 ‐ 70318آﯾﺎ دﯾﮥ ﻓﺮد درﮔﺬﺷﺘﻪﺷﺎن را از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﺮﻧﺪ؟
ﺳﻮال

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دوﻟﺖ ﺑﯿﻤﮥ ﺣﻮادث )ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ( را ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو اﻟﺰاﻣ ﮐﺮده و ﺻﺎﺣﺐ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﻮدی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ
ﻧﻤﺑﺮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺼ را در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺟﺮح ﯾﺎ ﻓﻮت وی ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺼﺪوم ﯾﺎ
ﺷﺨﺺ درﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺴﺎرت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟ از ﺳﻮی ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻧﺪارد .ﺣﻢ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﯿﺖ از ﺻﺎﺣﺐ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ درﻣﮔﺬرﻧﺪ و
او را ﻣﺑﺨﺸﻨﺪ اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻌ ﺣﻢ ﻣﮐﻨﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ :ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ـ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﻧﻮاع آن ـ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴ در آن ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻮد ﻣﺮ از
روی اﺟﺒﺎر .ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (8889ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺣﺮﻣﺖ اﺷﺘﺮاک در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺣﺮﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺴﺎرت از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ـ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ
آﺳﯿﺐ دﯾﺪهﻫﺎ از ﺳﻮی راﻧﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ـ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ دﯾﮥ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در ﺣﺎدﺛﮥ راﻧﻨﺪﮔ را از ﻫﺮ ﺟﻬﺘ ﮐﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺷﺪه ـ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺟﻬﺘ دﯾﺮ ـ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ دﯾﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ اﺻﺤﺎب ﺣﻖاﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻼل ﯾﺎ ﺣﺮام ﺑﻮدن
ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ درﺑﺎرۀ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺴﺎرت از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ،اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻃﺮف ﺑﯿﻤﻪ رخ دﻫﺪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت
ﻫﺴﺘﻨﺪ از درﯾﺎﻓﺖ آن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺼﺎدف راﻧﻨﺪﮔ ﺷﺪه )راﻧﻨﺪۀ ﺧﺎﻃ (اﮔﺮ ﺣﺎدﺛﻪ
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ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻄﺎی او رخ داده در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻣﺼﺪوم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮐﻔﺎرۀ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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