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  چكيده

در مواردي است كه به داليل مختلف، قاتل شناسايي نشده يا پس از شناسايي، متواري شده است و تا ديه دولت، پرداخت  يكي از وظايف
ديه، يك سوم به ديه كامل افزوده اصل همچنين هر گاه قتل در شرايط، زمان و مكان خاص اتفاق افتد عالوه بر . هنگام مردن به او دسترسي نباشد

هاي حرام يا در حرم  را بر عهده دارد و قتل هم در ماهديه مسئوليت پرداخت اصل  المال مواردي كه بيت در .گويند مي» تغليظ ديه«شود كه به آن  مي
قانون سابق مجازات  299در زمان حاكميت ماده.مسئول پرداخت ديه مغلظه است  مكه معظمه اتفاق افتاده است وشرايط تغليظ وجوددارد بيت المال

هاي حرام و حرم مكه معظمه را واجد  بدون اشاره به مسئول پرداخت ديه مغلظه، به صورت مطلق، قتل در ماه قانون گذار ،)1370مصوب ( اسالمي
در رأي مورد نقد در اين مقاله، بدون در نظر گرفتن اطالق ماده، حكم به عدم . شرايط تغليظ دانسته وامربه پرداخت ديه اصلي ومغلظه كرده بود

 556و در ذيل ماده  1392خوشبختانه با تصويب قانون مجازات اسالمي مصوب . استاخت ديه مغلظه صادر شده المال نسبت به پرد بيت مسئوليت
رسد از بررسي مجموع روايات و نظرات فقها، در  ميبه نظر . مسئول پرداخت ديه مغلظه دانسته شده است، قانون فوق الذكر به صراحت بيت المال

ديه را به صورت  المال بيت الزم است سئوليت پرداخت ديه را بر عهده دارد و قتل واجد شرايط تغليظ باشد،م المال به جانشيني، مواردي كه بيت
المال به  روايات از جهت مسئول پرداخت كننده ديه اصلي ومغلظه  اطالق دارد و عدم پرداخت ديه مغلظه از سوي بيت.تغليظ شده پرداخت كند

المال و دولت در  بيت مسئوليت .مسلمانان است زيرا ديه مغلظه حق اولياي دم بوده و بايد پرداخت شود نوعي به معناي هدر رفتن بخشي از خون
  .رعايت عدالت و هدرنرفتن خون مسلمان اقتضاي پرداخت ديه مغلظه را دارد ،حفظ امنيت، جان اشخاص

  المال، تغليظ،ديه،مسئوليت، ديه مغلظه بيت: واژگان كليدي
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  مقدمه

ديه مالي است كه در «و در اصطالح قانوني است 3به معناي تشديد و سخت گردانيدن است و ديه در لغت به معناي خونبها تغليظ در لغت
شرع مقدس براي ايراد جنايت غير عمدي بر نفس، اعضا و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به 

  ).1392قانون مجازات اسالمي مصوب  17ماده ( »شود موجب قانون مقرر مي

لذا  .شود ها حرمت خاصي دارند كه ارتكاب جنايت در اين ازمنه و امكنه موجب افزايش و تغليظ ديه مي از نظر فقه اسالمي برخي زمان و مكان
محرم، «هاي حرام  و در ماهعليه هر د مجني هر گاه رفتار مرتكب و فوت« :قانون مجازات اسالمي جديد اشعارميدارد 555ماده 

ي حرم، واقع شود خواه جنايت عمدي، خواه غير عمدي باشد، عالوه بر ديه  يا در محدوده» الحجه القعده، ذي ذي رجب،
به طور معمول، . »هاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست ها و زمان گردد ساير مكان نفس، يك سوم نيز افزوده مي

و اصل شخصي بودن مسئوليت،  4هاي وارده به ديگران هستند و هدف مسئوليت مدني جبران ضرر زيان ديده است جبران زيانخود اشخاص، مسئول 
از جمله استثنائات آن است كه قاتل پس از ارتكاب قتل، فرار كرده باشد يا اينكه هر گاه مسلماني . اما اين اصل استثنائاتي دارد. چنين اقتضايي دارد

المال  شخص يا اشخاص معين وجود نداشته باشد و از موارد لوث هم نباشد، ديه از بيت ند و قرائن ظني براي قاضي نسبت به قتل او توسطرا كشته بياب
تا قبل از تصويب قانون جديد . كند اقدام به پرداخت ديه مي در اين موارد شارع مقدس براي جلوگيري از هدر رفتن خون مسلمان،. شود پرداخت مي

المال پرداخت كننده ديه بوده و شرايط تغليظ ديه نيز وجود داشت اختالف نظرهايي  در خصوص مواردي كه بيت 1392ات اسالمي مصوب مجاز
رأي مورد بررسي در اين مقاله براساس . دانستند المال را مسئول پرداخت ديه مغلظه نمي دانان وجود داشت وعده اي بيت بين قضات محاكم و حقوق

قانون  299اين اختالف نظرها با توجه به سكوت ماده . ها خواهيم پرداخت صادر شده كه در ادامه به ارزيابي ادله و نقد و بررسي داليل آننظر اخير 
چرا كه حتي . مجازات اسالمي سابق درمورد شخص مسئول پرداخت ديه مغلظه بوجودآمده بودو باعث ايجاد رويه اي متفاوت و متناقض شده بود

