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 عالی کشورعمومی دیوانھیأت  ۷۹۰وحدت رویه شماره رأی  نقدی بر

 المال در جنایات عمدی مادون نفس)(پرداخت دیه از بیت

 ١امید توکلی کیا 

 چکیده
المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و در خصوص پرداخت دیه از بیت

دو دیدگاه کلی  ۱۳۹۲زات اسالمی مصوب شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجا
المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به وجود دارد. برخی پرداخت دیه از بیت

اند و برخی دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی دانسته
محاکم قضایی  نظر دراند. این اختالفالمال دانستهشناسایی جانی را مستوجب مسؤولیت بیت

عالی کشور در این عمومی دیوانهیأت  موجب دو استنباط مختلف از قانون و در نهایت ورود
 ٧٩٠وحدت رویه شماره رأی  خصوص شد تا به تعارض موجود در عمل خاتمه داده و با صدور

ابی ای یکسان در این رابطه ایجاد کند. در این نوشتار به بررسی و ارزی، رویه١٠/٠٤/١٣٩٩مورخ 
 وحدت رویه خواهیم پرداخت.رأی  دیدگاههای موجود و

رأي  ،»الیبطل دم امرء مسلم«المال، جنایات عمدي مادون نفس، روایت دیه، بیت :هاکلیدواژه
 کشور.عالیعمومی دیوانهیأت  790رویه شماره وحدت

  

                                                 
هشکده حقوق و قانون ایران و رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و رئیس حوزه قضایی شهرستان پژوهشگر پژو. ١

 Email:omidtavakolijia@gmail.com )صالح آباد (خراسان رضوی
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 مقدمه

در آخر کلمه » ها«بوده است که حرف اول آن حذف شده و حرف » َوْدی«دیه در اصل به صورت 
به جای آن قرار گرفته است و معانی مختلفی همچون رد کردن، جاری شدن چیزی، جاری شدن 

بهای چیز مایع، نابودی، هالکت و... هنگامی که این کلمه به صورت دیه درآید معنای خون
ت. در فقه اس» بهای خون«یا » بهاخون«کند. واژه معادل دیه در فارسی مقتول یا عضو را پیدا می

اسالمی عبارت از مالی است که به عنوان بدل نفس یا اطراف در جرایم علیه تمامیت جسمانی 
شود. لزوم پرداخت دیه که در آیاتی از قرآن اشخاص (جنایات) به قربانی یا اولیای دم پرداخت می

ل از ) مورد اشاره قرار گرفته است از جمله احکامی است که قب٩٢، نساء/١٧٨مجید (بقره/
ای برای حل و فصل خصومتها و پایان بخشیدن به منازعات در جوامع اسالم به عنوان شیوه

مختلف از جمله میان اعراب مرسوم بوده است و این حکم توسط اسالم مورد تایید و امضا قرار 
) در اصطالح ٢١٣-٢١٢، ١٣٩٣صادقی،  میرمحمد /٢٦، ١، ج١٣٨٧گرفته است. (زراعت، 

یه، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء فقهی و حقوقی د
و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر 

) در مورد ماهیت دیه بین فقها و ١٣٩٢قانون مجازات اسالمی  ٤٤٨و  ١٧شود. (مواد می
یک دیدگاه آن است که دیه مجازات است. دیدگاه دیگر نظر وجود دارد. دانان اختالفحقوق
گیرد. دیدگاه سوم آن که دیه خسارت مالی است و در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار میاین

که ماهیت دیه در همه است که، دیه هم مجازات و هم خسارت مالی است و دیدگاه چهارم این
ای که از سوی غیرجانی مانند دیه -م کرد؛ الفموارد یکسان نیست و باید آن را به دو حالت تقسی

ای که از سوی جانی دیه -شود؛ این دیه ماهیت خسارت دارد. بالمال پرداخت میعاقله یا بیت
-٣٥-٣١شود؛ این دیه جنبه مجازات و خسارت کیفری دارد. (زراعت، همان، صپرداخت می

ننده دیه است و طرف دیگر که دیه ک) در دیه دو طرف وجود دارد، یک طرف که پرداخت٤٣-٤١
ق.م.ا  ٤٦٢کنندگان دیه عبارت است از شخص مرتکب جرم (ماده کند. پرداخترا دریافت می

)، ١٣٧٠ق.م.ا  ٣٠٧)، ضامن جریره (تبصره ماده ١٣٩٢ق.م.ا  ٤٦٣ -٤٣٥)، عاقله (مواد ١٣٩٢
). ١٣٩٢ ق.م.ا ١٤) و شخص حقوقی (تبصره ماده ١٣٩٢ق.م.ا  ٤٧٠المال (ماده بیت
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ق.م.ا)،  ٤٥٢علیه، ورثه مقتول (تبصره ماده مجنی :کنندگان دیه عبارت است ازدریافت
 ق.م.ا). ٧٢٢ق.م.ا) و جهات بر و احسان (تبصره ماده  ٥٥٣و  ٤٥١المال (مواد بیت

 رویهوحدترأي  کار. گردش1

رأس ساعت  ۱۱/۹۹عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف عمومی دیوانهیأت  جلسه
والمسلمین جناب آقای  االسالمریاست حجتبه  ١٠/٠٤/١٣٩٩شنبه، مورخ روز سه ۸:۳۰

کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، عالی سیداحمد مرتضوی مقّدم، رئیس محترم دیوان
معاون کلیه شعب کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای  کلنماینده محترم دادستان 

عمومی تشکیل شد و پس از تالوت آیاتی از کالم الله مجید و هیأت  کشور، در سالنعالیواندی
کننده در خصوص مورد و پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکتقرائت گزارش 

رأی  صدورشود، به میذیل منعکس  ترتیبکشور که به  کلاستماع نظر نماینده محترم دادستان 
 منتهی شد. ١٠/٠٤/١٣٩٩ - ۷۹۰قضایی شمار ۀ رویه  وحدت
 گزارش پرونده :الف

مورخ  ۱۲/۰۱معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، طی نامه شماره 
با ارسال آراء صادر شده از شعب دادگاههای تجدیدنظر استانها، به جهت تعارض  ١٦/١١/١٣٩٨

، ۱۳۹۲واد مرتبط از قانون مجازات اسالمی مصوب و م ۴۳۵و حدوث اختالف استنباط از ماده 
عالی کشور را کرده است. گزارش موضوع به عمومی دیوانهیأت  درخواست طرح موضوع در
 :رسدشرح ذیل به استحضار می

 -۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۷۰۰۹۵۱دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه  ۱۰الف) شعبه 
صادره از شعبه  ٣٠/٠٦/٩٨-۹۸۰۷۷۰ته به شماره ، دادنامه تجدیدنظر خواس٢٥/٠٩/١٣٩٨
المال صادر دادگاه کیفری دو کوهدشت را که طی آن حکم به پرداخت دیات مصدوم از بیت ۱۰۳

 :کندشده است، با این استدالل نقض می
گذار در خصوص جنایت المال استثناء بر اصل است و قانوناوًال، موارد پرداخت دیه از بیت«

المال قرار نداده است. مضاف منتهی به عدم شناسایی ضارب، تکلیفی بر بیت عمدی دون قتل
قانون مجازات اسالمی صرفًا در خصوص  ۴۸۷المال موضوع ماده بر این پرداخت دیه از بیت
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المال، باشد. ثانیا،ً با توجه به استثنایی بودن پرداخت دیه از بیتصدمات منتهی به فوت می
ان، صرفًا دیه قتل نفس را پذیرفته و سکوت آن در مورد صدمات دون قتل گذار در مقام بیقانون

قانون  ۴۷۵، ۴۷۴کرد. ثالثا،ً مواد که اگر غیر از این بود در قانون تصریح میعالمًا بوده چه این
ناظر به مواردی است که قاتل یا ضارب شناسایی گردیده و به  ۱۳۹۲مجازات اسالمی مصوب 

المجموع دادگاه اعتراض رسی به او میسر نگردیده است. علیهذا من حیثدلیل مرگ یا فرار دست
قانون آیین دادرسی کیفری با نقض  ۴۵۵تجدیدنظر خواه را وارد دانسته و به استناد بند ب ماده 

 »کند.عنه، حکم به رّد درخواست شاکی صادر و اعالم میدادنامه معترض
 صادررأی  فوق و با استداللی مشابهرأی  همسو با های دیگری نیز پیوست است کهضمنًا دادنامه

 شده است.
دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره  ۲۴ب) شعبه 

دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن  ۱۰۳شعبه  ١١/١٢/١٣٩٤ -۹۴۰۹۹۷۶۱۱۲۶۰۱۰۸۷
ه از ناحیه اشخاص ناشناس از سوی علیه دایر بر پرداخت دیه صدمات وارددرخواست مجنی

قانون مجازات اسالمی رد شده است به موجب دادنامه  ۴۳۵المال به علت عدم شمول ماده بیت
 :کرده استرأی  چنین انشاء ٢٣/١٢/١٣٩٦ -۹۶۰۹۹۷۶۳۰۱۱۰۱۳۶۵شماره 

ت که... اصل ایراد جنایت عمدی به شاکی از ناحیه افراد ناشناس ثابت و مسلم اسنظر به این«
می قانون مجازات اسال ۴۸۷و... لهذا به استناد قاعده فقهی الیبطل دم امرء مسلم و مالک ماده 

 به طریق اولی پرداخت دیات ایراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحیه متهمان ناشناس همچون
پ المال است. با این ترتیب، دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند قتل نفس به عهده بیت

قانون مجازات  ۷۱۳و  ۴۴۹، ۴۴۸قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد مواد  ۴۵۵ماده 
المال را به سبب... به پرداخت... [درصدی] از دیه کامل مرد مسلمان در حّد اسالمی، بیت

