل کرده 

  به دست آمده ودر حق بانکمیباشد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

اگر .اگر فسخ نکند مشترى ضامن نیست.مورد از موارد تخلف شرط است، در این موارد بایع خیار فسخ دارد
  )187(.فسخ کند کلیه وجوه به دست آمده مال بانک است

  
…»185«  

  : سؤال

 اسالمى با دولتمردان کشورهاى اسالمى یا غیر اسالمىقراردادى امضا کنند که اگر دولتمردان جمهورى
باعث خسارت به اسالم ومسلمین شود واز طرفى دولتاسالمى قدرت فسخ قرار داد را به طور یک جانبه 

  نداشته باشد، ضمان خسارتوارده به عهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

بنابر این آن قرارداد باطل است، .ب خسارت به اسالم ومسلمین بشود ندارنددولتمردان حق قراردادى که موج
  )188(.ها وطرف شانمیباشد مشترکا ضامنند وخسارات وارده مستند به آن

  
…»186«  

  : سؤال
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١٠٠ ...استفتائات قوه قضائيه و

شده، اگر ... عقب نشینى، شناژبندى وتن پروانه ساختمانى متعهد به انجام امورى مانندکسى که هنگام گرف
نه بر خالف تعهد عمل کندبه نحوى که عدم توجه به تعهد موجب خسارت به پس از گرفتن پروا

  همسایگان شود، آیا عمل اوضمان آور است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )189(.پروانه استبه مقتضاى عمومات ضمان به عهده گیرنده .ه عدم توجه به تعهدبا فرض استناد خسارت ب

  
…»187«  

  : سؤال

انجام مأموریت در شب از شهر خارج شده ومورد تهاجمحیوان وحشى قرار گرفته کسى که به ناچار براى 
  وجان خود را از دست داده، آیا شخص مأموریت دهندهضامن دیه او است یا اداره مربوطه یا بیت المال؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

اختیار خود خارج شده  ، وبهچون مأمور، مجبور به خروج از شهر، به نحوى که اختیار از او سلب شود نبوده
در این مورد .چنانچه یک غرض عقالئى داشته مانند آن که اگر شب خارج نشود از کار بر کنارمى شود.است

ولى به نظر من تمام نیست، ووجهى بر ضمان قبول .اند مأموریت دهنده، ضامن است، لبناء العقالء فقهاء فرموده
  )190(.بال اشکال کسى ضامن نیستواگر غرض عقالئى آن چنانى نبوده .ندارم

  
…»188«  

  : سؤال

اگر باز شکارى شخصى، کبوتر تعلیم دیده شخص دیگرى را شکار کند، آیاصاحب باز ضامن کبوتر است 
  یا نه، واگر ضامن است آیا ضامن بهاى نفس کبوتراست یا ضامن بهاى کبوتر تعلیم دیده؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

چنان چه تفریط کرده باشد در حفظ، ضامن بهاى کبوتر .ف به حفظ آن باز هستچون مالک باز شکارى موظ
  )191(.واال ضامن نیست.تعلیم دیده هست
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١٠١ ...استفتائات قوه قضائيه و

…»189«  

  : سؤال

اند فردى از باب دلسوزىخروسى را که در معرض هالک  در میدانى که دو خروس را به جنگ هم انداخته
   او است؟بوده گرفته وفرارى داده، آیا ضمانى از این بابتمتوجه

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )192(.چنانچه دسترسى به آن خروس پیدا نشود ضامن است

  
…»190«  

  : سؤال

گاو یا شترى که در معابر عمومى براى پیدا کردن علوفه وخوارک پرسه میزند،به فردى حمله نموده واو را 
ب حیوان یا اولیاى مقتول مستقر کشته است، اگر اولیاى مقتول حیوان را کشته باشند،ضمانى به عهده صاح

  شده یا نه؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

تصادفا این پیش .آن را وبکسى آسیبنمیرساند. کنند چنانچه به حسب متعارف حیوان نحوى باشد که رها مى
در . وچنانچه به حسب متعارف باید حیوان را محافظت نمایند ورها نکنند.امد شده است کسى ضامن نیست

ست، البته روایات السنۀ وروایاتى دال بر این معنى ا.رت مالک حیوان ضامن خسارت وارده استاین صو
  )193(.ایم ما به این نحو جمع بین روایات کرده.مختلفه دارد

  
…»191«  

  : سؤال

در اطراف بندرعباس، زاهدان وایرانشهر رسم بر این است که مردم شترهاىخود را بدون ساربان راهى 
هاى آسفالته عمومى خصوصا  ، اگر بر اثر مستى، یکدیگر را بکشند، یا براثر توقف در جادهکنند بیابان مى

 خساراتى را متوجه رانندگان کنند ها ودر شب موجببر خورد با وسایط نقلیه شوند واز این راه در سر پیچ
ز جهت خسارت نیز بمیرند، آیا ضمانى به عهده رانندگان از جهت مردن شتر وبه عهده صاحبان شتراوخود

  شود یا نه؟ به راننده مستقر مى

  :جواب
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١٠٢ ...استفتائات قوه قضائيه و

  )باسمه جلت اسمائه(

  )194(.یعنى ضمان بر مالک شترها نیست.از آن چه در مسأله قبل گفته شد، حکم این مسأله معلوم میشود

  
…»192«  

  : سؤال

ه، واگر اجناس مغشوشى که به بازار عرضه میشود، آیا غش کننده ضامن ما به التفاوتاست یا عرضه کنند
معامله در کاالى مغشوش باطل باشد، آیا ضمانى به عهدهخریدارى که خود را صاحب جنس میداند واز 

  مغشوش بودن آن اطالعى نداردآمده، ویا ضمان این مورد نیز به عهده غش کننده است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

حکم معامله واقعه بر جنس واما .غش فی نفسه از محرمات است، وروایات زیادى دال بر آن است
واگر نداند وبایع بداند غش .چنانچه خریدار بداند مغشوش است معامله از جهت غش باطل نیست.مغشوش

ولى باید جنس .بیع صحیحاست. چنانچه معامله بر کلى واقع شود در مقام اداء جنس مغشوش داده شود.را
در صورتى .علق به همان جنس خارجى باشدوچنانچه معامله شخصى باشد ومعامله مت.ش را عوض کندمغشو

که وصفى که مورد معامله است به اصطالح از صور نوعیه است، مثل اینکه موجود خارجى را بفروشد به 
ودر صورتى که از صفات کمالیه باشد معامله .عنوان طال معلوم شود مس مذهب است، معامله باطالست

  )195(.اج به تفصیل بیشتر داردیصحیح است، ولى مشترى خیار فسخدارد مسأله احت

  
…»193«  

  : سؤال

اغذیه فروشان وآبمیوه وبستنى وفالوده فروشانى که اجناس آماده مصرف دراختیار مشتریان خود قرار 
هاى مالى یا جانى ببار  میدهند، اگر جنس آنان مسموم شده ومشترى رامسموم نماید به نحوى که خسارت

   یا تهیه کننده؟آورد، ضمان آن به عهدهفروشنده است

  :جواب

  )ائهباسمه جلت اسم(

واگر نمیدانسته وتهیه کننده میدانسته او .چنانچه بایع بداند مسموم است، ضمان دارد، وبه عهده فروشنده است
  )196(.واگر او هم نمیدانسته دیه بر عاقله است چون قتلى که واقع شده است قتلخطائى است.ضامن است
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١٠٣ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»194«  

  : سؤال

 شرکت افربرى از راه فروش بلیط، اتوکارى را تا مقصد معینى اجاره دادهودر بین راه، اتوکاراگر شرکت مس
آیا ضمان رساندن مسافرین گرچه با اجاره به نحوى خراب شده که قدرت رساندن به مقصد را ندارد،

  نمودن تو کار دیگر به عهده شرکت وراننده است یا ما به التفاوت بهاى بلیط؟

  :جواب

  )جلت اسمائهباسمه (

الزم است این کار را ،اگر تمکن از رساندن به مقصد را دارد، با اتوکار دیگر که مانند همین اتوکار است
وچنانچه اجاره متعلق به رساندن .واال اجاره فسخ میشود بقاء واجاره دهنده باید ما به التفاوت را بپردازد.بکند

  )197(.لباطل استبه مقصد باشد، ومتعلق بسیر نباشد، اجاره از اص

  
…»195«  

  : سؤال

کند،اگر مسافر فقط قیمت تعیین  هاى تعیین شده از مسافرین درخواست مى تاکسیرانى که بیش از قیمت
  شده را بپردازد، نسبت به مازاد ضامن است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

د بیش از قیمت تعیین کن ها شرط مى کند، ودر ضمن آن چون دولت تسهیالتى را براى تاکسیران فراهم مى
خصوصا اگر بعد از رسیدن به مقصد مطالبه کند، چون ظاهر .پس نسبت به مازاد ضامن نیست.شده مطالبه نکند

  )198(.بنابر این حق مطالبه زیادى را ندارد. شود حال این است که باهمان قیمت تعیین شده معامله مى

  
…»196«  

  : سؤال

ز ترس جان خود براى دفع حمله دیوانه،وى را مضروب کند که اى به کسى حمله کند واو ا اگر دیوانه
  احیانا به مرگ دیوانه منجر شود، آیا ضارب ضامن دیه او است،یا عاقله وى ویا بیت المال؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(
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١٠٤ ...استفتائات قوه قضائيه و

همان گونه که در روایت (ها به این است که در این مسأله چند روایت وارد است، وبه نظر ما جمع بین آن
چنانچه دیوانه حمله کند به شخصى وآن شخص از خود دفاع کند، دیوانه ).میفرماید) ع(معتبر امام باقر 