 حكم به عدم پرداخت ديه مغلظه توسط بيت المال را صادر اطالق قانون سابق، محاكم با استناد به جنبه تشديدي براي موضوع تغليظ ديه، با وجود
يه پذيرش مسئوليت بيت المال درپرداخت د رسدزيرا اطالق قانون سابق، به تنهايي  به عنوان دليل فقهي براي مياين ديدگاه قابل نقدبه نظر .كردند مي

  .اي كند امر به پرداخت ديه اصلي و مغلظه نموده بدون اينكه به شخص پرداخت كننده اشاره ازسوي ديگر شارع مقدس نيز .مغلظه است

  

  حدت رويهانتقاد از سهل انگاري درصدور رأي و

نمود  ميالمال نسبت به ديه مغلظه  بيت گذار زودتر اقدام به اصالح قانون و تعيين تكليف در خصوص مسئوليت يا عدم مسئوليتمناسب بود قانون
در .انتقادديگر متوجه عدم صدور رأي وحدت رويه در اين موضوع است . داشت چرا كه رويه اي متناقض بين محاكم درموضوع يادشده وجود

نگرفت در حالي كه از  تالشي براي ايجاد رويه اي واحد و يكسان صورت 13705قانون مجازات اسالمي مصوب 299هاي حاكميت ماده  طول سال
هاي عمومي و انقالب در امور  قانون آيين دادرسي دادگاه 270هر جهت مقتضاي صدور رأي وحدت رويه وجود داشت چرا كه به موجب ماده 

                                                            
  1181تهران، انتشارات امير كبير، چاپ دوم، ص  فرهنگ فارسي عميد،عميد، حسن،  .1
  26، تهران،انتشارات خرسندي، چاپ بيست يكم، ص )جديدويرايش ( ها حقوق مسئوليت مدني و جبران). 1392( ره پيك، حسن، .1
گانه  و يا در حرم مكه معظمه واقع شود عالوه بر يكي از موارد شش) رجب، محرم، ذيقعده، ذيحجه( ديه قتل در صورتي كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهار ماه حرام«. 1

  »نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود  به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر 297مذكور در ماده 



ر به نظ.وحدت رويه است رأينسبت به موارد مشابه بااستنباط ازقوانين، ازموجبات صدور ها صدورآراي متفاوت ازسوي دادگاه، 6كيفري
 رسدروشي كه هم اكنون درخصوص نحوه جمع آوري وطرح موضوعات اختالفي بين محاكم درهيئت عمومي ديوان عالي وجود دارد، مي

 در نهايت قانون گذار، در پي .7آراي كامال متفاوتي صادر شده بود )المال در پرداخت ديه مغلظه بيت مسئوليت(در موضوع يادشده  .ناكارآمد است
امنيت، جلوگيري از فرار متهمان، رعايت و اجراي عدالت دست به كار بزرگي زد و  ،ماعي و به دليل مسئوليت دولت در حفظ نظمهاي اجت ضرورت
بين شخص پرداخت كننده ديه مغلظه، تفاوتي قائل نشدوبه صراحت مسئوليت بيت المال رادرپرداخت  1392قانون مجازات اسالمي  556در ماده 

  » جاري است نيز المال پرداخت كننده ديه باشد بيت مواردي كه عاقله يا در تغليظ ديه،« :قرارداده است ديه مغلظه مورد اشاره

  

  بررسي رأي دادگاه

  شرح ما وقع

متواري شده و قتل در ماه حرام  المال در پرداخت ديه مغلظه در موردي كه قاتل شناسايي نشده وياپس ازشناسايي، بيت در خصوص مسئوليت
فردي كه از عشاير كوچ  03/02/1377طرح دعوي شده و بدين صورت كه در مورخ ... افتاده در شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اتفاق 

 رو و مشغول نگهباني و مراقبت از گله گوسفندان و احشام بوده توسط افرادي ناشناس كه به قصد سرقت گوسفندان وارد منطقه شخصي مقتول شده
برخورد نموده و طبق نظريه پزشكي قانوني علت فوت، ) پيشاني(ي سر  رسد كه گلوله به ناحيه گيرد و به قتل مي اصابت گلوله قرار ميبودند، مورد 

گيرد و بر اساس  موضوع تحت پيگرد و بررسي در شعبه كيفري قرار مي. باشد تخريب بافت مغز و خرد شدن جمجمه بر اثر اصابت گلوله مي
ها شخص خاصي به قصاص يا ديه  نظريه پزشكي قانوني قتل ثابت شده ولي به دليل متواري شدن سارقان و عدم شناسايي آن محتويات پرونده و

هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا « 1370قانون مجازات اسالمي مصوب  255بر اساس ماده  اما اولياي دم مقتول. محكوم نشده
د و قراين ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد، حاكم شرع بايد جسد مقتولي در شارع عام پيدا شو

و تغليظ ديه به  المال باشد تقاضاي مطالبه ديه از بيت و اينكه دو مورد ذكر شده در ماده به صورت تمثيلي مي »المال بدهد ديه او را از بيت
المال  بيت اين اساس اقدام به طرح دعوي و تقديم دادخواست به شعبه حقوقي به لحاظ مسئوليتاند و بر  نموده) محرم(لحاظ وقوع قتل در ماه حرام 

                                                            
ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي و كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين، آراي متفاوتي صادر شود رييس  هرگاه در شعب ديوانعالي كشور و يا هر يك از دادگاه« -1

  »مكلفند نظر هيأت عمومي ديوانعالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنندديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، 
  :مقاله است توجه فرماييدبه يك نمونه راي از دادگاه بدوي كه مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه مغلظه را پذيرفته و كامال در تعارض با راي مورد بررسي در اين  -2