 »کند.مدعی خصوصی محکوم می
 هتداللی مشابه صادر شدفوق و با اسرأی  های دیگری نیز پیوست است که همسو باضمنًا دادنامه

 است.
شود، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و شعبه بیست و گونه که مالحظه میهمان

المال در مواردی که چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت دیه از بیت
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ر قانون مجازات جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط د
قانون آیین  ۴۷۱استنباط مختلف دارند. بنابراین، در اجرای ماده  ۱۳۹۲اسالمی مصوب 

عالی کشور جهت ایجاد عمومی دیوانهیأت  دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در
 وحدت رویه را دارد.
 غالمعلی صدقی -عمومی هیأت  عالی کشور در امورمعاون قضایی دیوان

 نده دادستان کل کشورنظر نمای :ب
 :گرددبه شرح آتی اظهار عقیده می

قانون مجازات  ۴۳۵عالی کشور در استنباط از ماده شعب محترم محاکم تجدیدنظر و دیوان-۱
ی المال در جنایات عمداند. برخی از شعب، پرداخت دیه از بیتاسالمی، آراء متفاوت صادر کرده

اند و برخی شعب دیگر مطلق وقوع جنایت دانستهمادون نفس را مشروط به شناسایی جانی 
 اند.المال دانستهعمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسؤولیت بیت

این حکم » مسؤولیت کیفری شخصی است«:قانون مجازات اسالمی ۱۴۱به موجب ماده  -۲
ت نشأت گرفته قانونی از اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری که از اصول مسلم حقوق جزا اس

 است.
باشد و قانون مذکور، مسؤولیت ناشی از رفتار دیگری امر استثنایی می ۱۴۲مستفاد از ماده  -۳

المال نیازمند نّص قانونی است و در موارد تردید باید به اصل رجوع نماییم، لذا مسؤولیت بیت
 استثنایی بوده و باید گستره آن را به نّص قانونی محدود گردد.

در مقام بیان به موضوع شناسایی و یا عدم شناسایی  ١قانون مجازات اسالمی ۵٣۴ه ماد -۴
مرتکب اشاره نکرده است. اما پذیرش نوعی توالی مسؤولیتها، تأکید بر اموال و اقارب مرتکب و 

                                                 
هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه  .١

که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم شود و درصورتیخت میجنایت از اموال مرتکب پردا
المال تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیتمی

دسترسی به مرتکب جنایت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، شود و در غیر قتل، دیه بر بیتپرداخت می
که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتی

 علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.دم یا مجنٌی مورد برای ولی
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گذار تقویت نحوه استخدام مطالب در آن، نوعًا ضرورت شناسایی متهم را در درک منظور قانون
باشد و بر آن که مبنای تفسیر ماده مذکور، اصول کلی بر مسؤولیت کیفری میًا اینکند. مضافمی

 المال صرفًا شامل فرض شناسایی مرتکب خواهد بود.اساس نیز، مسؤولیت مقید و مشروط بیت
های امتنان و لطف و مسؤولیت تکمیلی نظر از جنبهالمال، صرفمبنای مسؤولیت بیت -۵

 ه مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفکیک در نوع، شرایط ایجاد و میزانکند کجامعه، ایجاب می
گونه امور ای داشته باشد. قبول و نفی کلی اینگذاری معقول و هوشمندانهنقش حاکمیت، قانون

 از یک سیاست جنایی معقول به دور است.
ضرورت شعبه محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مبتنی بر رأی  بر این اساس،

المال مطابق موازین قانونی شناسایی مرتکب جهت تحمیل مسؤولیت پرداخت دیه بر بیت
 تشخیص و قابل تأیید است.

 کشورعالی عمومی دیوان هیأت١٠/٠٤/١٣٩٩ -۷۹۰رویه شماره  وحدترأی  :ج
و با  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۴۸۷و  ۴۷۵، ۴۷۴، ۴۳۵گذار به شرح مواد قانون
موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده  لحاظ

ه المال را مقرر کرده است ککه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیتاست اعم از آن
المال در صورتی البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت

ترّتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که  ممکن است که
 المال است ومرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت

دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی  ۲۴شعبه  ٢٣/١٢/١٣٩٦مورخ  ۱۳۶۵شماره رأی 
شود. عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده میهیأت  اکثریت آراء که با این نظر انطباق دارد به

با اصالحات بعدی، در موارد  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۴۷۱طبق ماده رأی  این
االتباع عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزممشابه برای شعب دیوان

  )٠٦/٠٥/١٣٩٩مورخ  ٢١٩٥١است. (روزنامه رسمی شماره 
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 . بررسی فقهی و حقوقی2

المال در جنایات دانان در خصوص پرداخت دیه از بیتدر اینجا دیدگاههای فقیهان و حقوق
مادون نفس در مواردی که ضارب پس از ایراد ضرب و جرح متواری شده و شناسایی نشود مورد 

 گیرد.بررسی قرار می

 فقیهان هايدیدگاه. 1-2
علیه که شخص ضارب فرار کند یا ناشناخته باشد، تکلیف دیه جراحات و صدمات مجنییدرصورت

شود؟ در این خصوص دو دیدگاه بین فقیهان وجود المال پرداخت میچگونه است؟ آیا از بیت
 :دارد
بر اساس این دیدگاه، در مورد ضرب و جرح نیز امکان پرداخت دیه از  :دیدگاه اول -الف
 د ندارد.المال وجوبیت
 الله لطف الله صافی گلپایگانی آیت

 المال نیست. والله العالم.در مورد سؤال، دیه جراحات و صدمات بر بیت
 الله محمد فاضل لنکرانی آیت

 المال به نظر نرسیده است.خیر در فرض سؤال دلیلی بر وجوب پرداخت دیه از بیت
 الله ناصر مکارم شیرازی آیت

 المال یا خویشان جانی فراری نداریم.ی بر گرفتن دیه از بیتدر غیر قتل دلیل
 آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی 

 المال نداریم.در مورد جراحات و صدمات که منجر به مرگ نشده دلیل بر پرداخت از بیت
 الله حسین نوری همدانی آیت

 خیر، مگر این که حاکم شرع مصلحت بداند.
 بر اساس این دیدگاه، در مورد ضرب و جرح همچون قتل نیز امکان پرداخت دیه :دیدگاه دوم -ب

ت توان به فتوای حضرالمال وجود دارد. اگر چه قائالن به این قول، نادر هستند لکن میاز بیت
تواند امکان استیفای از ضارب، حاکم میدرصورت عدم« :فرمایدالله بهجت اشاره کرد که میآیت

 )٥٧٥٣، س١٣٨١فقهی حقوقی قوه قضاییه،  (مرکز تحقیقات» پرداخت کند. المالاز بیت
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 دانانهاي حقوق. دیدگاه2-2
واری شده و المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متدر خصوص پرداخت دیه از بیت

المال در طورکلی دو دیدگاه وجود دارد. برخی پرداخت دیه از بیتشناسایی نشده است، به
گر مطلق وقوع اند و برخی دیات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانستهجنای

 اند.المال دانستهصورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسؤولیت بیتجنایت عمدی، حتی در 

المال در جنایت عمدي مادون نفس، پرداخت دیه از بیت :دیدگاه نخست

 مشروط به شناسایی جانی

المال در صورتی است اه در جنایت عمدی مادون نفس، پرداخت دیه از بیتبر اساس این دیدگ
 که مرتکب مورد شناسایی قرار گیرد. این گروه برای اثبات ادعای خویش به دالیل زیر استناد

 :اندکرده
 ١اوًال اصل بر شخصی بودن مسؤولیت کیفری است و این اصل از اصول مسلم حقوق جزاست.

و نیازمند نّص قانونی است و در موارد تردید  ٢ر دیگری امر استثنایی استمسؤولیت ناشی از رفتا
المال استثنایی بوده و باید گستره آن را به نّص باید به اصل رجوع کنیم، لذا مسؤولیت بیت

 قانونی محدود شود. (نظر نماینده دادستان کل کشور)
گذار در خصوص جنایت ت و قانونالمال استثنای بر اصل اسثانیًا، موارد پرداخت دیه از بیت

 المال قرار نداده است. عمدی دون قتل منتهی به عدم شناسایی ضارب، تکلیفی بر بیت
که بیان  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۴۸۷المال موضوع ماده ثالثًا پرداخت دیه از بیت

کشته شود، دیه از  اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام« :داردمی
 صرفًا در خصوص صدمات و جراحات منتهی به قتل است. » گردد.المال پرداخت میبیت

                                                 
 ری، شخصی است.: مسؤولیت کیف١٣٩٢قانون مجازات اسالمی مصوب  ١٤١. ماده ١
: مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت ١٣٩٢قانون مجازات اسالمی مصوب  ١٤٢. ماده ٢

است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب 
 تقصیر شود.
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یه فًا دگذار در مقام بیان، صر المال، قانونرابعا،ً با توجه به استثنایی بودن پرداخت دیه از بیت
ین اکه اگر غیر از قتل نفس را پذیرفته و سکوت آن در مورد صدمات دون قتل عالمًا بوده چه این

 کرد. بود در قانون تصریح می
ناظر به مواردی است که قاتل یا  ۱۳۹۲١قانون مجازات اسالمی مصوب  ۴۷۵، ۴۷۴خامسا،ً مواد 

ضارب شناسایی گردیده و به دلیل مرگ یا فرار دسترسی به او میسر نشده است. (دادنامه 
 دنظر استان لرستان)دادگاه تجدی ۱۰شعبه  ۲۵/۰۹/۱۳۹۸ -۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۷۰۰۹۵۱