ولى دیه بر او در مال .وچنانچه ابتداء دیوانه را بکشد قصاص ندارد.کشتهشود دیه را از بیت المال میدهند
  )199(.خودش واجب وثابت است

  
…»197«  

  : سؤال

را حمل کند ووسیله نقلیه وى بیمه است، آیاهنگام بروز خسارت، راننده اى که اجیر شده بارى  راننده
ضامن است یا اداره بیمه، واگر اداره بیمه ضامن باشد ووجوه پرداختى وى جبران خسارت نکند، ضمان 

  بقیه خسارت به عهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

اداره بیمه .وچنانچه مستند به او بشود او ضامن است.اننده نباشد راننده ضامن نیستچنانچه خسارت مستند به ر
در فرض سؤال تمام .واگر در قرارداد ذکر شده است تمام خسارت را بدهد.بر حسب قرارداد چیزى میدهد

 درصد را بدهد باقى 20، 100 در 80واگر قید شده است مقدارى از آن مثال .خسارت به عهده اداره بیمه است
  )200(.به عهدهراننده است

  
…»198«  

  : سؤال

مطلع نکرده، حال با توجه یل او را از نواقص اتومبیلاى پس از تصادف مدعى شود صاحب اتومب اگر راننده
اى باید هنگام استفاده از هر اتومبیلىبه نواقص اولیه آن که موجب تصادف میشود پى  به این که هر راننده

  باشد؟ مىببرد، آیا ادعاى او مسموع است یاضامن خسارات وارده 

  
  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

پس تفریط کرده .چون راننده موظف است هنگام استفاده، به نواقص اولیه پى ببرد،ودر فرض سؤال چنین نکرده
  )201(.است وضامن است
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١٠٥ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»199«  

  : سؤال

همه مسافرین را نمیکند  هاى مسافربرى کفاف نقل وانتقال در مواردى که مسافر زیاد است واتوبوس
اى  هاى شخصىتوصیه جابجایى مسافرین را بکند، اگر راننده هاى جمعى نیز به رانندگان اتومبیل نهورسا

  دچار پیشامد شود آیا ضامن است؟بدون اسقاط ضمان مسافرین راسوار کند و

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )202(.در صورت استناد پیشامد به راننده ضامن است

  
…»200«  

  : سؤال

دیده شده شاگردى یا کمک راننده کامیون در حال حرکتوسیله نقلیه، روى صندلى سمت در موارد بسیارى 
کند، با توجه به این که راننده شاهد  شاگرد درازکش کرده وپاهاى خود را از شیشهسمت راست خارج مى

  این امر خالف بوده ووىرا نهى نکرده، ضامن خسارت وارده به وى میباشد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

چون ضمان باید به .در صورتى که شاگرد مذکور متوجه بوده که ممکن است تصادف کند،راننده ضامن نیست
پس وجهى بر .وهیچ کدام در فرض مورد ندارد.باشداتالف، واستیفاء واسطه یکى از قواعد ضمان از قبیل، ید، 

  )203(.ضمان او نیست

  
…»201«  

  : سؤال

مز دوبله نیستند واز نظر مقرراتنباید در جهت تعلیم رانندگى هاى شخصى که از جهت کالج وتر اتومبیل
قرار گیرد، اگر بر خالف مقررات مورد تعلیم قرار گرفتهوخسارتى پیشامد کند، ضمان آن به عهده معلم 

  است یا نوآموز؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(
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١٠٦ ...استفتائات قوه قضائيه و

بلى .نىضمان بر معلم استچون سبب در فرض سؤال اقوى از مباشر است، قهرا ضمان به عهده او است، یع
  )204(.چنانچه خسارت مستند به نواقص اتومبیل نباشد، ومعلم کوتاهى نکرده استضمان به عهده نوآموز است

  
…»202«  

  : سؤال

راننده است ومى داند نباید  هاى آن به دست  هاى خط واحدى که اختیار باز وبسته نمودن درب اتوبوس
 هنگام حرکت دربرا باز بگذارد، اگر راننده برخالف مقررات درب را قبل از توقف کامل، درب را باز کند یا

  باز بگذارد ومسافرى سقوط کند وخسارت جانى یا ملى وارد شود، آیا ضمان آن به عهده راننده است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )205(.بلى به عهده راننده است

  
…»203«  

  : سؤال

هاى اضطرارى وفورى که   آمبوالنس وآتش نشانى در حالمأموریتها آژیردار، مانند اگر رانندگان اتومبیل
مجاز به استفاده از سرعت بیشتر وهمزمانمجاز به استفاده از آژیر بوده وآژیر نیز معناى اعالم عمومى وزنگ 
خطرى براىهمه افراد اعم از راننده وعابر پیاده است، تصادفى کند وخسارتى پیش آید، ضمانĤن در این 

  ده راننده است؟فرض به عه

  :جواب

  ) جلت اسمائهباسمه(

کند، در چنین موارد ضمان  چون چنین قوانینى براى مصلحۀ عامۀ مسلمین است، وراننده هم به وظیفه عمل مى
  )206(.وچنانچه کسى تلف شود، وخود او مقصر نباشد، دیه او بر عهده بیت المال استواهللا العالم.بر او نیست

  
…»204«  

  : سؤال

، فرهنگى،  دولت اسالمى که با بسیارى از دول دنیا در امورى از قبیل حقوقهوایى، دریایىاگر سران
هاى امضا  ندانم کارى ویا قلدرى به یکى از کنوانسیونتوجهى یا هم عهد شده اند، از باب بى... بازرگانى و
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١٠٧ ...استفتائات قوه قضائيه و

عضى اشخاص اعتنایى کنند واز این رهگذر به ب بى) قبل از نسخ(شده در کنفرانس هاىبین المللى 
  حقیقىیا حقوقى خساراتى وارد کنند، ضمان آن به عهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ها عمل کند،همان گونه که خود پیغمبر  عهدهایى که حکومت اسالمى، با دول دیگر میبندد، باید به همه آن
، قهرا ضامن خسارات هم ها نکند مقصر است پس کسى که توجه به آن.کردند صلى اهللا علیه وآله، چنین مى

  )207(.باشد مى

  
…»205«  

  : سؤال

خساراتى که بر اثر تیرگى روابط بین المللى در کشورهاى دو طرف پیش میĤید،مثال بر اثر حمله عراق 
غیر نظامى عراق متحمل خسارت میشوند، ضمان آن به ، ساکنینساکنین غیر نظامى ایران وبر اثر حمله ایران

  عهده کیست؟

  :جواب

  )مه جلت اسمائهباس(

ولذا .در صورتى که حمله ایران به عراق، مثال بر طبق موازین اسالمى باشد، ضمانخسارت به عهده آنان نیست
ها بجنگد، ولو  در روایات است که اگر کفار مسلمانان محل را سپر قرار دهند، لشکر اسالممیتواند با آن

کنند که اگر در شهرى  امام صادق علیه اسالم سؤال مىدر یک روایت از .مسلمانان کشته شوند، ودیه هم ندارد
باشند آیا میشود با وسائل حرب حمله به آنشهر ... ها و از شهرهاىکفار حربى مسلمانان واسارى وبچه

  )208(.میفرماید بلى دیه هم ندارند.نمود

  
…»206«  

  : سؤال

محترم است، خسارتى وارد ل شانماء واموااگر بر اثر تیرگى روابط بین دو کشور به افرادى که اعراض ود
شود، مثال هر کشور تبعه کشور دیگر را از کشور خودخارج کند واز این رهگذر همه یا بسیارى از اموال 

  آنان تلف شود، ضمان آن بهعهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(
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١٠٨ ...استفتائات قوه قضائيه و

ضمان به .ممکن نیستل اموا ها هم بدون تلف نچنانچه ماندن آن افراد، در آن مملکت صالح نباشد، وخروج آ
  )209(.عهده هیچ کس نیست

  
…»207«  

  : سؤال

افرادى که در کشورهاى بیگانه بدون در نظر گرفتن ضوابط ومقررات آن کشور،اقدام به برگزارى میتینگ 
  هاى وارده به عهده کیست؟ نمایند ومورد تهاجم پلیس آن کشور واقع شوند، ضمانخسارت

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

اداره هر مملکتى به عهده سران آن مملکت .ها به عهده هیچ کس نیست  سؤال ضمان خسارتدر فرض
وتهاجم پلیس هم چنانچه روى میزان باشد، وزیاده روى نکنند کار خالفى نیست،وراهى بر ثبوت ضمان .است

  )210(.به عهده کسى نیست

  
…»208«  

تشنگى، جانمردم در معرض تلف شخصى گفت در جمعه خونین مکه وقتى مشاهده کردم بر اثر :سؤال
هاى آن را بین مردم تقسیم  است دستور دادم کیوسک نوشابه فروشى که بسته بود را بازکرده ونوشابه

کردم، آیا این کار با توجه به این که حالصاحب کیوسک معلوم نیست، ضمان آور بوده، اگر بلى، ضمان آن 
  به عهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

قاعده اتالف ضامن به حکم قهرا .ولى به هر حال مال مردم را تلف کرده است.ه کرده است جائز بودهکارى ک
  )211(.است

  
…»209«  

  : ؤالس
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١٠٩ ...استفتائات قوه قضائيه و

اى علیه فرد یا افراد،مقاله توهین آمیز درج کنند  اگر بر خالف قوانین ومقررات جارى کشور در روزنامه
بهفحاشى وناسزاگویى علیه وى برانگیزند، ضمانى به وبه او اجازه جوابگویى ندهند واز این طریق مردم را 