  286شماره دادنامه                                  1913:پرونده كالسه                            15/4/92بتاريخ 
  پرداخت ديه از بيت المال: خواسته

جه به مجموع محتويات عليه راننده ناشناس متواري دائر بر بي احتياطي در امر رانندگي منتهي به قتل غير عمدي دادگاه با تو... فرزند... در خصوص شكايت اولياء دم متوفي مرحوم
ه با توجه به ضرورت استفاده اولياء پرونده از جمله شكايت اولياء دم متوفي، گواهي پزشكي قانوني،گواهي فوت، نظريه افسر كارشناس تصادفات، فراري بودن راننده مقصر، دادگا

ني را محكوم به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان بعالوه يك سوم ديه كامل بعنوان قانون بيمه اجباري، صندوق تامين خسارتهاي بد 10دم از بيت المال  در راستاي ماده 
راي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در . نمايد تشديد ديه با عنايت به اينكه صدمه و فوت در ماه حرام بوده است در حق اولياء دم مي

 .ي باشدمحاكم تجديدنظر استان م
  



المال را در خصوص پرداخت ديه  بيت مسئوليت و شعبه رسيدگي كننده با توجه به محتويات پرونده و مستندات آن، درپرداخت ديه مغلظه كرده
  .باشد حكم به بي حقي خواهان صادر نموده و دعوي را وارد ندانسته بود تغليظ ديه مي اصلي پذيرفته اما نسبت به خواسته دوم كه لحاظ كردن

  

  رأي دادگاه

المال به خواسته يك فقره ديه كامل مرد مسلمان  به طرفيت وزارت دادگستري به نمايندگي از بيت... در خصوص دادخواست اولياي دم مرحوم
موكل را افزايش و مطالبه تغليظ و تشديد ديه به ميزان يك سوم به لحاظ وقوع قتل در ماه حرام را كه وكيل خواهان در جلسه اول دادرسي خواسته 

  .نيز خواستار شده است

ها و با  دادگاه با عنايت به جامع اوراق و محتويات پرونده و تصوير مدارك مضبوط در پرونده، دادخواست تقديمي و اظهارات وكيل خواهان
صادره از شعبه هفتم شوراي حل اختالف شهرستان كه سمت  910997672200325واهي حصر وراثت به شماره توجه به روگرفت مصدق گ

كه ... جزايي اين شهرستان به كالسه  101نمايد و با التفات به محتويات پرونده مطالبه شده از شعبه  ها به عنوان ورثه مرحوم را ثابت مي خواهان
هيه وتصوير اوراق پرونده مذكور هم ضميمه شده است و عنايت شارع مقدس بر محترم دانستن خون مسلمان گردشكار آن نيز توسط اين دادگاه ت

 ختباشد لذا قانون گذار نيز به تبع در مواد متعددي از قانون مجازات جهت جلوگيري از هدر رفتن خون مسلماني كه به قتل رسيده امر به پردا مي
و نظر مقنن بر اينست كه هرگاه مسلماني را كشته بيابند و قرائن ظني  332، 313، 312، 260، 255، 244، 236، 58المال نموده است مواد  ديه از بيت

شود و به  المال پرداخت مي براي قاضي نسبت به قتل او به شخص يا اشخاص معين وجود نداشته باشد و لوث نيز وجود نداشته باشد ديه از بيت
ها را وارد و ثابت تشخيص داده و  هذا با توجه به مراتب فوق اين دادگاه خواسته خواهان بردعلي نام مي 255ه صورت تمثيلي دو مورد را در ماد

هاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب  آيين دادرسي دادگاه 198و ماده ) اليهدر دم مسلم(و ) ال يبطل دم امرء مسلم(مستندأ به قاعده فقهي 
المال مسلمين به پرداخت يك فقره ديه كامل  زات اسالمي حكم به محكوميت وزارت دادگستري به نمايندگي از بيتقانون مجا 255و ماده  1379

ي ديگر خواهان مبني بر مطالبه يك سوم مازاد ديه كامل بابت  گردد و در خصوص خواسته صادر و اعالم مي... مرد مسلمان در حق ورثه مرحوم
با عنايت به اينكه تغليظ مجازات كه در قانون پيش بيني شده به خاطر اينست كه ) الحرام محرم(قتل در ماه حرام تشديد و تغليظ ديه به خاطر وقوع 

المال مسوول  شخص مرتكب جرم، حرمت ماه حرام را شكسته و به خاطر اين بي احترامي بايد مجازاتش تشديد شود نه در مثل اين مورد كه بيت
كند و  المال، تفضالً ديه را به اولياي دم پرداخت مي كب جرم شخص ديگري است كه به خاطر عدم شناسايي بيتباشد چرا كه مرت پرداخت ديه مي

قانون مجازات اسالمي تغليظ ديه  299هذا نظر به سياق ماده  المال استثنا است و مورد استثنا را بايد بر قدر متيقن حمل نمود علي پرداخت ديه از بيت
گردد  مي قانون آيين دادرسي مدني حكم به بي حقي خواهان صادر واعالم 197گردد و مستندأ به ماده مذكور و ماده  ين نميالمال مسلم متوجه بيت
  .باشد مي روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر مركز استان 20حضوري و ظرف  آراي صادره

  

  م دادگاه عمومي شهرستان دلفانشعبه دو 910997663300614نقد رأي شماره 

  



هاي موجود در دادنامه اين است كه تغليظ ديه صرفاً نوعي تشديد مجازات دانسته شده است و اعتقاد دارند تغليظ ديه كه در  يكي از استدالل -1
  .مجازاتش تشديد شود احترامي، قانون پيش بيني شده است به اين دليل است كه شخص مرتكب جرم، حرمت ماه حرام را شكسته و به خاطر اين بي