اما از » ال یبطل دم امرئ مسلم« :فرمایدگرچه روایت شریف می« :گوینددانان میبرخی از حقوق
توان برای پرداخت دیه پیدا کرد ظاهر آن نباید چنین استفاده شود که هرجا مسؤولی نمی

سؤولیت عاقله المال نیز همچون مالمال مسؤول پرداخت آن است بلکه پرداخت دیه از بیتبیت
المال جایز است نیاز به اجازه صریح یک استثنا است، بنابراین مواردی که پرداخت دیه از بیت

المال برای پرداخت دیه جراحتها گوید در مورد مسؤولیت بیتایشان در ادامه می» قانونی دارد.
دیه به همان مورد  المال مسؤولیتی نداشته باشد، زیرا در پرداختاین احتمال وجود دارد که بیت

نیز ظهور در قتل دارد » ال یبطل دم امرئ مسلم«منصوص یعنی قتل باید اکتفا کرد و روایت 
ال یبطل دم امرئ «فقها معموًال قاعده  :اندبرخی دیگر نیز بیان کرده ).۵۴۳، ۱۳۹۳(زراعت، 

ادون نفس باشد و نه جراحات، شامل مجان می» دم«که منظور از را به استناد این» مسلم
المال در پرداخت دیه دانان معتقدند که پذیرش مسؤولیت برای بیتای از حقوقدانند و عدهنمی

). برخی دیگر بیان ۲۶۹، ۱۳۹۳منوط به تصریح آن در قانون است (میرمحمدصادقی، 
ل المال خالف اصالمال پرداخت کرد و تادیه دیه از بیتدلیلی نیست که دیه را از بیت :اندداشته

). ۳۶۷، ۱۳۸۶است و باید به قدر متیقن اکتفا کرد و این مورد از آن موارد نیست (شامبیاتی، 
المال مشخص شده است [مواد موارد پرداخت دیه از بیت :انددانان گفتهبرخی دیگر از حقوق

                                                 
که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او در جنایت شبه عمدی در صورتی  -٤٧٤. ماده ١

 شود.المال پرداخت میشود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیتگرفته می
در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار،  -٤٧٥ماده 

دیه  شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشدنایت از اموال او پرداخت میدسترسی به او ممکن نباشد دیه ج
 شود.المال پرداخت میاز بیت
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] و ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۴۸۷و  ۴۸۴، ۴۷۵، ۴۷۴، ۴۷۳، ۴۳۵، ۳۳۴، ۳۳، ۱۳
 ).۳۶۴، ۱۳۹۳امل هیچ یک از آن موارد نیست (گلدوزیان، این مورد ش

المال در مطلق جنایت عمدي مادون نفس، پرداخت دیه از بیت :دیدگاه دوم

 حتی در صورت عدم شناسایی جانی

المال حتی در صورتی بر اساس این دیدگاه در جنایت عمدی مادون نفس، پرداخت دیه از بیت
 نگیرد باید پرداخت شود. قائالن به این دیدگاه برای اثباتکه جانی مورد شناسایی هم قرار 

 :اندادعای خویش به دالیل زیر استناد کرده
ت لم اسکه اصل ایراد جنایت عمدی به شاکی از ناحیه افراد ناشناس ثابت و مساوًال با توجه به این

 ال است.المپرداخت دیه به عهده بیت» الیبطل دم امرء مسلم«به استناد قاعده فقهی 
 ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۴۸۷ثانیًا با توجه به اصل ایراد جنایت عمدی و مالک ماده 

 به طریق اولی پرداخت دیات ایراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحیه متهمان ناشناس همچون
 ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ -۹۶۰۹۹۷۶۳۰۱۱۰۱۳۶۵المال است. (دادنامه شماره قتل نفس به عهده بیت

 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان) ۲۴ شعبه

 . رویه قضایی3-2
در این قسمت به نشستهای قضایی دادگستریهای سراسر کشور و نظرهای اداره کل حقوقی قوه 

 کنیم.های ریاست قوه قضاییه اشاره میقضاییه و بخشنامه

 . نشست قضایی دادگستري خراسان رضوي1-3-2
، در صورتی که در ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۴۸۷و  ۴۷۴، ۴۳۵توجهًا به مواد  :سوال

علیه، ضارب شناسایی نگردد، مورد مشمول پرداخت دیه از صدمات و جراحات وارده به مجنی
که شناسایی قاتل یا ضارب در موارد قانونی مشارالیها موضوعیت المال خواهد بود یا اینبیت
 دارد؟

ؤول پرداخت دیه خواهد بود و تفاوتی با موارد فرار یا المال مسدر این صورت بیت :نظر اکثریت
قانون مجازات اسالمی ذکر  ۴۳۵که فرار یا مرگ مرتکب که در ماده مرگ مرتکب ندارد، چه این
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که شود نه اینشده است، دو مصداق از مصادیقی هستند که به مرتکب دستیابی حاصل نمی
مرتکب نشود، چه مشخص است هدف  موضوعیت داشته باشند و شامل مورد عدم شناسایی

مقنن محترم در این ماده این بوده است که اگر به هر علتی، در جنایت عمدی، به جانی 
المال مسؤول پرداخت آن است. لذا رود و بیتعلیه هدر نمیدسترسی حاصل نشد، دیه مجنی

فوت و یا مرگ  که مقنن مسؤولیت پرداخت دیه را در جنایت عمدی (غیر از قتل) در صورتچنان
المال مسؤول پرداخت المال دانسته است، در صورت عدم شناسایی مرتکب نیز بیتمرتکب، بیت

اگر شخصی به قتل برسد  :داردقانون مجازات اسالمی حاکم بیان می ۴۸۷دیه خواهد بود. ماده 
د که نظر گردالمال پرداخت میو قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از بیت

اداره  ۳۰/۰۴/۱۳۸۶مورخ  ۷/۲۷۶۳و  ۲۹/۰۴/۱۳۸۹مورخ  ۷/۵۸۸۲های مشورتی شماره
حقوقی قوه قضائیه، عمومیت این ماده را در مورد غیر قتل، و جراحات نیز شامل دانسته است. 

من له الغنم «رود اختصاص به قتل ندارد، این روایت با قاعده روایتی که خون مسلم هدر نمی
که حاکم شرع که اموال بالصاحب و... را تصرف ، نیز تطابق کامل دارد چه این»غرمفعلیه ال

کند، تبعًا مسؤول پرداخت دیه در در مورد سوال نیز خواهد بود؛ بعضی مواقع، میزان دیه در می
علیه را در این شود مجنیطور میرود، چهجنایت عمدی غیر از قتل، از دیه قتل هم باالتر می

داشت اگر در سابق بیان می ۳۱۳و  ۳۱۲ا کرد؟! در قانون مجازات اسالمی قدیم، مواد موارد ره
المال پرداخت محکومیت به دیه، عاقله موظف به پرداخت بود و به هرجهتی پرداخت نکرد، بیت

قانون مجازات نیز بیان شده در  ۴۷۴کند که خود نیز موید صریح بر مطلب است، در ماده می
ی در صورتی که به علت فرار یا مرگ به مرتکب دسترسی نباشد، در صورتی که جنایات غیر عمد

المال اداء خواهد شد که از این ماده مرتکب مالی داشته باشد، دیه از اموال او و اال از بیت
شود اوًال مالک عدم دسترسی به مرتکب است و فرار و مرگ موضوعیت ندارند، و ثانیًا استفاده می

المال مسؤول پرداخت دیه خواهد بود، به طریق اولی در جرایم غیرعمد، بیت اگر در جنایات
که عمدی چنین است. فتاوای چندین تن مراجع عظام نیز موید همین مطلب است. چنان
 :استفتائی از سوی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه با این مضمون به عمل آمده است که

شود در موارد ذیل، تکلیف دیه وی چگونه خواهد  چه صدمه و جراحتی به شخصی واردچنان«
المال است یا صورت دیگری دارد؟ الف. جارح و صدمه زننده شناسایی بود. آیا به عهده بیت
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نشده باشد. ب. جارح و صدمه زننده شناسایی شده لیکن فرار کرده و امکان دسترسی به وی 
توان پرداخت دیه را نداشته باشد. د. در  نباشد. ج. جارح و صدمه زننده فقیر بوده و به هیچ وجه

هریک از فروض اول و دوم, صورت عمد و غیر عمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از 
حیث عمد و غیر عمد بودن مجهول است در قضیه مؤثر خواهد بود یا خیر؟ پاسخ برخی از مراجع 

چه پس از تحقیقات، چنان :یآیت الله موسوی اردبیل« :گونه استمعاصر به سؤال مزبور این
جارح و صدمه زننده به هیچ وجه شناسایی نشود و یا اگر شناسایی شده، امکان دسترسی به او 
نباشد و مالی نداشته باشد و یا در دسترس باشد و مالی نداشته باشد و امید به پیدا کردن او یا 

قدرت پرداخت دیه در حال و مال نباشد و جرح، غیر عمدی باشد و در هر صورت نزدیکان او هم 
شود و در فرض الف و ب، فرقی بین عمد و المال پرداخت مییا آینده نداشته باشند، دیه از بیت

در هیچ کدام از موارد مورد سؤال، دیه از  :آیت الله نوری همدانی ...شبه عمد و خطا نیست
از موارد مذکوره در سؤال، در هیچ یک  :شود. آیت الله صافی گلپایگانیالمال پرداخت نمیبیت

الف تا آخر؛ در غیر  :المال نیست والله العالم. آیت الله مکارم شیرازیدیه جراحت وارده، بر بیت
المال توانند از بیتالف تا د؛ می :المال نداریم. آیت الله بهجتقتل دلیلی بر گرفتن دیه از بیت
. در این ۲شود. المال پرداخت میاز بیت . در فرض سؤال دیه۱ :بدهند. آیت الله فاضل لنکرانی
. در فرض سؤال مثل سایر دیون افراد ۳شود. المال پرداخت میفرض هم بنابر احتیاط از بیت