  عهده آن روزنامه نگار خواهد آمدیا صرفا گناهکار است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ولى نفهمیدم ضمان چه چیزى احتمال داده شود به .گرچه این گونه اعمال از بدترین اعمال حکومت است
  .عهده کسى باشد

  
…»210«  

  : سؤال

روزنامه نگاران بر اثر درج مقاالت توهین آمیز علیه اشخاصموجب تحریک مردم شوند، واز در مواردى که 
  این راه خسارات جانى یا مالى متوجه آن شخصشود، آیا ضمان آن به عهده روزنامه نگاران است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

و آن روزنامه نگاران بسیار کار ول.مله کننده است، نه روزنامه نگارانضمان خسارت به عهده همان اشخاص ح
  )212(.اند کثیفى نموده

  
…»211«  

اگر بر اثر جوسازى، فردى را دستگیر وباز داشت کنند وروزنامه نگاران پیش ازثبوت جرم، دست به :سؤال
نشر اتهامات واهى بزنند واز این طریق وى را مفتضح کنند، آیاضمان خسارات مادى ومعنوى به عهده آن 

  هاست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )213(.ولى ضمان ندارند.اند روزنامه نگاران خالف شرع نموده

  
…»212«  

  : سؤال
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١١٠ ...استفتائات قوه قضائيه و

اعتنا  عدالتى نسبت به همسر اول خود درامور همخوابگى بى مردى که زن دوم اختیار کرده وبه علت بى
ت خسارت مالى یا برقرار کند، آیا اگر از این باب بوده وموجب شده همسر وى با دیگران ارتباط نامشروع

  جانى متوجه زن شود شوهر ضامناست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )214(.نخیر شوهر ضامن نیست

  
…»213«  

  : سؤال

زنى که براى رسیدن به طالق از شوهر خود متوسل به هر حیله ونیرنگ شده،اگر با راهنمایى دیگرى 
ر دادگاه موفق به گرفتن مجوز طالق شود، دارویى به شوهر خورانیده ووى را به حالت عنین در آورده تاد

آیا اوال طالق وى صحیح است مهریه،نفقه ایام عده، مخارج ازدواج مجددى که شوهرش کرده، به عهده او 
  است یا به عهدهراهنما؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ر او ثابت است، وآن اوال دیه عنین نمودن ب.زنى که با خوراندن دارو شوهرش را به حالت عنین در آورده است
وثانیا آنچه از روایات .اند یک دیه کامل است که ظاهر بعضىروایات است، یا دو ثلث دیه که فقهاء فرموده

وثالثا عنین شدن .استفاده میشود، این است که عنین شدن، اگر مستند بهزوجه باشد، موجب خیار فسخ نمیشود
وبر فرض صحت طالق در فرض عدم .ر فسخنمیشوداگر دائمى نباشد، وبراى مدت خاصى باشد موجب خیا

 واما مخارج ازدواج.تمام مهر) که خلف فرض صحه طالق وفسخ است(ودر فرض دخول .دخول نصف مهر
  )215(.مجددى که شوهرش کرده است، بر عهده او نیست

  
…»214«  

  : سؤال

ق نفقه نداشتن او اى که در صورت تضییع حق شوهر، حق بیرون رفتن از منزل را ندارد،با ح  زن متعه
حال اگر مردى در ضمن عقد متعه با زن شرطخارج نشدن از منزل کند، واز پرداخت نفقه نیز . منافات دارد

  امتناع نماید، اگر زن به قدر نفقه ازمال شوهر بردارد ضامن است؟

  :جواب
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١١١ ...استفتائات قوه قضائيه و

  )باسمه جلت اسمائه(

ولى اگر شرط .شوهر بردارد، وضامن نیستاگر شرط کنند که نفقه بدهد وبه شرط عمل نکند، میتواند از مال 
  )216(.واگر بردارد ضامن است.نکنند حق بر داشتن، از مال شوهر ندارد

  
…»215«  

  : سؤال

زنى که میدانسته باکره نیست وبه عنوان باکره شوهر کرده وشوهر نیز هنگامعقد شرط بکارت کرده وپس از 
  سارات وارده به شوهر است؟ضامن خدعاى خسارت نموده، آیا زنعقد ومزاوجت، شوهر ا

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

تواند از مهر به مقدار نسبت  زنى که شرط شده است، باکره باشد معلوم شود، باکره نبوده، شوهرش فقط مى
  )217(.خسارات دیگر را زن ضامن نیست.بگیردساز مهر مسمى پ... بین مهر، باکره، وغیر باکره، نصف یا ثلث یا

  
…»216«  

  : سؤال

اگر زن شوهردارى بر اثر ارتباط نامشروع با دیگران باعث دلسردى شوهر خودشود وشوهر به طالق وى 
خسارات وارده به عهده کدام یک از زن یا مرد  اقدام کند واز این راه متحمل خسارت مالى شود، ضمان

  اجنبى است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

اگر ضمان باشد، باید در تحت یکى از ادله عامه ضمان .هى نیستدر این مورد به خصوص روایتى یا فتواى فقی
وچون هیچ .ویا شرطى در ضمن عقد باشد به پرداخت خسارت مذکور.باشد قاعده ید ـ قاعده اتالفـ استیفاء

ضمان خسارت وارده به عهده هیچ کدام، از زن، یا مرد اجنبى .کدام از این قواعد منطبق بر مقام نیست
  )218(.ها را تعزیر کند بلى حاکم شرع میتواند آن.اند  کبیره مرتکب شدهولو معصیت.نیست

  
…»217«  

  : سؤال
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١١٢ ...استفتائات قوه قضائيه و

کرد، کسى حاضر به  شوهرى که مبتال به بیمارى آمیزشى واگیر دارد بوده واگر قبل از عقد آن را ابزار مى
مارى غیر شد، اگر کسالت خود را کتمان کند وپس ازمجامعت همسر خود را دچار بی ازدواج با وى نمى

  قابل عالج کند، ضامن خسارات مالىمیباشد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )219(.باشد ضامن خسارات مى.چون سبب بیمارى همسر، شوهرش بوده است

  
…»218«  

  : سؤال

کند، اگر عابر  کسانى که اجناس مغازه خود را براى جلب توجه مشتریان بیرون مغازه گذاشتهوسد معبر مى
ها بر خورد کند وبر اثرریختن یا شکستن، خسارتى وارد شود، عابر ضامن  خود آگاه به آنهنگام عبور، نا

  است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

یک دسته روایات داللت دارد، بر این که هر چیزى که مضر به راه وعبور مسلمینباشد، صاحب او ضامن 
  )220(. دار استبلکه ضمان به عهده خود مغازه.بنابر این عابر ضامن نیست.است

  
…»219«  

  : سؤال

اگر عوامل شهردارى، سازمان آب، گاز، مخابرات ویا هر اداره وارگان دیگر، درمعبر عمومى اقدام به 
را مانع گذارى نکنند که از این بابت به عابرین اطراف آن) ا شبموقع ظهر ی(حفارى کنند وهنگام تعطیلى 

  ، آیا عاملین ضامن خواهند بود؟سواره یا پیاده خسارات مالى یا جانىوارد شود

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

چنانچه حفارى وسیعى باشد، وبه حسب متعارف، به واسطه وسعت، وروشنى آن،مرسوم نباشد مانع 
عاملین ضامن نیستند چون حفارى که براى مصلحت مسلمین باشد، وکار خالفمتعارف هم نکنند، .گذارى

اشد وبه حسب متعارف، در این گونه موارد هنگام تعطیلىمانع گذارى ولى اگر کم ب.صاحب آن ضامن نیست
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١١٣ ...استفتائات قوه قضائيه و

این تفصیل را حقیر از روایات خاصه وارده از حضرات ائمه اطهار .کنند، ودر این مورد نکردند ضامنند مى
  )221(.ام علیهم السالماستفاده کرده

  
…»220«  

  : سؤال

ها  هاى آن شاخهنکردن  ، اگر هرسهایى که دو طرف خیابان هاست ومتعلق به شهردارى است رختد
  موجب ضررهاى مالى یا جانى به عابرین شود، ضمان آن بهعهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

وچنانچه .چنانچه ضررها به واسطه یک پیش آمد غیر مترقبه مانند طوفان شدید باشد، بهعهده شهردارى نیست
ها را باز ضامن  د ولو عملى ندارد، که هرس کند شاخهاگر شهردارى تعه.به واسطه امور عادى جارى باشد

  )222(.ولى اگر تعهد دارد ضامن است.نیست

  
…»221«  

  : سؤال

هاى اصلى یا فرعى که محل عبور ومرور عامهمردم است، مصالح ساختمان  ها وجاده اگر کسى در خیابان
هاى جانى ومالى  سارتیا چیزهاى دیگر بریزد وموجب سد معبر وتصادفاتشود واز این بابت موجب خ

  عهده سد کننده معبر است، یا صاحبان وسائل نقلیه که تصادف کرده اند؟یا ضمان آن بهشده باشد، آ

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

چنانچه صاحبان وسائل نقلیه جاهل به بودن مصالح در آن محل باشند، ضمان بهعهده سد کننده معبر 
  )223(.قلیه است وسائل نواگر عالم باشند به عهده صاحبان.است

  
…»222«  

  : سؤال
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١١٤ ...استفتائات قوه قضائيه و

اگر داخل زمینى که داراى دیوارکشى است وجزو معابر عمومى نیست، چاهىحفر کنند وشب یا روز کسى 
در آن بیفتد وبمیرد، ضمان دیه او به عهده کیست وآیازمین بدون دیوارى که معبر نیست نیز همین حکم را 