ابتدا بايد گفت اين استدالل قابل خدشه است بدين صورت كه از بررسي مجموع روايات موجود در اين موضوع هيچ گونه دليل معتبر و متقني 
 .در روايات را مقيد كند وجود ندارد كه تغليظ و افزايش ديه به ميزان يك سوم را صرفاً جهت تشديد مجازات بداند كه باعث شود اطالق موجود

چون مرتكب در قتل خطايي هيچ گونه قصدي  لذا اگر تغليظ ديه براي تشديد مجازات باشد پس نبايد آن را در قتل خطايي قابل سرايت دانست
. يتواند معنا داشته باشدبه بيان ديگردر قتل خطايي كه نه قصد فعل و نه قصد نتيجه اي وجود دارد تشديد مجازات نم.براي ارتكاب قتل نداشته است

واين  ؛8»التغلظ عليه الديهف: قال سالته عن رجل قتل رجأل خطا في الشهر الحرام«: اند در قتل خطايي پذيرفته درروايتي حكم تغليظ ديه را) ع(امام باقر
مجرمانه مشمول تشديد مجازات  فاقد قصددليلي بر اين است كه تغليظ به معناي صرف  تشديد مجازات نيست چون دليلي وجود ندارد فرد ، حديث
اند و اين دليلي نيست كه بتوان آن را بر جنبه تشديدي مجازات حمل  حكم تغليظ ديه براي افرادي است كه در ماه حرام مرتكب قتل شده .باشد

واهد ديه را پرداخت كند بايد يك سوم المال اگر بخ نمود؛واين طور بايد گفت كه تغليظ ديه نوعي تشديد خود ديه است نه تشديد مجازات و بيت
نكته ديگر اين است كه ديه به معناي صرف مجازات نيست و ماهيتي خاص و دوگانه دارد بلكه جنبه جبران خسارت بودن آن هم  .را هم بپردازد

  .9ق با مسامحه بوده استقانون مجازات اسالمي ساب 299در ماده » به كار برده شدن عبارت تشديد مجازات«اند قوي است؛وچنانچه گفته

قانون مجازات اسالمي كه  299ماده «:، در نظريه مشورتي آورده بود"تشديد مجازات"با تكيه بر قيد 1376اداره حقوقي قوه قضائيه ابتدا در سال 
المال  مثأل عاقله يا بيت ،ر جانينمايد ظهور دارد به مواردي كه پرداخت ديه بر عهده جاني باشد زيرا تشديد مجازات غي تصريح به تشديد مجازات مي

از نظر قبلي خود كامال عدول كرده و با در نظر گرفتن اين موضوع كه پذيرش  1383اما اداره مزبور در آخرين اظهارنظر در سال . 10»معني ندارد
حفظ جان و خون مردم و جلوگيري هاي اجتماعي و به خاطر مسئوليت دولت در  المال نسبت به پرداخت ديه مغلظه ناشي از ضرورت بيت مسئوليت

  »11شود خواهد بود المال پرداخت مي تغليظ ديه شامل مواردي هم كه ديه از بيت«:از هدررفتن آن و اجراي عدالت بوده و چنين نظر داد

رداخت ديه مغلظه نظر داده المال نسبت به پ بيت بر مسئوليت بارديگر از نظر اولي خود عدول كرده و 1382البته اداره حقوقي قوه قضائيه در سال 
المال، بايد ديه مغلظه را به اولياي دم  بايد ديه تغليظ شود، مسئول پرداخت ديه هر كه باشد اعم از قاتل و عاقله و بيت اًدر مواردي كه قانون« :بود

  .»12بپردازد

المال  بيت براي اثبات مسئوليت »دم امرء مسلم اليبطل«و  »اليهدردم المسلم«استدالل ديگر موجود در دادنامه استناد به قاعده فقهي  -2
اندشارع مقدس عنايت خاصي به خون مسلمان داشته و از هدر رفتن آن جلوگيري  باشد و اشاره كرده در پرداخت ديه اصلي، نه ديه مغلظه مي

فقط قاعده فوق را به عنوان دليلي براي اثبات مسئوليت در پرداخت ديه مغلظه را رد كرده و  ولي بدون توجه به مفهوم وقلمرو قاعده فوق،.كند مي
  .ديه اصلي مورداستنادقرارداده است
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مورد استناد قرارگرفته است وبدون توجه به اين موضوع » اليهدر«قاعده ، ي اصلي مقتول و حرمت خون مسلمان بايد گفت كه براي اثبات ديه
بخشي از خون مسلمان است حكم تغليظ ديه رامتوجه بيت المال ندانسته اندو اين با المال، به معناي هدر  كه عدم پرداخت ديه مغلظه توسط بيت

براي پذيرش ديه اصلي است در تعارض است چرا كه ديه مغلظه متعلق به اولياي دم بوده و  كه از داليل مهم» اليهدردم المسلم«مفهوم وقلمرو قاعده 
هاي حرام، عالوه بر ديه اصلي يك سوم  ميزان ديه در ماه بر ه است و طبق روايات و قانون،يعني دم مسلم همان دي. در هر صورت بايد پرداخت شود

المال پرداخت نكند خون مسلمان به ميزان يك سوم به هدر رفته است و همان گونه كه شارع مقدس عنايت  شود و اگر ثلث ديه را بيت افزوده مي
عنايت خاصي به حفظ بخشي ديگر ، همان اندازه صورت عدم شناسايي قاتل مسئول دانسته به المال را در خاصي به حفظ خون مسلمان داشته و بيت