. ۴توانند بپردازند. شود بلی از زکات، دین جارح را میالمال پرداخت نمیباشد و از بیتمعسر می
رسد منشأ اختالف فتاوی مراجع عظام نظر می) به ۲۳۳کند.(گنجینه آراء فقهی، کد فرقی نمی

اختصاص به قتل دارد و یا نسبت » عدم بطالن خون مسلمان«در مورد سوال فوق این است که آیا 
اختصاصی به قتل ندارد که عقیده » قاعدة الیبطل«به جراحات نیز شمول دارد، اگر بپذیریم که 

باشد، در آن صورت حمت الله علیهم) میآیات عظام بهجت، موسوی اردبیلی و فاضل لنکرانی (ر
که مقتضای المال نسبت به دیة جراحت نیز مسؤولیت خواهد داشت، چنانبیت :توان گفتمی

باشد، از جمله المال نسبت به دیه جراحات میروایات وارده متعدد حکایت از مسؤولیت بیت
اند، به حضرت علی(ع) رسانده السالم) در روایتی که سند آن راکه حضرت امام صادق (علیهاین
هایی که در شب یا روز واقع شده و در آشوب و فتنه دیده فرمایند، حضرت علی(ع) دیه بزهمی

رسد در حالی که ضارب و قاتل ناشناس است، را از شخصی در آن مجروح شده یا به قتل می
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 بر این معنا تأکید شده ). در روایات، مکرراً ۱۳۶۷چاپ  ۳۵۵، ۷(الکافی ج» المال پرداختندبیت
؛ االستبصار ۳۶۵ -۳۶۲- ۳۵۶صفحات  ۷(الکافی ج» رودخون مسلمان هدر نمی«است که 
که در ) چنان۱۳۶۵چاپ دارالکتب اسالمیه  ۲۰۴ -۱۷۰-۱۶۷ص  ۱۰و ج ۲۶۶ص  ۶طوسی ج

را کور از امام باقر(ع) از حکم نابینایی که چشم انسان بینایی « :عبیده آمده استروایت معتبر ابی
کرده بود پرسیدم، امام فرمودند، عمد شخص نابینا مانند خطا است در جنایِت نابینا، دیه ثابت 

شود، پس اگر مالی نداشته باشد دیه را امام پرداخته و حق مسلمان است که از مالش پرداخته می
چاپ  ۱۱۲ص  ۴و من الیحضره الفقیه صدوق ج  ۳۰۲ص  ۷شود. (الکافی جپایمال نمی

که در ذیل روایت مذکور » ضایع نشدن حق مسلمان«) مقصود از ۱۴۰۴شارات جامع مدرسین انت
خصوصیتی » نابینا بودن جانی«است. از سوی دیگر » علیهدیه چشم مجنی«آمده است پرداخت 

چه که مهم است از بین نرفتن حق یا خون مسلمان است. چند نظر مشورتی نیز به نداشته و آن
المال دانسته و هم چنین به استناد فتوای پرداخت دیه جانبازان را بر عهده بیتشرح ذیل وارد که 

المال برای پرداخت دیه در مورد سوال دارند که به الله خویی عقیده به مسؤولیت بیتحضرت آیت
 -۹۹۸/۹۲/۷پرداخت دیه جانبازان و شهداء، شماره  :نظر مشورتی :شودشرح ذیل معروض می

که قبل از تصویب و الزم االجراء شدن قانون جدید مجازات نظر به این :سوال ۳۰/۰۵/۱۳۹۲
ق.م  ۲۵۵احکامی از سوی مراجع قضایی با مالک عمل ازماده  ۰۱/۰۲/۹۲اسالمی مصوب 

و سایر قوانین و مقررات موضوعه مبنی  ۹۲ق.م.ا مصوب  ۴۸۷ماده  ۱۳۷۰اسالمی مصوب سال
مال صادر شده و بعضا با اعتراض روسای دادگستری البر پرداخت دیه شهداء و مجروحان از بیت

اند که با داشتهدادگاههای تجدیدنظر استان ضمن نقض حکم خطاب به دادگاه بدوی اعالم می
المال طرح سوال از مجروحان و اولیای دم شهدا استعالم شود که آیا خواستار اخذ دیه از بیت

امور ایثارگران؟ حال با عنایت به مراتب باشند یا قرارگرفتن تحت پوشش بنیاد شهید و می
االشاره خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع تعارض بین اخذ دیه از فوق
المال و قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید نظر تخصصی صادر و نتیجه را به این معاونت بیت

به دلیل عدم شناسایی  چه بنیاد شهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب واعالم کنند. چنان
، دیه وی از ۱۳۷۰قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ۲۵۵قاتل با استفاده از مالک ماده 

المال پرداخت و خانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، چنین اقداماتی فاقد بیت
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اخذ دیه از  اشکال قانونی است. زیرا بین برقراری حقوق و مستمری برای بازماندگان مقتول و
المال تعارضی وجود ندارد. بنابراین اعتراض رؤسای دادگستری به حکم صادر شده از ناحیه بیت

المال و اقدام محاکم تجدیدنظر استان در نقض آراء دادگاه بدوی مبنی بر پرداخت دیه از بیت
یت (فتوای آ ۳۱/۰۴/۹۲ - ۸۰۲/۹۲/۷مزبور فاقد وجاهت قانونی است. نظر مشورتی شماره 

شخصی سه سال قبل در اثر پرتاب جسم  :المال) سوالالله خوئی بر پرداخت دیه جراحات از بیت
سخت (سنگ) از سوی فرد یا افراد ناشناس از ناحیه سر مصدوم که در بیمارستان تحت مراقبت و 

باید شکایت  -شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟ الفعمل جراحی قرار گرفته و مداوا می
متهم یا متهمان و یا حسب مورد  -طرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کند؟ بم

المال به پرداخت دیه وجود دارد؟ (با آیا امکان محکوم کردن بیت -خوانده دعوی کیست؟ ج
شود). وحدت مالک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی

تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم می آیا شاکی -د
درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس در مّمر  :دادگاه عمومی حقوقی کند؟ پاسخ

عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأموران کشف جرم انجام یافته مفید 
یده و شناسایی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی واقع نشده و به نتیجه نرس

معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل 
قانون  ۳۸۷در فرض سوال با اتخاذ مالک از ماده  المال است،اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت

، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و در صورت ۱۳۹۲مجازات اسالمی مصوب 
المال با اعالم مراتب به دادگاه عمومی جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت مطالبه دیه،

 ۷۸۱۰/۷المال صادر خواهد کرد. نظر مشورتی جزائی ارسال و دادگاه، حکم به صدور دیه از بیت
شود، دیه جرح نیز از همان المال پرداخت میتل از بیتدر مواردی که دیه ق :۲۸/۱۲/۶۴ -

 گردد.محل پرداخت می
المال امری استثنایی بیت :المال مسؤولیتی برای پرداخت دیه ندارد زیرا اوالً بیت :نظر اقلیت
تنقیح مناط  :که طرف چاقو خورد احساسات تحریک شود. ثانیاً شود به صرف ایناست و نمی

توان پرسیم که متن پاسخ آن را نداده و لذا نمیا از متن یک سوالی میصحیح نیست، زیرا م
المال را نگاه کنیم ببنیم با این حجم خشونت در کشور، اگر بخواهیم بیت :قیاس کرد، ثالثاً 
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المال بگذاریم. چند تن از محکوم کنیم، ما نباید عدم توانایی مأموران در شناسایی فرد را پای بیت
ام چون مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، (ایدهم الله فی الدارین) در پاسخ حضرات آیات عظ

استفتایی، دیه جراحات و صدمات وارده را در صورت فرار و یا عدم شناسایی جانی، به عهده 
 ).۵۷۵۳ فقهی، سؤال قضایی، مرکز تحقیقات - آراء فقهی اند(گنجینهالمال ندانستهبیت
مورخ  ۷/۹۸/۱۱۰۷نظر اداره حقوقی به شماره  :ی قضاییهاعالی نشستهیأت  نظر
 اما به طور کلی باید... « :عالی استهیأت  الذکر عینًا مورد تأییدبه شرح ذیل ۰۱/۰۸/۱۳۹۸

 ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۴۸۷گفت موارد مربوط به عدم شناسایی قاتل، مشمول ماده 
ات در مواردی که جارح شناخته نشود المال در جراحاست و در خصوص پرداخت دیه از بیت

برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و . »قانون ساکت است
 آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیرعمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در

 ت نوری همدانی، مکارم شیرازیالمال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیافرض فوق از بیت
 رسد که موضوع از مصادیقنظر میاند؛ در نتیجه بهو صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز داشته

 کننده باید مطابق آن عمل کند.گیقانون اساسی است و قاضی رسید  ۱۶۷اصل 
(https://www.neshast.org/Home/GetPublicJSessionTranscript/0846dd40-ecaa-4b1f-
cc51-08d6e2eff544) 

 . اداره کل حقوقی قوه قضاییه2-3-2
علیه در صورتی که ضارب با مالحظه و بررسی نظرهای اداره کل حقوقی در خصوص دیه مجنی

 شناخته نشود سه دیدگاه وجود دارد. 
المال جز در موارد در برخی نظرهای، اداره حقوقی معتقد است که پرداخت دیه از بیت :الف

فاقد وجاهت قانونی است و لذا با توجه به عدم تصریح به پرداخت دیه مصدوم در منصوص 
المال وجود ندارد. جنایت عمدی در فرض عدم شناسایی ضارب، امکان پرداخت دیه از بیت

 :نظرهای زیر موید این دیدگاه است
وی  متواری بودن متهم یا عدم دسترسی به« :آمده است ۰۹/۰۳/۱۳۷۲مورخ  ۱۵۴۳/۷در نظر 

 )۲۸۹، ۱۳۸۴(شکری، سیروی، » باشد.المال نمیموجبی برای پرداخت دیه از بیت
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مواردی که طبق قانون دیه بر « :بیان شده است ۰۱/۰۵/۱۳۸۴مورخ  ۲۹۰۱/۷در نظر 
] ۱۳۷۰قانون مجازات اسالمی [مصوب  ۳۳۲و  ۳۱۳، ۳۱۲، ۲۶۰، ۲۵۵المال است در مواد بیت

تصریح شده است و  ۱۳۸۲جازات جرایم نیروهای مسلح مصوب قانون م ۴۱های ماده و در تبصره
مشابه همین موضع » المال فاقد وجاهت قانونی است.جز در موارد منصوص، پرداخت دیه از بیت

مورد تایید قرار  ۱۵/۱۲/۱۳۸۳مورخ  ۹۴۳۸/۷و ۰۷/۰۸/۱۳۸۴مورخ  ۵۴۴۰/۷در نظرهای 
 گرفته است.