  دارد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

واگر ملک غیر است یا راه عبور مسلمانان است ضامن دیه .خودش است ضامن نیست زمین ملک چنانچه
این فتوى مضون چند روایت .واگر عالم باشد کسى ضامن نیست.وخسارات میباشد اگرعابر جاهل به حال باشد

ها   آنذکر شده است فقهاء هم بر طبق)  من ابواب موجبات الضمانکتاب دیات3وسائل باب (است که در 
  )224(.اند فتوى داده

  
…»223«  

  : سؤال

اى را اجاره کنند وپس از مدتى که محلمعمور شده از مستأجر بخواهد  اگر بدون پرداخت سرقفلى مغازه
مغازه را تخلیه کند واو به دلیل عمران منطقهدرخواست مبلغى کند، مالک نیز به این دلیل که اگر امتناع کند 

 راه شکایت مبلغ بیشترى مى گیرد، مبلغى به مستأجر میدهد، آیامستأجر ضامن نمیکند یا از مستأجر تخلیه
  وجه دریافتى است یا نه؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

اگر در اثناء مدتى که در اجاره او است مطالبه مبلغى بکند .در صورتى که مستأجر سرقفلى به مالک نداده باشد
واگر بعد از تمام شدن مدت اجاره .د حالل است وضامن نیستبراى تخلیه، وبه هر طریقĤن مبلغ را بگیر

چنانچه شخص ثالثى از او تقاضا کند که محل را تخلیه کند، تا او اجاره کند ـمستأجر، از او مبلغى .باشد
وچنانچه مالک از او بخواهد که تخلیه کند ـ مستأجر حق مطالبه مبلغى را .بگیرد حالل وضامن نیست

  )225(.ت آن مبلغ را بگیرد، بدون رضایت مالک ضامن استواگر با شکای.ندارد

  
…»224«  

  : سؤال

                                                           
  )1419 صفر 27: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (224

  )1419 صفر 27: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (225



١١٥ ...استفتائات قوه قضائيه و

اگر توسط یکى از شرکاء به شرکتى که بیمه شده خسارتى وارد شود ومبلغى کهاداره بیمه در جهت جبران 
کند همه خسارت را جبران نکند،آیا ضمان بقیه خسارت به عهده شریک مقصر است  خسارت پرداخت مى

  یا نه؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )226(.بلى ضمان بقیه به عهده خسارت وارد کننده است

  
…»225«  

اگر شریکى به مسئولیت خود بر خالف مقررات شرکت معامالت سودآورىانجام دهد وشرکاى :سؤال
دیگر به همین جهت خالف وى را امضا کنند، آن شریک پس ازآن معامله دیگرى انجام دهد وزیان کند، 

  ن وارده بوده یا امضاىگذشته حاکى از رضایت آینده نیز هست؟آیا ضامن زیا

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

خیر .امضا گذشته در صورتى که، فقط امضا آن معامله باشد، چطور ممکن است حاکى ازرضایت آینده بشود
  )227(.ضمان زیان وارده به عهده خود او است

  
…»226«  

  : سؤال

حیوانات وپرندگان وحشى از قبیل آهو، بزکوهى، کبک وغیره را پس از اگر دولت اسالمى استفاده وشکار 
دریافت وپروانه شکار در فصول مخصوصى از سالمجاز کرده باشد، وافرادى بدون توجه به ضوابط با 

اند در حق بیت المال هستند یا  پروانه یا بدون پروانه اقدام بهشکار کنند، ضامن بهاى چیزى که شکار کرده
  نه؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

رعایت مصالح امت قرار مت اسالمى، مقرراتى را براى این گونه موارد بهچنانچه حکومت به خصوص حکو
ولى ضمان در مورد سؤال وجهى ندارد، مگر آن که دولت مقرر کند که .دهد، بال اشکال نباید مخالفت کرد

                                                           
  )1419 صفر 27: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (226

  )1419 صفر 27: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (227



١١٦ ...استفتائات قوه قضائيه و

در آن صورت هم هر گونه قرار داد . بپردازدچنانچه شکارحیوانات مخصوصى نمود، باید فالن مبلغ به دولت
  )228(.شده است باید عمل شود

  
…»227«  

  : سؤال

کنند وتحت مراقبت سازمان  اگر کسى از پرندگان حالل گوشت وحشى که همه ساله مهاجرت مى  
مقررات بین المللى است صید کند، آیا به این ها خالف ز حیوانات وحشى قرار دارند وصید آنحمایت ا

   که جمهورى اسالمى نیز از آن هاحمایت کرده، ضمان آور است؟لحاظ

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

عقالء بنا دارند در تمام ممالک به این که حیوانات :با خصوصیاتى که در سؤال ذکر شده است معلوم میشود
ه، میتوان وچون شارع مقدس ردع نفرمود.ها میشود مذکور با تحت حمایت دولت هاقرار گرفتن ملک دولت

ها بر خالف مقررات،  بنابر این صید آن.ملک جمهورى اسالمى است فتوى داد که آن حیوانات در ایران
  )229(.وضمان آور است

  
…»228«  

  : سؤال

طبق قوانین جارى کشور جمهورى اسالمى که از مصوبات زمان طاغوت است وفعال به تأیید شوراى 
 به تصویبجمهورى اسالمى رسیده، وجوه حاصله از 1358 محترم نگهبان رسیده ومشابه آن نیز در سال

بیت (طریق صید وشکارهاى غیر قانونى را جزودرآمدهاى دولت محسوب دانسته وباید به خزانه دارى کل 
واریز نمایند، آیا اگر برخى از مأمورین سازمان نسبت به موارد کوتاهى یا گذشت هاىبى )المال مسلمین

  من خواهند بود؟مورد کنند، نسبت به آن ضا

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

به عبارت دیگر چون فرض این است که بناء .با خصوصیاتى که ذکر شده است در سؤال ضمان ثابت است
ودر جمهورى .ها میشود هاى ملک آن عقالء در تمام ممالک بر این است کهاموال بالمالک با حیازت دولت
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١١٧ ...استفتائات قوه قضائيه و

مورد مأمورین جلوى ضمان را  بنابر این گذشت بى.ودهاسالمى نیز چنین است، وشارع هم امضا نم
  )230(.کنند ضامنند ولى خود افرادى که صید یا شکار مى.نمیگیرد

  
…»229«  

  : سؤال

اگر کسى ضامن بدهى دیگرى شده وطلبکار طلب خود را از او نگرفته، چنانچهضامن به خیال این که 
ا ازبدهکار گرفته وبراى خود برداشته باشد، آیا طلبکار طلب خود را به وى بخشیده، مبلغ مورد ضمانت ر

  ضمانت کننده در صورت بخشیدنطلبکار ضامن مبلغ دریافتى است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ولى اگر ابراء نکرده است بلکه .چنانچه طلبکار ابراء کند ذمه ضامن را ضامن، مبلغ دریافتى را باید پس بدهد
  )231(. سؤال این استضامن مبلغ دریافتى نیست واهللا العالمبخشیده وهبه نموده است، که ظاهر

  
…»230«  

  : سؤال

نکنند وصرفا به داشتن پروانه زم رااگر مسئولین بانک در مورد توان وعدم توان باز پرداخت ضامن تحقیق ال
کسب یا دسته چک بانکى اکتفا کنند وپس از انقضاىمدت، ضامن قدرت پرداخت نداشته باشد، مسئولین 

  ک ضامن وجوهى هستند کهقرض داده اند؟بان

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

اداء آن را حتى به کسانى که تمکن از .به افراد را ندارندچون مسئولین بانک اختیار تام در دادن قرض 
اند  قهرا مسئولین بانک ضامن وجوهى که قرض داده.بنابر این در فرض سؤال تقصیر نموده.ندارند

  )232(.باشند مى

  
…»231«  

  : سؤال
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١١٨ ...استفتائات قوه قضائيه و

اى را براى استفاده کارى که استفاده آن در ظرف طال ونقره حرام است با شرط اسقاط  اگر ظرف طال ونقره
  ضمان عاریه کنند وظرف در دست عاریه کننده تلفشود، آیا ضامن است؟

  :وابج

  )باسمه جلت اسمائه(

ماالیضمن (لى چون قاعده و.در فرض سؤال عاریه باطل است، وبه تبع آن شرط هم کان لم یکن است
وعاریه مفروضه اگر صحیح بود ضمان نداشت، حال .اى است تمام ومستدل ، قاعده)بصحیحه الیضمن بفاسده

  )233(.که فاسد است، نیز ضمان ندارد

  
…»232«  

  : سؤال

عاریه کننده براى تعمیر چیزى که به دارد،اگر در عاریه مضمونه چیزى که قطعات یدکى آن اصلى ومشا
 کرده در عین این که قطعات آن اصلى بوده،از قطعات مشابه استفاده کند، آیا نسبت به آن ضامن عاریه

  است یا نه؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

چنانچه استفاده از قطعات مشابه خالف شرط باشد، وخسارتى را موجب شود ـضامن آن خسارت میباشد ـ 
  )234(. نیستواال با فرض عدم خسارت وعدم تلف وجهى بر ضمان.