براي اثبات ديه كامل مرد مسلمان و » المسلم اليهدر دم«به عبارت ديگر استناد به قاعده فقهي . از خون مسلمان كه همان ديه مغلظه است داشته است
توسط بيت المال فاقد محمل فقهي و حقوقي بوده و با حقوق الناس در تعارض است و ميزان داللت عدم جريان قاعده فوق براي پرداخت ديه مغلظه 

باشد و نبايد در ميزان داللت قاعده فوق بين ديه  ميبراي اثبات ديه كامل به همان اندازه است كه براي اثبات پرداخت ديه مغلظه » اليهدر«قاعده 
  .اصلي و مغلظه تفاوتي قائل شد

كند و  تفضالً ديه را به اولياي دم پرداخت مي المال به دليل عدم شناسايي قاتل، اد ديگر متوجه اين ديدگاه در دادنامه است كه بيتانتق -3
  .كند ميشود چرا كه شخص مرتكب جرم، كسي ديگر است و همان شخص ديه مغلظه را پرداخت  نمي المال پرداخت ديه مغلظه، متوجه بيت

شناسايي  المال نماينده شخص در پرداخت ديه است واگرشخص مرتكب جرم، گفت مگر غير اين است كه بيتدر رد اين نظربايد 
 و المال تفضال و به مصلحت، جانشين جاني درپرداخت ديه بوده بيت كه شناسايي نشده شدمسئوليت پرداخت ديه مغلظه رابرعهده داشت و حال مي
المال نيز تعلق  گيرد بر بيت نفس ديه اي كه بر عهده جاني قرار مي. نيزپذيرا باشد ليظ ديه است راآثار جانشيني دراين موضوع كه همان تغ بايد

المال در  المال مسئول پرداخت ديه است هيچ تغييري در نوع كيفيت و مقدار ديه صورت نخواهد گرفت و بيت خواهد گرفت و در مواردي كه بيت
-فلسفه اين پرداخت هم، محترم دانستن خون مسلمان است -المال ديه اصلي را پرداخت كند  كه اگر بيتچرا . شود اين مورد تنها جايگزين قاتل مي

هم ) المال بيت(تواند بپرسد كه خون مسلمان تا اين قدر محترم است و آن قدر محترم نيست و هر آنچه كه بر قاتل تعلق بگيرد بر جانشين قاتل  نمي
خون مسلمان محترم است چه به  و مقدار ديه ندارد و در هر صورت فرض مذكور اختياري براي تعيين محدودهالمال در  بيت و تعلق خواهد گرفت؛

  .ميزان ديه اصلي باشد چه ديه مغلظه

المال نسبت به  بيت المال و اكتفا به قدر متيقن استدالل ديگري است كه دادرس محترم براي رد مسئوليت استثنابودن پرداخت ديه از بيت -4
  .اند داخت ديه مغلظه در دادنامه آوردهپر

توان از اصل شخصي بودن  المال و تغليظ ديه به راحتي مي بيت اين نظر هم قابل خدشه است زيرا با توجه به وجود روايات در خصوص مسئوليت
المال از مسئوليت  اجراي اصل برائت بيت مسئوليت در موضوع ياد شده جدا شد ونتوان به قدر متيقن اكتفا نمود و در موضوع مورد اشاره جايي براي

  .زايد بر ديه اصلي نيست

المال از پرداخت يك سوم مازادديه درموضوع يادشده، پذيرفته نيست زيرا اصل برائت در جايي قابل جريان است  به بياني ديگر اصل برائت بيت
و مواردي كه ديه تغليظ » االصل دليل حيث ال دليل«ه اطالق را داريم الذكر در مقابل اصل برائت امار كه اماره نباشد در حالي كه در موضوع فوق

از وحدت مالك جانشيني بيت .المال دارد اعم از اينكه جاني پرداخت كند يا عاقله و يا بيت شود نسبت به شخص پرداخت كننده اطالق وجود مي



مال ثلث ديه را نپردازد چون جايگزين قاتل است و هرآنچه بر قاتل تعلق گيرد المال در پرداخت ديه ميتوان استفاده كرد كه معنا ندارد بگوييم بيت ال
مال بر بيت المال هم تعلق خواهد گرفت و اگر بخواهيم بگوييم كه بيت المال ثلث ديه را نپردازد اين خالف نص است و براي رد مسئوليت بيت ال

به دليل جانشيني در پرداخت از سوي قاتل، موافق قاعده بوده وبراي خروج  نياز به نص وجود دارد و پرداخت ديه مغلظه از سوي بيت المال
اگر چه ممكن است هر يك از روايات به تنهايي و به صراحت داللت بر مقصود نكند اما از بررسي مجموع . مسئوليتش بايد خالف آن را ثابت كرد

المال قدر متيقني نيست كه  بيت و اين مسئوليت دارد ت تغليظ شده مسئوليتالمال در پرداخت ديه به صور توان اطمينان يافت كه بيت روايات مي
المال در پرداخت ديه مغلظه را صادر  بيت اجازه خروج مسئوليت المال، بيت مسئوليت بودن توانيم با استناد به استثنا بتوان به آن اكتفا نمود پس نمي

  .نماييم

 