اصوًال « :اداره کل حقوقی آمده است ۱۱/۰۵/۱۳۹۶مورخ  ۱۰۸۵/۹۶/۷در قسمتی از نظر 
المال، امری استثنایی مسؤولیت پرداخت دیه به عهده مرتکب جرم است و پرداخت آن از بیت

... مهم تفحص کافی برای شناسایی و ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۴۸۷است... در ماده 
 »کننده است.دستگیری جانی و یأس از یافتن وی است که تشخیص آن با مرجع رسیدگی

در برخی نظرهای اداره حقوقی معتقد است که در صدمات عمدی مادون قتل نیز همانند  :ب
المال پرداخت شود. نظرهای زیر بایست از بیتقتل در صورت عدم شناسایی ضارب، دیه می

 :موید این دیدگاه است
 ردی که دیه قتل بربنا بر فتاوی معتبر در موا« :آمده است ۲۱/۰۸/۱۳۸۲مورخ  ۷۱۱۱/۷در نظر 
چه تحقیقات معموله به المال است. بنابراین چنانالمال است، دیه جرح نیز بر عهده بیتبیت

 حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد، ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی
که خون مسلمانی ق.م.ا و این ۲۵۵متهم فراهم نشود، در این صورت با استفاده از مالک ماده 

، ۱۳۸۴(شکری، سیروی، » المال صادر کرد.توان حکم به پرداخت دیه از بیتنباید هدر رود، می
۲۸۹( 

در صورت ایراد جراحت توسط فرد یا « :آمده است ۲۸/۱۲/۱۳۹۲مورخ  ۲۵۴۶/۹۲/۷در نظر 
یافته، چه تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأموران کشف جرم انجام افراد ناشناس، چنان

مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده و شناسایی مرتکب به هیچ وجه ممکن نشود، با توجه به 
ک ذ مال فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیت الله خویی (ره) در کتاب تکمله المنهاج... با اتخا

به ، در صورت مطالبه دیه،... دادگاه حکم ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۴۸۷از ماده 
 »المال صادر خواهد کرد.پرداخت دیه از بیت
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قانون مجازات  ۴۵۲مطابق ماده « :آمده است ۱۲/۰۳/۱۳۹۹مورخ  ۱۹۵۹/۹۸/۷در نظر 
دیه، احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان دارد و از این حیث فاقد  ۱۳۹۲اسالمی مصوب 

یچ ضرری نباید بدون ماهیت کیفری است. از سوی دیگر مطابق اصل کلی در مسؤولیت مدنی، ه
نیز تأکیدی بر این موضوع است. هرچند » ال یبطل دم امرء مسلم«جبران باقی بماند و قاعده 

پرداخت دیه اصوًال بر عهده جانی است، لیکن در موارد خاص (همانند جایی که جانی شناسایی 
سارات به این الوصف تعهد دولت به جبران این خشود. معالمال پرداخت مینشود) دیه از بیت

معنی نیست که دولت مسؤول نهایی پرداخت خسارت اشخاص است، بلکه این امر به منظور 
تضمین حقوق ملت به عنوان وظیفه ذاتی دولت موضوع اصل سوم قانون اساسی و در اجرای 
فصل سوم این قانون به ویژه اصل بیست و نهم (برخورداری اشخاص از تأمین اجتماعی در 

 المال در پرداخت دیه درده است. در متون قانونی نیز به کرات به مسؤولیت بیتحوادث) ذکر ش
موارد خاص نظیر فوت مرتکب یا عدم دسترسی به اموال وی و... اشاره شده است. بنابراین 

ست المال در قوانین کشورمان به طور کلی به عنوان یک قاعده پذیرفته شده اپرداخت دیه از بیت
 قانون اساسی در موارد سکوت، ابهام، اجمال یا تعارض ۱۶۷یز با لحاظ اصل و از جهات شرعی ن

 قانون مجازات اسالمی به ۴۸۷چه گفته شد حکم ماده قوانین قابلیت استنادی دارد. بنا بر آن
معنای منع جواز رجوع به منابع فقهی در خصوص دیه جرح نیست و از این حیث تفاوتی بین دیه 

ا بقانون اساسی  ۱۶۷. مضافًا به لحاظ ماهیت مدنی دیه، استناد به اصل قتل و جرح وجود ندارد
 »اصل قانونمندی جرم و مجازات منافاتی ندارد.

قانون مجازات  ۴۸۷حکم مقرر در ماده « :آمده است ۲۵/۰۳/۱۴۰۰مورخ  ۶۳/۱۴۰۰/۷در نظر 
رد در مو ۱۰/۴/۱۳۹۹مورخ  ۷۹۰وحدت رویه شماره رأی  به موجب ۱۳۹۲اسالمی مصوب 

و دیگر مقررات قانون  ۱۰۴صدمات مادون قتل نیز جاری است. در صورتی که در اجرای ماده 
که از شخص یا آیین دادرسی کیفری مرتکب با وجود تحقیقات الزم شناسایی نشود؛ اعم از این

 اشخاص معینی به اتهام ارتکاب ایراد صدمه بدنی شکایت شده و نسبت به آنها قرار منع تعقیب
 ۴۸۷چه شرایط مقرر در ماده که اصًال متهم شناسایی نشده باشد، چنانده یا اینصادر ش

 »شود.قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می ۸۵یادشده محقق نباشد، مطابق ماده 
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گذار طور کلی اظهارنظر کرده است و ضمن تصریح به سکوت قانوندر نظری اداره حقوقی به :پ
لمال در جراحاتی که جارح شناخته نشود، موضوع را به اصل ادر خصوص پرداخت دیه از بیت

 کننده ارجاع داده است.قانون اساسی و قاضی رسیدگی ۱۶۷
به طور کلی باید « :اداره کل حقوقی آمده است ۰۱/۰۸/۱۳۹۸مورخ  ۱۱۰۷/۹۸/۷در نظر 

 ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۴۸۷گفت موارد مربوط به عدم شناسایی قاتل، مشمول ماده 
المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، است و درخصوص پرداخت دیه از بیت

الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت
 الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز درآیت

 المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازیبیتفرض فوق از 
 رسد که موضوع از مصادیقاند؛ در نتیجه به نظر میو صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز کرده

 »کننده باید مطابق آن عمل کند.قانون اساسی است و قاضی رسیدگی ۱۶۷اصل 

 ییه. بخشنامه ریاست قوه قضا3-3-2
مقرر  ۰۸/۰۲/۱۳۸۸ - ۱۰۰/۵۰۳۱/۹۰۰۰بخشنامه  ۱ریاست محترم قوه قضاییه در بند 

المال فقط در مواردی خواهد بود که موضوع حکم، مشمول پرداخت دیه از بیت« :اندداشته
قانون مجازات اسالمی  ۲۴۴و تبصره ماده  ۳۳۲، ۳۱۳، ۳۱۲، ۲۶۰، ۲۵۵، ۲۳۶مقررات مواد 

قانون  ۱۳] و ماده ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۳۳۴و  ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۳۵، ۴۸۷[مواد 
اند که برخی بیان داشته» بکارگیری سالح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری است.