  
…»233«  

  : سؤال

اگر عاریه گیرنده از غصبى بودن مال مطلع نبود وعاریه نیز غیر مضمونه بوده ودر دست عاریه گیرنده تلف 
  است یا عاریه گیرنده؟)غاصب(شده باشد، آیا ضمان آن به عهده عاریه دهنده 

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

براى این که، ماالیضمن بصحیحه الیضمن .یرنده ضامن نیستهمان گونه که در مسأله قبل گفته شد عاریه گ
وعاریه دهنده چون غاصب است، ودادن عاریه هم مورد نداشته، ومال غیر را به غیررضاى او در .بفاسده

  )235(.معرض تلف، بدون ضمان قرار داده است ضامن است
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١١٩ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»234«  

  : سؤال

اى به دست آورده  ز طریق حفارىغیر مجاز عتیقهاگر کسى در دوران طاغوت که امر ونهى او مطاع نبوده، ا
باشد واز راه فروش آن مالى کسب کند، آیا مالکĤن شده یا باید آن را تحویل سازمان میراث فرهنگى دهد یا 

  داده باشد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

یا ) راضى مفتوحه عنوها(، یا مملوک همه مسلمانان مانند )ع(چنانچه عتیقه را در زمین مباح ـ یا مملوک امام 
خریدن وعلم به آن که آنعتیقه مال ا مملوک خودش که با احیاء مالک شده باشد ـ یا با ی). اراضى خراجیه(

ووجوه حاصله را نباید تحویل سازمان میراث .مال خودش میباشد.مالک سابق نیست، به دست آورده باشد
  )236(.فرهنگى بدهد واهللا العالم

  
…»235«  

  : سؤال

... ز نظر قوانین جارى کشور جمهورى اسالمى حفارى جهت به دست آوردناشیاى عتیقه، گنج واگر ا
اى به دست   خالف قانون باشد، آیا کسانى که در خالف مقررات اقدام بهحفارى نموده واشیاى عتیقه

ض؟ میĤورند واز این راه صاحب سرمایهشوند، آیا نسبت به کل مبلغ حاصله ضامن هستند یا نسبت به بع
  هاى غاصب چه حکمى دارد؟ ونسبت بهحکومت

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

استخراج کرد، اگر کسى بدون رعایت مقرارت ویا این که قانونا .دانم این قانون موافق شرع است یا نه نمى
  )237(.وفرقى بین حکومت غاصب وغیر غاصب نیست.مالک میشود یا نه،ضمان فرع عدم مالکیت است

  
…»236«  

  : سؤال
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١٢٠ ...استفتائات قوه قضائيه و

اگر قاضى به مجرد این که نگهدارى اشیاء عتیقه خالف قانون است، بدون توجهبه این که دارنده آن چیز، 
 مثل ارث وخرید مالک شده یا از راهغیر مشروع، قصد خارج کردن از کشور را داشته یا نه، ;از راه مشروع

  هد، آیا قاضى ضامن است یا نه؟بدون آن که دستور پرداختبهاى آن را به مالک بدهد، حکم به مصادره آن د

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )238(.با فرضى که شده است قاضى ضامن است

  
…»237«  

  : سؤال

کسانى که خود را براى عبور دادن افراد از مرزهاى بین المللى آماده کرده وبهطور قاچاق افراد را عبور مى 
  میگیرند؟ى هستند که از این بابتدهند آیا ضامن وجوه

  :ابجو

  )باسمه جلت اسمائه(

مخالفت حکومت خصوصا حکومت اسالمى، در صورتى که منع از چیزى به عنوان،رعایت مصالح مملکتى، 
وپول گرفتن .بنابر این اگر منع از عبور قاچاق از این حیث باشد قهرا حرام است.وعامه مردم بنماید جائز نیست

پس قهرا افراد عبور دهنده ضامن آن .یرندهنمیشوددر مقابل عمل محرم غیر جائز است، وموجب مالکیت گ
در آن .کنم غالبا چنیناست ها باشند که خیال مى ها راضى به تصرف آن مگر آن که پول دهنده.وجوه میباشند

وچنانچه منع حکوت به رعایت حال خود افراد باشد، که به اصطالح علمى نهىارشادى .صورت ضامن نیستند
هیچ وجهى بر ضمان عبور در این صورت . گرفتن در مقابل آن جائز استست، وپولباشد عمل حرام نی

  )239(.ها نیست دهنده

  
…»238«  

  : سؤال

هاى ژاپنى وغیره، حال وهواى دیگرىدر جوانان کشور پیدا شود  اگر بر اثر به نمایش گذاشتن برخى فیلم
ل شوند، آیا ضمانى به عهده واقدام به خروج غیر قانونى از کشور نمایند وخساراتى رااز این بابت متحم

  دست اندرکاران صدا وسیما خواهدبود؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(
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١٢١ ...استفتائات قوه قضائيه و

بنابر .پس عمل مستند به مباشر است نه سبب.وجهى بر ضمان آنان نیست چون صدا وسیما سلب اختیار نمیکند
  )240(.این ضامن نیست

  
…»239«  

  : سؤال

کند، آیا عبور  شور، مبلغى به عنوان مالیاتدریافت مىچون دولت اسالمى در مقابل هر خروج قانونى از ک
  ضامن هستند؟ان مالیات رادهندگان غیر مجاز در برابر عبور هر نفر هم

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

چون دولت اسالمى مانند سایر دول مالیات را به ازاء کارهایى که به .عبور دهندگان غیر مجاز ضامن نیستند
بنابر این وجهى بر ضمان عبور دهنده غیر مجاز نیست واهللا .کند جام میدهد دریافت مىها ان عبور کننده نفع

  )241(.العالم

  
…»240«  

خود را از دست بدهد کنند ومدتى نزد خود نگه دارند تا ارزشاگر کتاب یا نوشتجات کسى را غصب :سؤال
، آیا ضمان هر گونه ویا مطالبى را از نوشتجات او منتشر کنند که موجب خسارتمالى به مؤلف شود

  خسارت به عهده غاصب است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

بنابر .او مالک آن کار استیز، محصول زحمت ونتیجه کار او است، وتنهاکند آن چ کسى که چیزى تألیف مى
ز ونی.این کسى که آن را نزد خود نگه دارد تا ارزش خود را از دست بدهد، اتالف مالغیر نموده، وضامن است

خسارت شود قهرا ضامن  کسى که منتشر کند آن را بدون رضایت او تصرف غیر مجاز است، واگر موجب
  )242(.است

  
…»241«  

  : سؤال
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١٢٢ ...استفتائات قوه قضائيه و

 دین، بدهى اگر بدهکارى را که قادر به پرداخت بدهى خود نیست مجبور کنند تا از راهفروش مستثنات
  آن به عهده کیست؟ضمان خود را بپردازد واز این بابت خسارت مادى به او برسد،

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

 قسم است دلیل عام وروایت 2وادله ضمان .حکم به ضمان محتاج به دلیل است، واال اصل اولى برائت است
اند قاعدۀ  قاعده استیفاءو بعضى گفتهز قاعده اتالف ـ قاعده ید ـ قسم اول ـ عبارت است ا.وارد مورد خاص

و .و هیچ کدام از قواعد باب ضمان شامل مورد نیست. این دو اخیر را قبول ندارمال ضرر وقاعده احترام ـ که
  )243(.کنم بنابر این حکم به ضمان نمى.دلیل خاصى هم نداریم

  
…»242«  

  : سؤال

طلبکارى که براى وصول طلب خود ناچار به قبول مقدارى زمین در محدودهشهرى شده، اگر پس از آن 
تنظیم شد، شهردارى شهر زمین مذکور را از اراضى تمدین محلى حضور معکه قرارداد غیر رسمى زمین در

اى به وى وارد آورد،  شهرى اعالم کرده واز تصرفخریدار جلوگیرى کند، واز این راه خسارت عمده
  خسارت وارده به عهده کیست؟ ضمان

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

تصاحب میکند در حکم تلف ، بعدا که شهردارىاشتهدر موقع قرارداد زمین مالیت داشته، ومانعى هم ند
اگر تحویل نگرفته بوده است به .چنانچه زمین را طلبکار تحویل گرفته بوده است ضرر متوجه او است.است

  )244(.ضرر متوجه بایع است) کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مالبایعه(مقتضاى 

  
…»243«  

  : سؤال

اى  ئیه یا رؤساى مافوق خود قرارگرفته وحکم غیر عادالنهاگر قاضى تحت تأثیر یکى از رؤساى قوه قضا
است یا کسى که وى را مقهور آن به عهده قاضى  ر کند ومتهم را متضرر نماید، آیا ضمانعلیه متهم صاد

  نموده؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(
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١٢٣ ...استفتائات قوه قضائيه و

رر منتسب به او ضامن است چون ض.در صورتى که قاضى، مکره، ومقهور، ویا معتقد به حکمى که نموده نباشد
معتقد به آن حکم باشد ضامن نیست ـ ین که اگر کما ا.واگر مکره باشد ـ ضامن نیست ـ لحدیث الرفع.است

  )245(.براى آن که ضمان خطاىقاضى به عهده بیت المال است واهللا العالم

  
…»244«  

  : سؤال

تشخیص جرم چون مسدود کردن حساب بانکى اشخاص، موقوف به تشکیل پرونده وبررسىمقدمات و
است واین کار توسط کسانى صورت میگیرد که حکمقضایى دارند ودیگران هر چند از رؤساى عالى رتبه 
قوه قضائیه باشند قانونا حقچنین امرى را ندارند، حال اگر یکى از رؤساى عالى رتبه قوه قضائیه، بدون 

ن طریق ضررمالى را متوجه تشکیلپرونده وثبوت جرم، دستور مسدود شدن حسابى را صادر کند واز ای
  صاحب حساب کند، آیا ضمان آن به عهده او است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