  ديه مغلظه المال در بيت مستندات روايي و فقهي مسئوليت

المال در پرداخت آن،مسئله اي عقلي يا عرفي محض نيست كه به تنهايي و بدون استناد به داليل  بيت روشن است كه تغليظ ديه و مسئوليت
ه ما ب)  ع(اند وجود رواياتي است كه از ائمه اطهار ترين دليل كه در كتب فقهي براي حكم تغليظ ديه ذكر كرده عمده. شرعي آن را ثابت نمود

  : رسيده است

... سألت ابا عبدا: محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس عن كليب االسدي، قال  -1
  13»ديةٌ و ثلثٌ«: السالم عن الرَّجل يقتل في الشهر الحرام، ما ديته؟ قال عليه

ي آن اختالف نظر وجود دارد پرسيدم كه  شود و در مورد ميزان ديه ميگويد از امام صادق درباره مردي كه در ماه حرام كشته  كليب اسدي مي
اين روايت از حيث داللت پسنديده و مقبول است و در بيشتر . باشد يك ديه به عالوه يك سوم ديه آن شخص مي: اش چيست؟ حضرت فرمود  ديه

روايت كليب اسدي اطالق دارد و همان طور كه از . 14شده استكتب فقهي و روايي از جمله كافي و تهذيب االحكام و من اليحضره الفقيه نقل 
المال براي پرداخت ديه مغلظه وجود ندارد و اطالق روايت كليب  متن روايت به وضوح قابل استفاده است هيچ گونه قيدي براي خارج كردن بيت

در خصوص شخص ) ع(تغليظ شود بدون اينكه امام صادق  اسدي اقتضادارد كه هر گاه شخصي كه در ماه حرام يا حرم مكه به قتل رسيده است ديه
مرحوم صاحب جواهر در توضيح . به صورت مطلق حكم به پرداخت ديه به همراه يك سوم راصادر نمودند ،مسئول پرداخت كننده ديه سؤالي كند

اسدي در خصوص تغليظ ديه وجود داشت بازهم  حتي اگر تنها روايت كليب«: اند و شأن روايت كليب از امام صادق در كتاب جواهر الكالم آورده
المال نسبت به  بيت تواند براي اثبات مسئوليت بنابراين روايت كليب اسدي بدون هيچ گونه اشكالي مي 15»كرد براي اثبات حكم تغليظ كفايت مي

  .پرداخت ديه مغلظه مورد استناد قرار بگيرد

عليه : رجلُ قتل في الحرم؟ قال: السالم رجل قتل في الحرم؟ قال  قلت البي جعفر عليه«: روايت ابان عثمان از زراره -2
بدون اشاره به ) ع( در خصوص مردي كه در حرم به قتل رسيده بود سؤال شده كه امام باقر) ع(از امام باقر . »16و ثلثٌ هدي
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تن اين روايت هم به روشني از م و شخص پرداخت كننده به صورت مطلق عالوه بر ديه اصلي، يك سوم ديه را وارد دانستند؛
 .المال را استنتاج نمود بيت توان حكم تغليظ ديه و مسئوليت مي

تُغَلَّظُ عليه الديه و عليه عتق رقبه او صيام :قال قال سألته عن رجالً خطا في شهر؛ ):ع(و في رواية زرارة عن ابي جعفر « -3
  17»...شهرين

) ع(ه ديگري را از روي خطا در ماه حرام به قتل رسانده بود سؤال شده بود كه امام باقر در مورد مردي ك) ع(در روايت ديگري از امام باقر 
  .شود و همچنين بر اوست كه بنده اي را آزاد كند و يا دو ماه متوالي روزه بگيرد ديه اي كه بر عهده پرداخت كننده است تغليظ مي: جواب دادند 

ه به صورت مطلق، قتل در ماه حرام را موجب تغليظ ديه دانسته است همچنين از اين روايت اين روايت هم بدون اشاره به شخص پرداخت كنند
 اي براي عدم مسئوليت دليلي كه عدهتسري اند و  دانسته حكم تغليظ ديه را حتي در قتل خطايي قابل تسري) ع(قابل استخراج است كه امام باقر

قصدي ندارد و اين در  شودچرا كه در قتل خطايي مرتكب اند با اين روايت به راحتي ردمي آوردهالمال در ديه مغلظه و جنبه تشديدي تغليظ  بيت
  .تاييد نظري است كه تغليظ، صرفا تشديد مجازات نيست

: السالم رجل قتل في الحرم؟ قال قلت البي جعفر عليه: محمد بن الحسن با اسناد عن ابي عمير عن زراره قال «: روايت -4
مفاد اين روايت هم به وضوح داللت بر اطالق درپرداخت ديه . »18متتابعين في اشهر الحرام و يصوم شهرين و ثلث هدي هعلي

  .مغلظه از سوي پرداخت كننده را دارد
من : روي عن عمر بن الخطاب انّه قال« :اند آورده است در خصوص رواياتي كه اهل سنت براي تغليظ ديه بيان كرده) ره(مرحوم شيخ طوسي

در كتاب خالف به روايتي از عمر بن خطاب اشاره ) ره(طوسي شيخ .19»و ثلثٌ هدي هل في الحرم او قتل ذالرحمٍ محرم او قتل في اشهر الحرُم فعليقَتَ
واجب  هاي حرام ديگري را بكشد ديه كامل و ثلث آن بر او كرده كه هر كس ديگري را در حرم به قتل برساند يا يكي از محارم را بكشد يا در ماه

ميتوان حكم ، المال اگرچه ظاهرروايت داللت به شخص جاني درپرداخت ديه دارد اما باتوجه به داليل وروايات قبلي واز باب جانشيني بيت. شود مي
  .المال در پرداخت ديه مغلظه وجود دارد بيت در بين اهل سنت هم اعتقاد به مسئوليت. مزبور را قابل تسري به بيت المال دانست