 ۱۰۶۰۳/۷۶/۱المال با صدور بخشنامه شماره رئیس قوه قضاییه در جهت حفظ حقوق بیت
المال بدون وجود مستند ه پرداخت دیه از بیتدادگاهها را از صدور حکم ب ۳۰/۰۹/۱۳۷۶مورخ 

 )۲۷۰، ۱۳۹۳قانونی بازداشته بود. (میرمحمدصادقی، 

 المال و مصادیق پرداخت دیه. بیت4-2
 المال و سپس مصادیق پرداخت دیه از آن در قانون مجازات اسالمیدر ابتدا مفهوم اصطالح بیت

 شود.بیان می ۱۳۹۲مصوب 
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 المال.تعریف بیت1-4-2
الی مالمال اموالی است که تمامًا متعلق به مردم ایران است و در سازمان اداری و منظور از بیت

کشور مصداق معین و مشخصی ندارد و مسوولین حفظ آن هم مسوولین وزارت دارایی و امور 
باشند که در شمار نهادهای دولتی محسوب و از شخصیتهای حقوقی حقوق اقتصادی می

م شود که معنای مترادف دارند. در قانون هگفته می» خزانه دولت«وزه به آن عمومی است که امر 
چه که مصطلح است خزانه دولت است و چون در قوانین جاری المال نشده اما آنتعریفی از بیت

شود که المال پرداخت کرد، نتیجتًا از همان خزانه دولت پرداخت میگاهی دیه را بایستی از بیت
 آمده و لذا دولت در تنظیم بودجه هر سال مقداری برای» المالبیت«ی با نام در قوانین کیفر

یگر ددهد که در اختیار قوه قضاییه و یا در اختیار ارگانهای المال تخصیص میپرداخت دیه از بیت
و  ۱۳۷۳به نحوی که در قانون به کارگیری سالح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 

چه به موجب قوانین دیه آمده است که چنان ۱۳۸۲رایم نیروهای مسلح مصوب قانون مجازات ج
و  ۲۵/۰۶/۱۳۸۷ - ۳۹۳۰/۷المال پرداخت شود به آن نحو عمل شود. (نظرهای باید از بیت

 اداره کل حقوقی قوه قضاییه) ۱۱/۰۴/۱۳۸۷ - ۲۱۴۹/۷

 المال. مصادیق پرداخت دیه از بیت2-4-2
 :المال عبارت است ازموارد پرداخت دیه از بیت ١٣٩٢ی مصوب بر اساس قانون مجازات اسالم

 )٤٨٧شود. (ماده رسد و قاتل شناخته نمیدر همه مواردی که شخص به قتل می -١
در جنایات مادون نفس عمدی، که مرتکب هرچند ممکن است شناخته شده باشد، لیکن به  -٢

 )٤٣٥هم ندارد. (ماده دلیل مرگ یا فرار او دسترسی به وی ممکن نیست و مالی 
در قتل عمدی که مرتکب هرچند ممکن است شناخته شده باشد، لیکن به دلیل مرگ یا فرار  -٣

ل المال عالوه بر مااو دسترسی به وی ممکن نیست و مالی هم ندارد. البته پرداخت دیه از بیت
 تمکن مالی آنها نداشتن مرتکب، منوط به عاقله نداشتن وی یا عدم دسترسی به آنها و یا عدم

 )٤٣٥باشد. (ماده می
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در جنایات شبه عمدی یا آن دسته از جنایات خطای محضی که در آنها پرداخت دیه بر عهده  -٤
شخص مرتکب است، در صورت عدم دسترسی به مرتکب به دلیل مرگ یا فرار او و عدم کفایت 

 )٤٧٥و  ٤٧٤ اموال او برای پرداخت دیه، بدون نیاز به رجوع به عاقله. (مواد
، ١٣بینی شده است. (مواد پیش ١٣٩٢موارد خاصی که در قانون مجازات اسالمی مصوب  -٥

٤٨٤، ٤٧٣، ٣٣٤( 
باشد، در صورتی که مرتکب، در موارد جنایات خطای محض که عاقله مسوول پرداخت دیه می -٦

دیه  دازد،مهلت مقرر بپر  دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در
شود. در این مورد فرقی میان دیه المال پرداخت میتوسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت

 )٢٧١-٢٧٠، ١٣٩٣) (میرمحمدصادقی، ٤٧٠نفس و غیر آن نیست. (ماده 

 . نقد و بررسی5-2
ر الی کشور که دععمومی دیوانهیأت  وحدت رویهرأی  در اینجا به نقد و بررسی دالیل مندرج در

دادگاه  ۲۴شعبه  ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ -۹۶۰۹۹۷۶۳۰۱۱۰۱۳۶۵حقیقت تایید دادنامه شماره 
 پردازیم.تجدیدنظر استان خوزستان می

  :1392قانون مجازات اسالمی مصوب  487. ماده 1-5-2
ین قانون مجازات اسالمی است در ا ۴۸۷که یکی از مهمترین دالیل استنادی ماده با توجه به این

سمت ابتدا پیشینه قانونی این ماده و سپس مستند فقهی و حدیثی آن مورد بررسی قرار ق
 گیرد. می
مقرر  ۲۰/۰۷/۱۳۶۱قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب  ۴۲ماده  :پیشینه قانونی :الف
ای در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی بر اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه« :دارد
المال بدهد و اگر ت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد باید حاکم شرع دیه او را از بیتنسب

شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از باب 
هرگاه « :آمده بود ۰۸/۰۵/۱۳۷۰قانون مجازات اسالمی مصوب  ۲۵۵در ماده » لوث خواهد بود.

دحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین َظّنی برای شخصی در اثر از 
المال بدهد و قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت
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اگر شواهد َظّنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص منسوب است مورد از 
در حقیقت جایگزین مواد فوق  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۴۸۷ماده » موارد لوث خواهد بود.

قانون  ۲۵۵قانون حدود و قصاص و ماده  ۴۲شده است، با این تفاوت که قسمت ذیل ماده 
که دو ماده سابق در این خصوص در مجازات اسالمی در قانون جدید بیان نشده است و دیگر این

در کتاب دیات از آن یاد شده است.  ۴۸۷انون جدید ماده کتاب قصاص ذکر شده بودند، اما در ق
علیه و شود که موضوع آنها قتل و کشته شدن مجنیبا دقت در تمام مواد این مطلب استظهار می

 المال است و در خصوص صدمات بدنی بیانی ندارد.عدم شناسایی قاتل و پرداخت دیه از بیت
 ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۴۸۷مستند این ماده  :حدیثی -مستند فقهی:ب

 :شوداحادیث و روایات فراوانی از سوی معصومین است که به متن برخی از آنها اشاره می
 :الّسالم) قالعبدالّله (علیهبکیر جمیعًا، عن أبیبنسنان و عبدالّلهبنصحیحه عبدالّله :الف

له  إن کان عرف : یدری من قتله، قالقضی أمیر المؤمنین (علیه الّسالم) فی رجل وجد مقتوًال ال
اثه أولیاء یطلبون دیته أعطوا دیته من بیت مال المسلمین، و ال یبطل دم امرئ مسلم؛ ألّن میر 

 و قضی فی رجل زحمه :لإلمام، فکذلك تکون دیته علی االمام، و یصّلون علیه و یدفنونه. قال
یت مال المسلمین؛ حضرت امام علی الناس یوم الجمعه فی زحام الناس فمات، أّن دیته من ب

 :گونه حکم کردالّسالم راجع به مردی که به صورت مقتول یافت شد و قاتلش نامعلوم بود اینعلیه
کنند، دیه خواهی میاگر شخص مقتول قابل شناسایی است و از خود اولیائی دارد که از او خون

زیرا خون مسلمان بی اثر وضایع المال به اولیاء وی داده شود، شخص مقتول باید از بیت
رسد، دیه اش نیز بر امام گونه که درصورت نداشتن ورثه ماترک وی به امام میشود، هماننمی

، ۲۹، ج۱۴۰۹واجب است که پرداخت کند و بر مقتول نماز گزارند و دفنش کنند. (حرعاملی، 
 )۱ح  ۶، أبواب دعوی القتل ب ۱۴۵
ازدحم الناس یوم الجمعه فی إمرء  :الّسالم) قالفر (علیهجعمسلم، عن أبيصحیحه محمدبن :ب

 زمان الّسالم) بالکوفه فقتلوا رجًال، فوّدی دیته إلی أهله من بیت مال المسلمین؛ درعلی (علیه
الّسالم در کوفه در یک روز جمعه مردم ازدحام کردند و بر اثر این حکومت حضرت علی علیه

اش پرداخت المال مسلمین به خانوادهآن مقتول را از بیتازدحام مردی کشته شد، حضرت دیه 
 )۲ح  ۶، أبواب دعوی القتل ب ۱۴۶، ۲۹، ج۱۴۰۹(حرعاملی،  کرد.
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الّسالم) أّن أمیرالمؤمنین (علیه :الّسالم)عبدالّله (علیهعبدالملك، عن أبيبنروایه مسمع:پ
ه من جسر ال یعلمون من قتله، فدیت من مات فی زحام الناس یوم الجمعه أو یوم عرفه أو علی :قال

ه مند کبیت المال؛ کسی که در ازدحام مردم در روز جمعه یا عرفه یا بر روی پلی بمیرد و مردم نفه
، ۱۴۶، ۲۹، ج۱۴۰۹شود. (حرعاملی، المال داده میچه کسی او را کشته است، دیه از بیت

  )۵ح  ۶أبواب دعوی القتل ب 
 و إن کان بأرض فاله أّدیت دیته من :الّسالم)علی قوله (علیه بصیر المشتملذیل خبر أبي :ت

ای در ال یبطل دم امرئ مسلم؛ اگر کشته :الّسالم) کان یقولالمال، فإّن أمیر المؤمنین (علیهبیت
شود؛ چرا که امیرالمؤمنین علیه السالم المال پرداخت میاش از بیتبیابانی پیدا شود، دیه

، أبواب ۱۵۷، ۲۹، ج۱۴۰۹شود. (حرعاملی، مرد مسلمان باطل نمی خون :فرمودپیوسته می
 )۵ح  ۱۰دعوی القتل ب 

وق فأّما إذا قتل فی عسکر أو س :الّسالم)زیاد المشتمل علی قوله (علیهبنذیل روایه مسعده :ث
، المال؛ هرگاه کسی بین لشکر یا بازار شهری کشته شودمدینه فدیته تدفع إلی أولیائه من بیت

، أبواب دعوی ۱۵۳، ۲۹، ج۱۴۰۹شود. (حرعاملی، المال به اولیای وی پرداخت میه از بیتدی
  )۶ح  ۹القتل ب 

شود که مورد صدور آنان در خصوص قتل و کشته با دقت در متن تمامی روایات استظهار می
 توان آن را به غیر آن تسری داد و شامل جراحات دانست.شدن شخص است و لذا نمی

 :قانون مجازات اسالمی 487یاس اولویت و اخذ مالك ماده . ق2-5-2
قانون مجازات اسالمی که مرتکب شناسایی شده و با  ٤٧٠استدالل دیگر آن است که در ماده 