که حساب را مسدود  ضمان به عهده آن کسى استدر صورت توجه ضرر مالى به مسدود شدن حساب،
  )246(.ولى معلوم باشد که عدم النفع، غیر از ضرر است، مجرد عدم فائده موجب ضماننیست.نموده

  
…»245«  

  : سؤال

کنند، اگر همه  کنند واز راه خرید وفروش کبوترارتزاق مى کسانى که مغازه مجاز کبوتر فروشى دایر مى
مشتریان یا فروشندگان به آن ها، جوانان به ظاهرکبوتر پرانى هستند که اکثرا کبوترهاى صید شده خود را 

  ال است؟ها ضمان آور وداراى اشک آنها میفروشند، آیا کار به آن

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

یا آن که علم اجمالى داشته باشد، که یکى .در صورتى که بداند که کبوتر خاصى که صید شده ملک غیر است
واگر نداند حمل فعل مسلم بر صحت .معامله اشکال دارد، وضمان آور است.از چند کبوتر چنین است

  )247(.اشکال ندارد وضمان آور هم نیست نموده
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١٢٤ ...استفتائات قوه قضائيه و

…»246«  

  : سؤال

اگر با پاشیدن گندم مسموم موجب هالکت کبوترهاى کبوتر پرانى که براىهمسایگان ایجاد مزاحمت 
  کند واز نصیحت دیگران نیز پند نمیگیرد شوند، آیاضمان بهاى کبوترهاى او خواهد بود؟ مى

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )248(.ند، به مقتضاى قاعدهاتالف ضمان ثابت استبلى چون کبوترها مالیت دارند، وبه واسطه سم تلف شده ا

  
…»247«  

  : سؤال

بار آورد، از این رو قانونا  چون ممکن است وجود یک کبوتر در محدوده فرودگاه فاجعه جبران ناپذیرى به
شده، حال اگر یکى از مأمورین حفاظت  کبوتر پرانى در شعاع چهل کیلومترى فرودگاه ممنوع اعالم

  کبوترى اقدام به نابودى آنکند، آیا نسبت به قیمت آن ضامن خواهد بود؟فرودگاه با دیدن 

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

بلى ممکن است گفته شود، چون نابود .ولى ضامن قیمت آن میباشد.عمل مأمور حفاظت تکلیفا جائز است
ه صاحب کبوتر باید بهر حال ب.ها به صالح مسلمین است،میتواند از بیت المال آن وجه را بگیرد کردن آن

مگر آن که دولت اسالمى قانونى بگذراند بر خالف آن چه گفته شد در .ه پرداخت شودعوض نابود شد
  )249(.صورتى کهصالح امت اسالمى بداند

  
…»248«  

  : سؤال

اطفالى که از مقررات عبور از خیابان آگاهى ندارند اگر بدون توجه اولیاى خوداز منزل خارج شده 
  ها بهعهده کیست؟ گاهى فوت خود شوند، ضمان دیه آنوموجب تصادف و

  
  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(
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١٢٥ ...استفتائات قوه قضائيه و

به عبارت دیگر چنانچه قتل .در صورتى که فعل فاعل مختارى، موجب تصاف نباشد، ضمان بر کسى نیست
واگر عرفا قتل منتسب شود به .منتسب باشد به خود صبى، نه به راننده اتومبیل، مثالضمان بر کسى نیست

  )250(.است) اقوامپدرى(ننده، چون قتل خطائى است ضمان بر عاقله را

  
…»249«  

  : سؤال

برق رسانى به هم گرفته وبر اثر غى هنگام هوا کردن بادبادک موجب شده دو سیم از شبکهنوجوان غیر بال
اتصال پاره شده ودیگرى را دچار برق گرفتگى نمودهوفوت کرده است، ضمان خسارت ودیه متوفى به 

   کیست؟عهده

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

به عالوه اگر عمدى هم فوت منتسب به او .عمل نوجوان باعث فوت شده است، ولى این قتل خطائى است
بنابر این دیه .حکم قتل خطائى را داشت) عمدالصبى خطاء تحمله العاقلۀ(بشود، به مقتضاى روایت شریفه 

  )251(.لغ استمتوفى به عهده اقوام پدرى آن نوجوان، غیر با

  
…»250«  

  : سؤال

ها وجوهى را کسب  کسانى که استحقاق مالى ندارند، ولى از راه نشاندن افراد وابسته به خود درگذرگاه
  کنند، مالک میشوند یا ضامن هستند؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ها پول   به آنچون مردم به عنوان فقیر.کارى است خالف، بعضى از فقهاء حرام میدانند، ومالک نمیشوند
بلى چنانچه کسى که پول .میدهند، ودر صورت عدم فقر نمیتوانندپول را بگیرند، ومالک نمیشوند، قهرا ضامنند

به او پول بدهد مالک میشود وگرفتن او هم حرام ذلک  عمیدهد، بداند، یا احتمال دهد که گیرنده فقیر نیست م
  )252(.نیست

  
…»251«  
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١٢٦ ...استفتائات قوه قضائيه و

  : سؤال

 ندارند ولى از طریق استخدام افرادى چون پیر زنان وپیر مردان وافراد کسانى که استحقاق مالى
مخارج مستخدمین خود را تأمین وبقیه را  سرپرست ومعلول واز راه تکدى آنان وجوهى حاصل نموده  بى

  براى خود بر میدارند، آیا از بابت بهره اىکه خود میبرد ضامن است یا نه؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ومستخدمین .کنند،مثال محلى که ملک آنهاست در اختیار آن افراد قرار میدهند کارى براى آن افراد مىچنانچه 
  )253(واهللا العالم. ضامن نیستند.راضى به آن گونه تأمین مخارج، وبرداشت بقیه باشند

  
…»252«  

  : سؤال

دست حساسیت پیدا ر زیاگر مسئولین ادارات که به علل هوا پرستى وتمایالت نفسانى، بر برخىکارمندان 
کنند که یا ناچاربه استعفا شده ویا پس از عدم پذیرفتن استعفا از طریق  کرده ودر مورد آنان کارشکنى مى

خسارت  غیبت کردن اخراجمیشوند واز این بابت متحمل خسارات مالى زیادى شوند، آیا ضمان این گونه
  به عهده مسئولین ذى ربط است یا نه؟

  :جواب

  ) اسمائهباسمه جلت(

ومسئول اداره کارشکنى بنماید واو راعزل کند، بر خالف قوانین . چنانچه کارمند استخدام رسمى شده باشد
ولى اگر مسئول سبب شود که خود او .به عهده مسئول است) قطع مقررى اداره(اداره مربوطه،خسارت وارده 

  )254(.لو این که کار خالفى انجام داده استضمان ندارد، و.یا از طریق غیبت اختیارى اخراج شود.استعفاء دهد

  
…»253«  

  : سؤال

پایین ترى را به وى دهند که در کاردانى را از سمت اصلى خود بر کنار کنند وپستاگر بر اثر باند بازى، فرد 
نتیجه ماهانه مبلغى نازل تر از حقوق استحقاقىدریافت کند، آیا ضمانى از این بابت به عهده مسببین آمده 

  ؟یا نه

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(
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١٢٧ ...استفتائات قوه قضائيه و

ضمان یا باید به واسطه انطباق یکى از قواعد کلیهید ـ اتالف ـ استیفاء ـ بر موردىویا دلیل مخصوصى داللت 
بنابر این وجهى بر ضمان نیست، واصل مقتضى عدم .وچون هیچ کدام در مورد سؤال نیست.کند بر ضمان
  )255(.ضمان است

  
…»254«  

اره راهنمایى ورانندگى با مأمورین خود قرار بگذارد در قبالهر برگ قبض جریمه که اگر مثال رئیس اد:سؤال
از مردم میگیرند فالن درصد، ورئیس دارائى شهر بهمأمورین خود گوید در قبال اخذ فالن مبلغ مالیان فالن 

زیادى  هاىدر آمد بیشتر به جان مردم افتاده ودرآمدیشود، ومأمورین براى کسب درصد به خود شما دادهم
  را براى ادراه مربوطه بدون حق کسب کنند، آیا ضمان تعدیات آنان به عهدهĤمرین است یا مأمورین؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )256(.تعدیات را مینمایندآنان به اختیار خود آن .ضمان تعدیات به عهده مأمورین است

  
…»255«  

  : سؤال

طاغوت ممنوع بوده ومجازات   بدون پروانه از نظر قانون دوراناستفاده از منابع ملى به صورت چرانیدن دام
ها به نفع وزارتمنابع طبیعى بوده است، این قانون پس از پیروزى  ان طبق همان قانون، ضبط کلیه دام

انقالب مورد تأیید مقاماتقانونگذارى قرار گرفته ودر حال حاضر نیز معمول است، حال اگر دامدارى با علم 
 وجنگلدارى گوسفندهاى او را بگیرد،آیا دامدار ضامن بهاى ن، مبادرت به چراى غیر قانونى کندبهاین قانو

  گوسفندهایى است که به عنوان امانت از دیگران میچرانیدهاست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

قانونى در صورتى که قانون گذاران حکومت اسالمى، رعایت قانون شرع را نموده، وبه نفعامت اسالمى چنین 
ودامدار بهاى گوسفندهایى که به عنوان، امانت گرفته از دیگران و .امن نیسترا امضا کرده اند، جنگلدار ض
ولى در این .بلکه اگر قانون شرع هم رعایت نشده باشد، دامدار ضامن است.میچرانیدهاست، ضامن است

  )257(.صورت به نحو تعاقب ایادى است

  