لو ارتكب «:قانون مجازات  اسالمي سابق از آن اقتباس شده بود چنين آورده اند 299در تحرير الوسيله كه ماده ) ره(وم حضرت امام خميني مرح
 الحجه و المحرم فعليه الديه و ثلث من اي اال جناس كان تغليظاً و كذا لو ارتكبه في الحرم مكه القعده و ذي رجب و ذي: القتل في الشهر الحرم

مشابه جمله باال داللت برشخص ) ره(ظاهر اين عبارت حضرت امام خميني» 20المعظمه و ال يلحق بها حرم المدينة المنوره و السائر المشاهد المشرفه
ظه مرتكب قتل دارداما از مجموع روايات وداليل ذكر شده واينكه بيت المال بنا به مصالح وحفظ خون مسلمان،جانشين جاني درپرداخت ديه مغا

  .شود حكم مسئوليت بيت المال درپرداخت ديه مغلظه قابل استنباط است مي

فرمايند عام بودن عبارت برخي از روايات اين اصل را از بين  دانندمي مرحوم صاحب جواهر در جواب عده اي كه اصل را عدم تغليظ ديه مي
با توجه به روايات،  شهيد ثاني نيز در شرح لمعه .قرينه مقام به معناي عموم استاند و اطالق به  برد و فقها به عموم حكم تغليظ ديه تصريح كرده نمي

                                                            
  151همان، ص  .3
  .150همان، ص . 1
  .376، چاپ اول، ص  2الخالف في االحكام، ج ). 1382( طوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن، .2
  .740ص  ، چاپ سوم، تهران، موسسه انتشارات دارالعلم،4ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني،ج،)شرح وترجمه(حرير الوسيله ت). 1390(،... خميني موسوي ، روح ا .1



او في الحرم الشريف المكي زيد عليه ... لو قتل في الشهر الحرام و «: دانند هاي حرام و حرم مكه را موجب تغليظ ديه مي به صورت مطلق قتل در ماه
لت برشخص جاني داردولي همان گونه كه گفته شد با داليل قبلي وموضوع جانشيني بيت گرچه ظاهر مفاد عبارت شهيد ثاني هم دال» 21ثلث ديه

  . شود ميشبهه رفع ،المال

  

  ديدگاه قانون گذار و ارزيابي آن 

بين  قانون مجازات اسالمي سابق با عباراتي شبهه برانگيز در خصوص تغليظ ديه باعث ايجاد اختالف نظرهاي فراواني 299قانون گذار در ماده 
و يا  )محرم ذيحجه، رجب، ذيقعده،(ديه قتل در صورتي كه صدمه و فوت هردو در يكي از چهار ماه حرام «محاكم شده بود 

به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر  297گانه مذكور در ماده  در حرم مكه معظمه واقع شود عالوه بر موارد شش
  »نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود

را نتوان در پرداخت ديه مغلظه مسئول دانست و آن  المال الذكر دو قيد آمده است كه شايد اين ترديد را به ذهن آورد تا بيت ده فوقدر ما
  .»يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است«و  »تشديد مجازات«

چرا كه . المال را مسئول پرداخت ديه مغلظه دانست ن بيتتوان اين ترديد را از بين برد و همچنا اما با كمي دقت و بررسي ادله فقهي به راحتي مي
المال نسبت به ديه مغلظه مسئوليت نداشته باشد وهمان طور كه ذكر شد در روايت  دليل بر اين نيست كه بيت "تشديد مجازات"اوالً وجود عبارت 

د ارتكاب جرمي وجود ندارد كه بخواهيم مجازات جاني را حتي قتل خطايي مشمول تغليظ ديه شده بود حالي كه در قتل خطايي قص) ع(امام باقر 
بدون  299از سوي ديگر متن ماده . كند كه فلسفه وجود حكم تغليظ ديه،صرفاً تشديد مجازات نيست تشديد كنيم و مفاد اين حديث داللت مي

درباره قتل خطايي ) ع( ك حديث امام باقراشاره به شخص پرداخت كننده ديه، حكم تغليظ را به صورت مطلق بيان كرده است؛واز وحدت مال
  .المال حكم داد بيت توان به عدم توجه قيد تشديد مجازات براي مسئوليت مي

المال به جانشيني از جاني ديه مغلظه را پرداخت  با توجه به اين نكته كه بيت» يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است«وجود عبارت  :ثانياً
همان  الذكر بدون توجه به شخص پرداخت كننده از اختيار انتخاب كننده در پرداخت ديه سخن گفته است عبارت فوق شود زيرا كند حل مي مي

توان حكم به  داراي چنين انتخابي است واز وجود اين عبارت به هيچ عنوان نمي) المال بيت(طوري كه جاني قدرت انتخاب دارد پس جانشين جاني 
بنابراين روشن است . المال هم مثل جاني قدرت اختيار و انتخاب هر نوع از انواع شيوه پرداخت ديه را دارد كرد و بيت المال صادر بيت عدم مسئوليت

المال  ندارد و در موارد سكوت و عدم بيان قانونگذار با استناد به  حكم تغليظ به بيت قانون سابق، هيچ گونه بياني در خصوص عدم تسري 299ماده 
تر  المال براي پرداخت ديه مغلظه قوي بيت كنيم و در فقه از بررسي روايات و نظرات فقها، قول به مسئوليت اساسي به فقه رجوع ميقانون  167اصل 
  .است

 