گیرد به طریق اولی که شناسایی صورت نمی ٤٨٧المال آمده، در ماده بیت هشرایطی دیه بر عهد
 ٤٧٠ل نیز قابل پذیرش نیست چرا که اوًال موضوع ماده دار دیه است. این استدالالمال عهدهبیت

فیه در خصوص ضرب و جرح عمدی است که مانحندر خصوص قتل خطای محض است درحالی
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زیرا  ١العله (قیاس اولویت)الفارق است نه قیاس منصوصو قیاس بین دو ماده یادشده قیاس مع
ای موضوعی ثابت شود و سپس علت آن گذار حکمی بر قیاس اولویت آن است که از ناحیه قانون

گاه قاضی این موضوع را با آن را بیان کند و بعدًا همان علت در موضوع دیگری هم باشد، آن
موضوع معلل مقایسه کند و حکمی را که برای او ثابت بود برای این موضوع هم ثابت کند. ممکن 

می به جراحات به قیاس قانون مجازات اسال ٤٨٧است در خصوص تسری حکم مذکور در ماده 
اولویت استناد شود که هرچند ماده یادشده در رابطه با قتل است، اما به طریق اولی در خصوص 

المال پرداخت شود. در این خصوص باید گفت که جراحات قابل استناد بوده و باید دیه از بیت
کمی است که برای اساسًا اینجا مجری قیاس اولویت نیست، چرا که قیاس اولویت عبارت از ح

مرتبه دانی و پایینی ثابت شده و ما بخواهیم همان حکم را برای مراتب متوسط و عالی ثابت 
یعنی اف گفتن به پدر و مادر که » و ال تقل لهما اف« :فرمایدکنیم. به عنوان مثال خداوند می

ام است با اولویت ترین مرحله آزار و اذیت است حرام است و وقتی که این مرتبه پایین حر پایین
گذار باالترین مرتبه را که قطعی مراتب باالتر مثل ضرب و جرح و غیره حرام است، در اینجا قانون

تر مثل جراحات و توان گفت این حکم شامل مراتب پایینقتل است بیان کرده است و لذا نمی
کرد و را بیان می گذار در ماده یادشده حکم صدمات و جراحاتچه قانونشود و چنانصدمات می

توانستیم با قیاس اولویت حکم را به آن نیز تسری دهیم. از طرف شد، میمتعرض حکم قتل نمی
دیگر با توجه به مبانی فقهی فوق الذکر باید گفت که این استدالل قابل پذیرش نیست و با توجه 

ه قدر متیقن که المال خالف اصل است و در موارد خالف اصل باید بکه محکومیت بیتبه این
الذکر در مقام بیان بوده گذار در ماده فوقکه قانونهمان قتل است عمل کرد و از طرف دیگر این

خواست حکم صدمات و جراحات را نیز بیان است و تنها فرض قتل را بیان کرده است و اگر می
به وحدت  اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز ٢٨/١٢/١٣٩٢مورخ  ٢٥٤٦/٩٢/٧کرد. در نظر می

 قانون مجازات اسالمی استناد شده است که محل ایراد است. ٤٨٧مالک ماده 
  

                                                 
، ١٣٧٩الخطاب، قیاس جلی (مظفر، الخطاب، لحناسامی دیگر قیاس اولویت: مفهوم موافق کالم، فحوی .١
 ).١٦٢، ٣ج
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  :»ال یبطل دم امرء مسلم«. روایت 3-5-2
، آن را شامل جراحات نیز دانسته ١»ال یبطل دم امرء مسلم«دادگاه ضمن استناد به اطالق روایت 

اند رخی این روایت را صحیح دانستهالمال داده است. بو در نتیجه حکم به پرداخت دیه از بیت
چه در این مقام قابل بحث است این است که آیا لفظ ). آن۱۷۴-۱۷۳، ۲۴، ج۱۴۰۴(مجلسی، 

بقی « :فرمایددر حدیث مزبور اطالق دارد یا انصراف؟ شیخ انصاری در کتاب المکاسب می» دم«
هان من إطالق الدم و هو الکالم فی أن الدم یشمل الجرح و قطع األعضاء أو یختص بالقتل وج

که آیا لفظ فرماید در خصوص این) ایشان می۲۳۲، ۱، ج۱۴۱۱(انصاری، » المحکی عن الشیخ
شود دو وجه وجود دارد و از شیخ طوسی حکایت شده شامل جراحات و قطع اعضا نیز می» دم«

و قد روی اّنه « :فرمایداطالق دارد. ابن ادریس نیز قائل به اطالق است و می» دم«است که لفظ 
إذا وقعت فزعه باللیل فوجد فیهم قتیل، أو جریح، لم یکن فیه قصاص، و ال أرش جراح، و کانت 

) اما در مقابل بسیاری از فقهای ۳۶۰، ۳، ج۱۴۱۰ادریس، (ابن» دیته علی بیت مال المسلمین.
 :فرمایدیاطالق ندارد و تنها شامل قتل است. شیخ انصاری م» دم«دیگر معتقدند که لفظ 

ظهور الدم... فی الدم المبقی للروح و هو المحکی عن الروضه البهیه و المصابیح و الریاض و ال «
)؛ لفظ دم ظهور در دم مبقی روح دارد و این نظر ۲۳۲، ۱، ج۱۴۱۱(انصاری، » یخلو عن قوه

تا، بی (نجفی» المتبادر من االطالق هو القتل« :فرمایدخالی از قوت نیست. صاحب جواهر می
)؛ متبادر از اطالق قتل است. مرحوم حضرت امام خمینی در کتاب المکاسب ۱۶۹، ۲۲ج 
الظاهر أّن الدم کنایه عن القتل بأّی سبب کان، بإراقه الدم أو غیرها، و ما دون القتل « :فرمایدمی

ت با کنایه از قتل اس» دم«)؛ لفظ ۲۳۵، ۲، ج۱۴۱۵خمینی، (موسوی» جرحا کان أو غیره خارج
هر سببی که باشد و ما دون قتل خواه جرح باشد یا غیر آن، خارج از مدلول روایت است. محقق 

                                                 
دٍ « .١ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ ِه ْبِن ِسَناٍن َو ُمَحمَّ ِبیِه َجِمیعًا َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن َعْبِد اللَّ

َ
 َو َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع ِفی َرُجٍل ُوِجَد َمْقتُ 
َ
ِه ع َقاَل َقَضی أ ِبی َعْبِداللَّ

َ
ِه ْبِن ُبَکْیٍر َجِمیعًا َعْن أ َقَتَلُه َقاَل وًال َال ُیْدَری َمْن َعْبِد اللَّ

ْعُطوا ِدَیَتُه ِمْن َبْیِت َماِل اْلُمْسِلِمیَن َو َال یَ 
ُ
ْوِلَیاُء َیْطُلُبوَن ِدَیَتُه أ

َ
نَّ ِمیَراَثُه ِإْن َکاَن ُعِرَف َو َکاَن َلُه أ

َ
ْبُطُل َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِأل

َماِم َو ُیَصلُّ  َماِم ع َفَکَذِلَك َتُکوُن ِدَیُتُه َعَلی اْإلِ اُس َیْوَم اْلُجُمَعه ِفی ِلْإلِ وَن َعَلْیِه َو َیْدِفُنوَنُه َقاَل َو َقَضی ِفی َرُجٍل َزَحَمُه النَّ
نَّ ِدَیَتُه ِمْن َبْیِت َماِل اْلُمْسِلِمیَن.

َ
اِس َفَماَت أ ، ١٤٠٩؛ حرعاملی، ٣٦٢، ٣٥٦، ٣٥٤، ٧، ج١٤٠٧(کلینی، » ِزَحاِم النَّ

 )١٤٥، ٢٩ج
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، ۱تا، جخویی، بی(موسوی» و إن کان هو الدم الذی کان عله لبقاء الحیاه« :فرمایدخویی می
)؛ منظور از لفظ دم، دمی است که علت بقای حیات است. آیت الله مکارم شیرازی ۴۵۶
هل المراد من الدم هو زهاق الروح أو یشمل الجرح أیضا، ظاهر اإلطالق هو األعّم، و « :ایدفرممی

لکن ال ینبغی الشّك فی کون مثل هذا التعبیر کنایه عن القتل غالبا، کما فهمه صاحب الجواهر و 
متیّقن، شیخنا األعظم و غیرهما (قّدس الّله أسرارهم) و لو فرض الشّك کان الالزم األخذ بالقدر ال

) آیا منظور از دم زهاق روح است یا شامل جرح ۴۰۳، ۱۴۲۶شیرازی، (مکارم» و هو زهاق الروح.
شود؟ ظاهر اطالق اعم از زهاق روح و جرح است ولی شکی نیست که این تعبیر غالبًا نیز می

و در اند طور که صاحب جواهر و شیخ انصاری و دیگران آن را درک کردهکنایه از قتل است همان
صورتی که شک حاصل شود اخذ به قدر متیقن الزم است و آن زهاق روح است. بنابراین لفظ 

[ظهوری] به قتل دارد و منشا انصراف، ظهور خود لفظ در آن مصداق در اثر کثرت  ١انصراف» دم«
لفظ و به منزله قرینه لفظی  ٢استعمال در این معناست و چنین انصرافی مانع از تمسک به اطالق

دهد کالم ظهور در اطالق پیدا کند تا بتوان به اطالق آن تمسک کرد. تصله است و اجازه نمیم
که دادگاه به قاعده (ال یبطل دم امرء مسلم) و قاعده (ال یهدر) استناد کرده مطلب دیگر این