                                                           
  )1419فر  ص28: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (255

  )1419 صفر 28: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (256

  )1419 صفر 28: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (257



١٢٨ ...استفتائات قوه قضائيه و

…»256«  

  : سؤال

استفاده از منابع طبیعى ممنوع باشد ودارندگان پروانه، بدونتوجه به قانون اقدام به فروش اگر فروش پروانه 
اند ضامن هستند یا نه وخریدار از نظر استفاده  گرفتهیدارپروانه خود کنند، ایا از بابت وجوهى که از خر

  غیر مجاز چه حکمى دارد؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

کند،معامله اشکال ندارد،  وانه ممنوع است، مع ذلک اقدام به خرید مىچنانچه خریدار بداند فروش پر
حکومت اسالمى، بلکه حتىغیر نیست چون با ممنوع کردن واگر نداند معامله صحیح .وفروشنده ضامن نیست

اسالمى، آن پروانه از مالیت میافتد، پولى که فروشنده گرفته مالک نمیشود قهراضامن آن میباشد، وخریدار هم 
  )258(.جاز به استفاده از آن نیستم

  
…»257«  

  : سؤال

کسى که از روى مزاح وشوخى کارت دعوت به صرف شام به نام دیگرى چاپنموده وبه آدرس اشخاص 
فرستاده وافراد زیادرى را به منزل وى دعوت کرده وازاین راه موجب خسارتى به صاحب خانه شده، ایا 

  او است؟ضمان مخارجى که صاحب خانهکرده به عهده 

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ها بدون اطالع صاحب خانه، از اموال اواستفاده کنند، واو هم پس از  نه خیر ضامن نیست، مگر آن که مهمان
  )259(.اطالع راضى نشود، در این صورت ضامن است

  
…»258«  

یا اگر دیگران پس نمیشناسد، آاقارب اصلى خود رافردى که فرزند خوانده دیگرى شده وپدر ومادر و:سؤال
  از مرگ پدر ومادر او، او را مطلع نسازند به گونه اىکه از ارث مرحوم شود، ضامن ارث وى خواهند بود؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )260(.نه خیر ضامن نیستند
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١٢٩ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»259«  

  : سؤال

 باشد که ورثه اى گونهاثر نداشتن فرزند، بچه دیگرى را به عنوان فرنزد قبول کرده، اگر بهکسانى که بر 
  طبقات بعدى را از ارث محروم کند، ضمان ان به عهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

واال راه . کند چون البد در زمان حیات اموال خود را به او، میبخشد، یامصالحه مى. هیچ کس ضامن نیست
  )261(.در این صورت هیچ وجهى بر ضمان نیست.یگرى بر محروم کردن نیستد

  
…»260«  

  : سؤال

اند ودر عین حال پاى  اگر دو کشتى گیر که در ابتداى کشتى، احتمال کشته شدن یا خسارت دیدننمیداده
  یکى به دیگرى بپیچد وبه همین علت به زمینافتاده خسارتى را متحمل شود، ضمان آن به عهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ب سوار اگر با هم تصادم کنند، هر دوبمیرند، یا یکى، هر دو این مسأله را فقهاء، به عنوان این که دو اس
اگر هر دو .خالصه مطلب این که اگر دو کشتى گیر چنانچه بر خورد کنند.خسارت ببینند، یا یکى متعرضند

تلف شوند یا خسارتى ببینند، مثال دست هر دو بشکند، هر کدام نصف دیهدیگرى را، باید بدهد زیرا خسارت 
واگر یک کدام خسارت ببیند، آن که خسارت ندیده، نصف دیه دیگرى را . هر دو استد بههر کدام مستن

ها معلوم میشود از  کنم حکم آن البته مسأله شقوق دیگرى دارد که خیال مى.بایدبدهد، وخودش چیزى نگیرد
  )262(.آنچهنوشته شد

  
…»261«  

  : سؤال

 ضمان دیه او به عهدهبکس زننده است یا اگر در اثر بکس یکى از دو بکس باز، دیگرى تلف شود، آیا
  نیست، واگر هست قتل عمد است یا خطا؟ه عهده کسىچون متوفى خود احتمال تلف میداده ضمانى ب
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١٣٠ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

اگر بکس زن به قصد کشتن طرف، بکس بزند، ویا آن که بکس به نحوى باشد کهبه حسب عادت موجب قتل 
این قتل عمد است، ورثه میتوانند، قصاص نمایند، ومى .قصد کشتن نداشته باشدمیشود، ولو این بکس زن 

واگر به حسب عادت کشنده نیست، واو هم قصد کشتن ندارد قتل غیر عمد استباید بکس زن .توانند دیه بگیرند
  )263(.واحتمال تلف مانع از ضمان نیست.دیه بدهد

  
…»262«  

  : سؤال

ول مسابقه هستند، یکى از آنان به طورناخود آگاه جلوى دیگرى اگر در حالى که دوچرخه سواران مشغ
اى به زمین بیفتدکه یا ناقص العضو شود ویا بمیرد، ضمان دیه  برود واو بر اثر عدم توان بر کنترل به گونه

  او به عهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

پس دیه بر عاقله . است، البته به غیراختیارظاهر این است که در این گونه موارد پیش آمد، منتسب به هر دو 
بنابر این در . دیه تعلق میگیردوچون فعل منتسب به هر دو است، به هر کدام نصف.است یعنى اقوام پدرى

  )264(.باید به مصدومبدهدفرض سؤال آن که جلوى دیگرى رفته، نصف دیه را 

  
…»263«  

  : سؤال

هاى وارده به عهده یکى از طرفین  د، آیا ضمان خسارتدر کلیه مسابقاتى که از طرف دولت تدارک میشو
  است یا به عهده دولت؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )265(.ت باشد نمیدانموجهى بر آن که به عهده دول

  
…»264«  
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١٣١ ...استفتائات قوه قضائيه و

  : سؤال

ها متوجه توپ است وهنگام دویدنبه جوانب توجه ندارند، بر  اگر در میادین فوتبال که توجه فوتبالیست
وردن دو نفر یکى خسارت ببیند وتشخیصمقصر ممکن نباشد ضمان خسارت وارده به عهده اثر بهم خ
  کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

بنابر این نصف خسارت به عهده ان است که خسارت .ه موارد خسارت منتسب به هر دو استچون در این گون
  )266(.ندیده است

  
…»265«  

کّل خود را با حرف امیدوار کند، ولى دردادگاه نتواند کارى به نفع اگر وکیل هنگام قرارداد وکالت، مو:سؤال
موکّل انجام دهد، آیا اگر موکل پس از انجام محاکماتقسمتى از حق الوکالۀ قرارداد شده را به وى نپردازد 

  ضامن است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ند، اما مؤثربودن یا نبودن ربطى به متعارف در قرارداد با وکیل، آن است که وکیل به نفع موکل صحبت ک
اش بوده انجام داده، وکوتاهى نکرده باشد، وجهى ندارد که آنچه  وکیل چنانچه آنچه وظیفه.قرارداد ندارد

 نپردازد بنابراین چنانچه قسمتى از حق الوکالۀ قرارداد شده را به وى.قرارداد شده یا بعض آن را به او ندهند
  )267(.ضامن است

  
…»266«  

  : لسؤا

اگر وکیلى به عنوان حق الوکالت مبلغى دریافت کند در قبال آن مطلبى به متهم پرونده یاد دهد، وهنگام 
اعتراض طرف مقابل در قبال اخذ مبلغى از آنان نیز حاضر شود مطالبى را ضد آنچه به متهم یاد داده به 

است خنثا کننده مطلبى است که به متهم ها یاد دهد، آیا با این حال که مطلبى که به طرف مقابل یاد داه  آن
  در قبال اخذ وجه یاد داده، ضامن وجهى است که از متهم گرفته است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(
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١٣٢ ...استفتائات قوه قضائيه و

یاد دادن .در صورتى که در قرارداد وکالت فقط قید شده باشد که در قبال حق الوکالت مطالبىبه متهم یاد دهد
ووجهى هم بر ضمان وجوهى که از متهم گرفته .یچ اشکال نداردمطالبى به طرف مقابل ضد این مطالب ه

کوشا باشد، طبعا یاد اى به ثمر رسیدن مطالبشولى چنانچه در قرارداد وکالت ذکر شود در حد وسع بر.نیست
قهرا ضامن آن وجوه میباشد، مگر به مقدار اجرۀ .دادن ضد آن مطالب به طرف مقابل خالف قرار داده است

  )268(.اد داده شدهالمثل مطالب ی

  
…»267«  

  : سؤال

کسى که خود را الیق وکالت مجلس نمیداند ولى به دلیل عنوان وحقوق آن اقدام میکند، اگر به مجلس راه 
  .آور نیست یابد آیا ضامن حقوقى است که میگیرد یا کار او ضمان

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ت، عدم لیاقت مربوط بهاقدامات وافعال وکیل مجلس حقوق که میگیرد، براى تصدى این مقام اس
ولذا اگر تا آخر هم نه حرفى نزند، ونه عملى .واز آثار الینفک آن هم نیست.هاى بعد از تصدّى است وسخنرانى

  )269(. نیستبنابر این وجهى، بر ضمان او.انجام دهد، آن حقوق به او دادهمیشود

  
…»268«  

  : سؤال

داهاى مجلس را پس از آن مورد تأییدشوراى نگهبان قرار گرفته، روحانیون وائمه جماعتى که برخى کاندی
کنند واز  متهم مى... بدون دلیل شرعى به خطاهاى چپ، راست، منافقین،لیبرالها، سرمایه دارى، فئودالیسم و