  1392المال در قانون مجازات اسالمي مصوب  بيت تحوالت مسئوليت
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مال مسلمين بين محاكم و حقوق دانان وجود داشت و ال بيت پس از اختالف رويه و نظرهاي فراواني كه در موضوع تغليظ ديه و مسئوليت
هاي اجتماعي و جلوگيري از هدر رفتن خون مسلمانان و  وحدت رويه صورت نگرفت  قانون گذار در پي ضرورت رأيتالشي هم براي صدور 

زات اسالمي نمود و حكم تغليظ ديه را محترم شمردن آن و به خاطر مسئوليت دولت در حفظ جان افراد و اجراي عدالت اقدام به اصالح قانون مجا
حكم  1392قانون مجازات اسالمي مصوب  555ابتدا در ماده . المال يا عاقله پرداخت كننده ديه باشد جاري دانست در مواردي كه بيت،به صراحت

» الحجه ا لقعده،ذي محرم، رجب، ذي«هاي حرام  هر گاه رفتار مرتكب و فوت مبني عليه هر دو در ماه«تغليظ ديه را بيان كرد 
يا در محدوده حرم مكه واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غير عمدي باشد، عالوه بر ديه نفس، يك سوم ديه نيز افزوده 

در حكم تغليظ ديه فرقي ميان «المال در ديه مغلظه سخن به ميان آورده است  بيت در خصوص مسئوليت 556و سپس در ماده  »گردد مي
تغليظ  .سقط جنين نيز پس از پيدايش روح مشمول حكم تغليظ است. ، زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان نيستبالغ و غير بالغ

تشديد «الذكر ديگر از عباراتي مثل  در ماده فوق. »المال پرداخت كننده ديه باشد نيز جاري است ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت
بارزترين تحول صورت گرفته در  .خبري نيست و شبهه اي در اين خصوص به وجود نخواهد آمد» يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده«و » مجازات

المال و عاقله  پيرامون تغليظ ديه، تصريح به مسئوليت اشخاص غير از جاني در پرداخت ديه مغلظه است كه بيت 1392قانون جديد مجازات اسالمي 
قانون مجازات  299چرا كه اطالق روايات، اقتضاي چنين حكمي را دارد ودليلي نداشت كه حتي در زمان حاكميت ماده  .شوند مشمول آن مي

  .شد المال ترديد كردچرا كه با رجوع به فقه و منابع معتبر، حكم قضيه روشن مي بيت درمسئوليت، اسالمي سابق وعلي الخصوص اطالق آن

قانون سابق به صورت مطلق و  299چرا كه در ماده . حكم تغليظ ديه در جنايات غير عمدي است يح بهتحول مهم ديگر در قانون جديد تصر
ل بدون اشاره به نوع جنايت سخن گفته بود البته همان گونه كه در اين مقاله ذكر شد روايات متعددي وجود دارد كه حكم تغليظ ديه را در قت

  .ديه، صرفاً تشديد مجازات نيست خطايي وارد دانسته بود چرا كه فلسفه تغليظ

  

  گيري تيجهن

المال هم  رسيم كه اگر جنايت ارتكابي داراي شرايط تغليظ باشد بيت از بررسي احاديث و روايات و نظرات فقها و قانون گذار به اين نتيجه مي
ه را از بيت المال مورد اشاره داده از جهت شخص و مواد قانوني كه پرداخت دي. مثل جاني و عاقله مسئوليت پرداخت ديه مغلظه را برعهده دارد

المال پرداخت شود حال ديه به هر مقداري كه باشد تفاوتي ندارد چرا كه ديه حق وراث  پرداخت كننده اطالق دارد يعني گفته است ديه از بيت
، بر 1392قبل از تصويب قانون مجازات اسالمي حتي تا  و المال است و درصورت مطالبه ورثه بايد پرداخت شود چه قاتل پرداخت كننده چه بيت

المال جانشين  شد چرا كه بيت المال صادر مي بايست حكم به پرداخت ديه مغلظه توسط بيت قانون مجازات اسالمي سابق مي 299اساس اطالق ماده 
المال  هد گرفت و جايي براي اجراي اصل برائت بيتالمال نيز تعلق خوا گيرد بر بيت فرد جاني در پرداخت ديه است و هر آنچه كه بر جاني تعلق مي

المال به معناي هدر  اقتضا دارد كه عدم پرداخت ديه مغلظه توسط بيت» ال يهدر دم المسلم«در پرداخت ديه مغلظه وجود ندارد و اطالق قاعده فقهي 
و فرقي بين پرداخت كنندگان نيست و در هر حال بايد  هاست رفتن بخشي از خون مسلمان است و اينكه ديه مغلظه متعلق به اولياي دم و حق آن

ثابت شد دليل معتبري وجود ندارد تغليظ ديه صرفا به جهت تشديد مجازات باشد به . پرداخت شود حتي اگر حكمت تغليظ ديه هتك حرمت باشد
شودزيرا رواياتي وجود دارد كه  ستفاد نميگونه اي كه موجب تخصيص اطالق ادله گردد چون از متن روايات جنبه تشديدي بودن تغليظ ديه م



شود چون فرد مرتكب جرم در قتل  ضعيف مي ،بودن تغليظ ي تشديدي مجازات حكم تغليظ را در قتل خطايي پذيرفته بود در اين صورت جنبه
  .جديد مجازات اسالمي اصالح شد اي براي ارتكاب جرم ندارد تا ما بخواهيم مجازات او را تشديد كنيم كه خوشبختانه در قانون خطايي انگيزه
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