است. دو قاعده یادشده، متن روایت است و بازگشت هر دو به یک عبارت است که با تعابیر 
                                                 

که ذهن ما از شنیدن یک لفظ مطلق که قابل صدق بر افراد کثیره است بدون قرینه انصراف عبارت است از این .١
به سوی یک فرد معین از افراد این مطلق یا یک مصداق معین از مصادیق این مطلق منصرف شود. علما برای 

 اند:انصراف اقسامی را ذکر کرده
ر آن خود لفظ باشد. به این صورت که خود الف: انصراف ظهوری: عبارت است از آن انصرافی که منشاء و ظهو

به  ه گوییکقدر در این معنا ظهور دارد کالم در این معنا ظهور دارد، هر چند آن لفظ معانی دیگری نیز دارد ولی آن
د لفظ الیه است. ماننکار رفته است و متبادر به ذهن ما همین معنای منصرفوضع تعّینی این لفظ در این معنا به

 حیوان. 
مل که منشاء و مبدء انصراف ظهور خود کالم نیست، بلکه یک عاب: انصراف بدوی یا ابتدایی: عبارت است از آن

 )١٦٥، ١، ج١٤٢٥خارجی است که ارتباطی با خود کالم ندارد. (مظفر، 
اسـت و در  مطلق که از اطالق گرفته شده و در لغت به معنای ارسال یعنی رها بودن از قید و بند در قلمرو مدلول. ٢

شـود ؛ لفظی که شامل تمام افراد یک ماهیت می»المطلق ما دل علی شایع فی جنسه«اصطالح گفته شده است: 
را مطلق گویند. فرق بین اطالق و مطلق در این است کـه اطـالق، اوًال و بالـذات صـفت معناسـت و ثانیـًا و بـالعرض 

صفت لفظی است که معنای آن، اطالق دارد، هر چند ثانیًا و  تواند صفت لفظ نیز باشد، اما مطلق، اوًال و بالذاتمی
 تواند باشد.بالعرض صفت معنا نیز می
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نقل شده است. روایت (ال یبطل دم امرء مسلم) بیش از موارد دیگر استعمال شده است.  متفاوت
؛ شیخ ۱۰۱، ۴، ج۱۴۱۳(شیخ صدوق، » ال یطل دم امرء مسلم«در برخی موارد از عبارت 

؛ مجلسی، ۸۵۸-۸۳۶-۷۶۹، ۱۶، ج۱۴۰۶؛ فیض کاشانی، ۲۳۲-۱۶۷، ۱۰، ج۱۴۰۷طوسی، 
(غروی جزیری، » ال یهدر دم امرء مسلم«موارد عبارت ) و در برخی دیگر از ۳۴۲، ۱۶، ج۱۴۰۶
ال یحل دم «) و در موارد دیگری از عبارت ۱۶۸، ۲، ج۱۴۲۳؛ حسینی حائری، ۴۱۴، ۵، ج۱۴۱۹

، ۱۴۰۹؛ حرعاملی، ۵۶۳، ۱۶، ج۱۴۰۶؛ فیض کاشانی، ۲۷۳، ۷، ج۱۴۰۷(کلینی، » امرء مسلم
اند تعبیر کرده» قاعده«ن نص به ) استفاده شده است. البته برخی از ای۱۰، ۲۹، ج۱۲۰، ۵ج

 ).۹۵تا، ؛ کاشف الغطاء، بی۵۰۰، ۴، ج۱۴۲۶(کاشف الغطاء، 
المال در جنایت عمدی مادون نفس در این نکته قابل ذکر است که قائالن پرداخت دیه از بیت

 - ۱۱۰۷/۹۸/۷های صورت عدم شناسایی و برخی نظرهای اداره کل حقوقی (نظر
 ۱۶۷گذار به اصل ) به دلیل سکوت قانون۱۲/۰۳/۱۳۹۹ - ۱۹۵۹/۹۸/۷و  ۰۱/۰۸/۱۳۹۸

که اوًال اند، درحالیمعتبر استناد کرده یا فتاوای منابع معتبر اسالمی قانون اساسی و رجوع به
قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۲قانون اساسی و ماده  ۱۶۶و  ۳۶این اصل در مقابل اصول 

های دگاهیم و مجازاتها است، قرار دارد، ثانیًا با مالحظه دیکه بیانگر اصل قانونی بودن جرا ۱۳۹۲
المال در ، قول به پرداخت دیه از بیت»مسلمامریدمالیبطل«فقیهان در مباحث فوق و روایت 

در روایت نسبت به جراحات عمدی » دم«صدمات مادون نفس مانند قتل و عدم اطالق لفظ 
ل به ست و بیشتر فقیهان اعم از معاصر و غیرمعاصر قائمادون نفس، در زمره اقوال نادر در فقه ا

 المال هستند.عدم امکان پرداخت دیه از بیت
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  :گیرينتیجه

در مقام بیان به موضوع شناسایی و یا عدم  ١٣٩٢قانون مجازات اسالمی مصوب  ۴٣۵ماده 
اموال و اقارب شناسایی مرتکب اشاره نکرده است. اما پذیرش نوعی توالی مسؤولیتها، تأکید بر 

گذار مرتکب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعًا ضرورت شناسایی متهم را در درک منظور قانون
که مبنای تفسیر ماده مذکور، اصول کلی بر مسؤولیت کیفری (اصل کند. مضافًا اینتقویت می

، باشد و بر آن اساس نیزشخصی بودن مسوولیت کیفری و اصل مسوولیت شخص حقیقی) می
المال صرفًا شامل فرض شناسایی مرتکب خواهد بود. از طرف مسؤولیت مقید و مشروط بیت

قانون مجازات اسالمی، در مقام بیان بوده است و اگر صدمات و جراحات عمدی  ٤٨٧دیگر ماده 
کرد چرا که این امر باعث تاخیر بیان از وقت خطاب بایست بیان میمادون قتل مدنظرش بود، می

المال یک امر استثنایی و خالف اصل است و مبنای مسؤولیت که تکفل دیه از بیتیناست و ا
کند که های امتنان و لطف و مسؤولیت تکمیلی جامعه، ایجاب مینظر از جنبهالمال، صرفبیت

مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفکیک در نوع، شرایط ایجاد و میزان نقش حاکمیت، 
گونه امور از یک سیاست ای داشته باشد. قبول و نفی کلی اینمندانهگذاری معقول و هوشقانون

السالم نیز در خصوص قتل است و جنایی معقول به دور است. احادیث و روایات معصومین علیهم
که مستند ماده یادشده است، انصراف به قتل دارد » الیبطل دم امرء مسلم«در عبارت » دم«لفظ 

المال توان دیه را از بیتر اثر کثرت استعمال است و لذا نمیو منشا انصراف، ظهور لفظ د
توان به طبق اصل گذار هرچند که میکه در موارد سکوت قانونپرداخت کرد. از طرف دیگر این

قانون اساسی به منابع فقهی و فتاوای مراجع مراجعه کرد، اما مالحظه شد که دیدگاه بیشتر  ١٦٧
 ٤٦٢که طبق ماده المال وجود ندارد و اینپرداخت دیه از بیتفقیهان این است که دلیلی بر 

که قانون مجازات اسالمی دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است و دیگر این
المال این تالی فاسد را دارد که باعث تجری ضاربین و فرار از چنگال عدالت پرداخت دیه از بیت

که دیه از ضارب مدتی از انظار پنهان شود و پس از آنکه شخص شود چرا که درصورتیمی
علیه نامبرده را شناسایی کند چه بسا با که بعدها مجنیالمال پرداخت شود حتی درصورتیبیت

ای جهت اقدام کردن در توجه به دریافت دیه و برای رهایی از رفت و آمد به مراجع قضایی، انگیزه
ر ضرب و جرح دارای جنبه عمومی باشد ممکن است این خصوص را نداشته باشد و حتی اگ
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قانون مجازات اسالمی در خصوص  ٤٣٥موضوع مشمول مرور زمان شود. بنابراین مبنای ماده 
المال در جنایات عمدی مادون نفس، ناظر بر ضرورت شناسایی مرتکب است پرداخت دیه از بیت

» الیبطل دم امرء مسلم«ث که روایت و با توجه به دیدگاه فقیهان و مهمترین مستند روایی مبح
عالی کشور با موازین فقهی و عمومی دیوانهیأت  ٧٩٠وحدت رویه شماره رأی  است، انطباق

 حقوقی محل تامل است.
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A Critique of the Binding Precedent No. 790 Made by the General 
Board of the Supreme Court (Payment of Blood Money from the 

National Treasury in Intentional Felonies Short of Murder) 

Omid Tavakoli Kia1 
Abstract: 
Researcher in the Iranian Law and Canon Research Centre, Head of the First 
Branch of Salehabad General Court and Head of the Salehabad Jurisdiction 
(Khorasan Razavi) 
In this regard, there are two general views on relevant articles in the Islamic 
Penal Code adopted in 2013, regarding the payment of blood money from the 
National Treasury in cases where the party inflicting an injury has fled without 
being identified. 

 Some have considered the payment of blood money from the National 
Treasury in intentional felonies to be conditional on the identification of the 
perpetrator, while others hold the view that National Treasury has absolute 
responsibility for the mere occurrence of an intentional felony, even if the 
perpetrator is not identified. 

This disagreement in the courts led to two different inferences from the Act, 
finally leading the General board of the Supreme Court to get involved in this 
dispute and to practically end the existing conflict by making the binding 
precedent No. 790 dated 10/04/1399, and creating a uniform procedure in this 
regard. 

In this article, we shall review and evaluate the existing views and that of the 
binding precedent. 

Key words: blood money, intentional felonies regarding short of murder, the 
narration stating that “the blood of a muslem killed shall not be wasted”, the 
binding precedent No. 790 made by general board of  
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