این راه حقوق یک فرد الیقرا ضایع مینمایند، آیا صرفا گناهکارند واز عدالت ساقط میشوند، یا ضامن 
  باشند؟ ست رفته اجتماع نیز مىحقوقاز د

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

کنند، که گناهش  این افراد خیانت به اجتماع وامت اسالمى مى.قطع نظر از گناه تهمت زدن، وسقوط از عدالت
  )270(.ولى ضمان حقوق از دست رفته وجهى ندارد.چند برابر تهمت بهیک فرد است
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١٣٣ ...استفتائات قوه قضائيه و

…»269«  

  : سؤال

اهانت داشته باشند یا نه، آیا کنند، خواه قصد یغاتى انتخاباتى را به هر دلیل پاره مىکسانى که پوسترهاى تبل
  ضامنند یا نه؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ها طوالنى باشد،خیال نمیکنم ضمانى  چنانچه آن پوسترها، در معابر عمومى نصب شود، ومدت نصب آن
پوستر براى  جاز است، وماندن یکل عمومى، تا حدى مزیرا به حسب بناء عقالء استفاده از اموا.متوجه شود

  )271(واهللا العالم. باشد صورتى که مزاحم داشتهمدت طوالنى، به نظر عقالء، غیر مجاز است، البته در 

  
…»270«  

کنند، اگر روىپوستر دیگر کاندیداها،  افرادى که به عنوان ستاد تبلیغاتى کاندیداى معینى فعالیت مى:سؤال
  داى مورد نظر خود را بچسبانند، ضامن هستندیا گناهکار؟پوستر کاندی

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

زیرا در اموال عمومى استفاده تابع .اَساسا استفاده از اموال عمومى با استفاده از اموال شخصى تفاوت دارد
ئم شده است جواز بنابر این آن چه سیره متشرعه بر آن قا.قرارداد کسى است که آن اموال در اختیار اواست

پس عمل .وشاهد آن هم عدم جلوگیرى متصدیان است.اعمالى از قبیل چسباندنپوستر روى پوستر دیگر است
  )272(.واهللا العالم. موجب ضمانخالف شرع است نه مذکور نه 

  
…»271«  

د سوء سواد رأى مینویسند، اگر ازبى سوادى افرا افراد باسوادى که هنگام اخذ آراء براى اشخاص بى:سؤال
استفاده کنند وبرخالف میل قلبى رأى دهنده، ورقه را به نامکاندیداى مورد عالقه خود پر کنند، عملشان 

  ضمان آور است یا صرفا گناهکارند؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )273(.کارى است خالف، ولى وجهى بر ضمان نیست
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١٣٤ ...استفتائات قوه قضائيه و

  
…»272«  

لس، بدون دلیل شرعى مبادرتبه استعفا کند واز این اى پس از انتخاب وراه یافتن به مج اگر نماینده:سؤال
  طریق موجب خسارات مالى زیادى براى دولت وملت شود،آیا ضمان آن به عهده او است؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

نمایندگى مجلس وکالت از طرف مردم است، وبه نظر اکثر فقهاء وکالت ارعقودجائزه است ووکیل بدون 
ولى به نظر این جانب به تبع جمعى از فقهاء .بنابر این استفتاء اشکال ندارد.عزل کندجهت میتواند خودش را 

بنابر این نماینده مذکور .ولى وکیل نمیتواند خودش را معزول کند.موکل بدون جهت میتواند وکیل راعزل کند
همین استعفاء نمیتواند بدون عذر شرعى استعفاء دهد پس از رفتن بهمجلس، وچنانچه خساراتى به استناد 

مگر آن که موکلین استعفاء او را قبول کنند، که در حقیقت .متوجه اشخاص حقوقى یا حقیقىبشود ضامن است
  )274(.اقالۀ در وکالت است

  
…»273«  

  : سؤال

ها وفیلم هاىمشهورى که در سینماها واز   مانند سریال;هاى نمایشى وهنرى اگر هنگام ساختن فیلم
پرت شد وخسارت جانى کى از با زیگران از اسب، کوه،ماشین وموارد دیگر تلویزیونها پخش میشود، ی

  ببیند، ضمان آن به عهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

چون کسى . چنانچه کسى آن اسب را تحریک نکند، ویا کسى او را از کوه پرت نکند، هیچ کس ضامن نیست
  )275(.به او باشدضامن پرت شدن ویا رم کردن اسب است، که سبب مستند 

  
…»274«  

  : سؤال

اسب افتاده وزیر نان از ک ضایعات وخساراتى که هنگام پیاده کردن نمایش به بار میĤید مثال یکى از بازى
  دست وپاى اسبها تلف میشود ضمان آن به عهده کیست؟

  :جواب
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١٣٥ ...استفتائات قوه قضائيه و

  )باسمه جلت اسمائه(

  )276(.حکم این مسأله از جواب مسأله قبل معلوم میشود

  
…»275«  

  : السؤ

خسارتى بهنوآموز وارد شود ضمان .. اگر براى آموزش دادن کارهاى خطرناکى چون عبور از روى سیم و
  آن به عهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

آن هم .دهنده ضامن است چنانچه نوآموز بچه غیر بالغ باشد، وولى او هم اذن در این کار نداده باشد، آموزش
واگر نوآموز بالغ است، یا .ها به حسب عادت در معرض این گونهخطرات باشد وتعلمدر صورتى که این تعلیم 

  )277(واهللا العالم. کسى ضامن نیستد،ولى اذن داده، یا این گونه اعمال در معرض خطر نباش

  
…»276«  

  : سؤال

او اگر هنگام تغزیه خوانى هنگام کشتن ابو الفضل فرضى، شمشیر خطاء رود وکسى کشته شود ضمان دیه 
  به عهده کیست؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )278(.شمشیر زننده است) یعنى اقوام پدرى(دیه آن به عهده عاقله 

  
…»277«  

کسانى که قبل از پیروزى انقالب براى بر هم زدن نظم اجتماع ودر نهایتمتزلزل کردن رژیم شاه به :سؤال
را متضرر یا ناقص العضو کرده باشند، آیا ها  حجاب وبد حجاب، اسید پاشیده وآن  صورت ولباس زنان بى

  ضامن خسارات مالى ودیه آن هاهستند یا چون کار آنها بر حسب ظاهر جنبه الهى داشته ضامن نیستند؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(
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١٣٦ ...استفتائات قوه قضائيه و

چنانچه آن اعمال با اجازه مجتهد جامع الشرائط بودهکه او هم با رعایت قانون اهم ومهم، چنین حکمى کرده 
واگر بدون اذن مجتهد بوده، ضامن تمام خسارات وارده .اند ضامن نیستند ن افراد که اسیدپاشیدهاست آ

  )279(.باشند مى

  
…»278«  

  : سؤال

هایى را بگیرند  اگر مثال معلمى به صداى مگس حساسیت داشته ومحصلین در خارج از کالسمگس
ت کالس درس را تضییع کنند، آیا ضمانى داه وق واز این راه معلم را آزار وهنگام درس در کالس رها کنند

  ها خواهد بود یا صرفاگناهکارند؟  به عهده آن

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

  )280(.کنم وجهى بر ضمان تصور نمى

  
…»279«  

  : سؤال

در مواردى که مثال تعدادى از دانش آموزان یا دانشجویان علیه دیگرى متحدشده ووى را به باد مسخره 
 تا این که او از رفتن به کالس دلسردشده وموجبات ترک تحصیل وى فراهم میشود، ودر واستهزاء میگیرند

  این میان خساراتى به او وبهجامعه وارد میشود، آیا ضمانى به عهده آنان خواهد بود یا نه؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

ب ضمان، یا دلیل خاصى باشد ولى ضمان که باید یا به واسطه، یکى از قواعد با.ست بسیار بد ومذمومکارى ا
  )281(.دراینجا مورد ندارد

  
…»280«  

  : سؤال

کنند و از این راه به آثار فرهنگى  کسانى که مثال به عنوان تعمیر ویا تجدید بناء، آثار باستانى را تخریب مى
  آور نیست؟ کنند، ضامنند یا کار آنان ضمان جامعه خسارت وارد مى
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١٣٧ ...استفتائات قوه قضائيه و

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

واگر ملک، افراد دیگر، یا مؤسسات، یا دولت باشد .چه آن آثار باستانى ملک خودشان باشد ضامن نیستندچنان
  )282(.ضامنند

  
…»281«  

  : سؤال

اگر کارفرمایى جهت تکمیل ساختمان خود به شرکت داربست مراجعه ودرخواست نصب داربست کند 
فشار قوى قرار داشته ومى بایست با وشرکت مزبور با این که ساختمان مذکور د ر محدودهکابل برق 

هماهنگى با اداره برق اقدام میکرد،رأسا اقدام کند که در نتیجه کارگرى در اثر برق گرفتگى فوت کند، آیا 
است که در خواست نصب داربست کرده یا بهعهده ) صاحب ساختمان(ضمان دیه انبه عهده کارفرما 

قدام کرده ویا به عهدهمهندس ناظر است که مسئول شرکت داربست است که بر خالف مقررات ا
  کارشناس ومسئول نظارت بر انجام صحیح عملیاتساختمانى بوده؟

  :جواب

  )باسمه جلت اسمائه(

چنانچه مهندس ناظر مفروض تفریط نموده، ودقت نکرده است در نتیجه گرفتنبرق کارگر را عرفا، مستند به او 
  )283(. واهللا العالم.است، واو جزء اخیر علت است، او ضامن است

  

                                                           
  )1419 صفر 29: تاریخ جواب استفتاء: هامش. (282

  ).1419 صفر 29: فتاءتاریخ جواب است: هامش. (283


