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یکى از موضوعاتى که به ویژه پس از وضع قانون مجازات اسالمى در محافل فقها و علما و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آراء
و نظریات متفاوتى ابراز شده است ،موضوع عاقله و مسئوو لیت آن در پرداخت دیه است .بیشتر فقهاى اسالم به مسئوول بودن عاقله جهت
پرداخت دیه در قتل خطاى محض فتوا داده اند و نوعاً همهی فقها اعم از شیعه و سنی ،اصل مسئوول دانستن عاقله را پذیرفته اند.
می توان گفت که حکم ضمان عاقله در راستای سهل گیری بر قاتل خطایی محض و تضمین نوعی تکافل و تعاون اجتماعی و بیمه خانوادگی
بوده است ،آن هم در جهت حصول اطمینان از اینکه کسانی که بطور بالقوه از دیگری مثالً با ارث بردن از او منتفع می شوند ،در هنگام
مسئوولیت ناشی از خطاکاری وی نیز به یاری اش بشتابند .مسئوول دانستن عاقله در پرداخت دیه به چگونگی ماهیت دیه ارتباط دارد ،که
در این مورد نظرات مختلفی ارائه شده است .به نظر می رسد که اعتقاد به ماهیت دوگانه برای دیه و پذیرش آن بیشتر با واقعیت منطبق
باشد .قانونگذار نیز با تصویب موادی جدید در قانون مجازات اسالمی مصوب  1392سعی داشته است که با پیروی از نظر مشهور فقها ،برای
دیه ماهیتی مدنی در نظر بگیرد و بر این اساس دیه را دارای آثار مسئوولیت مدنی یا ضمان دانسته است.
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واژگان کلیدی  :عاقله ،خطای محض ،دیه ،ضمان ،مسئوولیت
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.1مقدمه
نظام عاقله بیشتر نشأت گرفته از زندگی قبیله ای است که پیشینهی تاریخی آن به قبل از اسالم بر می گردد .انسان ها در گذشته برای رفع
نیازهای زندگی و در امان ماندن از خطرات موجود ،به روی آوردن به زندگی دست جمعی که از آن به قبیله یاد می شود ،اقدام می کردند.
از سویی در گذشته ،مس ئوولیت جمعی بود و چه بسا به خاطر گناه یک فرد ،تمام افراد خانواده و یا حتی قبیله مورد هجوم قرار می گرفتند.
از آنجایی که این نحوه انتقام باعث از بین رفتن افراد زیادی از دو قبیله متخاصم و باعث تضعیف قبایل می گردید ،مسئوولیت جمعی را
تبدیل به مسئوولیت فردی کرده و به جای اعدام جانی ،خون بها می گرفتند .معموالً خون بهای افراد توسط قبیله پرداخت می شد که این
کار باعث جلوگیری از ریختن خون می شد و به افراد و یا قبیله ای که چنین تعهدی داشتند ،عاقله می گفتند.
در آن زمان در مقولهی عدالت و حقوق ،مسئوولیت کیفری و مدنی بصورت جمعی اعمال می شد و مسئوولیت جنبه موضوعی داشت نه
شخصی .با ظهور اسالم ،پاره ای از احکام و عرف های پسندیدهی آن زمان تأیید شد و به صورت احکام اسالمی در آمد .توجه به این سابقهی
تاریخی و پذیرش آن توسط دین اسالم ،باعث استمرار این نهاد شد ،به گونه ای که االن هم ،به عنوان حکم امضایی اسالم به آن عمل می
شود.
در این مقاله به این موضوع پرداخته شده که مسئولیت عاقله چگونه قابل توجیه است ؟ آیا بر اساس دیدگاه کسانى که دیه را مجازات مى
دانند ،دیه اى که عاقله مسئوول پرداخت آن است ،مى تواند مجازات باشد؟ یا بر اساس دیدگاه کسانی که دیه را دارای ماهیت مدنی می
دانند  ،دیه صرفاً یک نهاد مدنی است؟
آیا نمى توان گفت با پایان یافتن زندگى قبیله اى مرسوم بین اعراب پیش از اسالم و بسیارى از ملل دیگر ،حکم عاقله منسوخ شده است؟ آیا
محکوم کردن خویشاوندان جانى که هیچ گونه دخالتى و یا حتى اطالعى از وقوع جنایت نداشته اند ,با عدالت و حکم عقل سازگار است؟
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.2معنای لغوی و مفهوم عاقله
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عاقله در لغت به معنی نگاهدارنده و مواظبت کننده است و در اصطالح به طبقات زیر گفته می شود -1 :خویشان پدری قاتل (جز زنان) -2
آزادکنندهی بنده  -3کسی که به موجب ضمان جریره مسئوولیت جنایت مستلزم دیه را نسبت به شخص معینی قبول کرده و  -4امام (ع)
در صورتی که مجرم مالی برای دادن دیه نداشته باشد (.لنگرودی ،محمد جعفر ،ص) 441عاقله در لغت به معانی زیر به کار رفته است:
 -1عاقله از واژه «عقل» مشتق شده و به مع نای بستن و محکم کردن است .به همین دلیل به ریسمانی که برای بستن است ،عقال گویند و
از این رو به خویشاوندان جانی هم عاقله گفته می شود که با عقال ،شتران را (به عنوان دیه) به خانهی ولی مجنی علیه می بردند و می
بستند.
 -2عاقله از عقل و به معنای منع و نگاهدارنده و مواظبت کننده است .چون در زمان جاهلیت عشیره و خویشان قاتل به وسیلهی شمشیر،
قاتل را از گزند اولیای مقتول منع و محافظت می کردند و سپس در اسالم این ممانعت با پرداخت مال (دیه) حاصل گردید .به همین سبب،
به خویشاوندانی که با این پرداخت عامل منع می شدند ،عاقله گفته اند.
 -3عقل به معنای دیه هم به کار رفته است؛ چنانچه در حدیث نبوی «عقل المرأه مثل عقل الرجل حتی یبلغ الثلث من دیه» ،به همین
معناست .یعنی دیه زن مثل دیه مرد است تا به یک سوم برسد .به نظر می رسد که فلسفهی وضع عاقله به معنای دوم که منع و بازداشتن
است ،مناسب باشد .زیرا اگر عاقله بدانند که هرگاه کسی از خویشان آن ها کسی را بکشد ،ایشان خون بهای او را باید بدهد همیشه در صدد
محافظت از او می باشند تا کسی را نکشند (.حیدری ،عباسعلی ،ص)177
در اصطالح فقهی ،مشهور فقهای امامیه ،عاقله را مترادف با «عصبه» می دانند و از عصبه به معنای خویشاوندان ذکور پدری و نیز پدری و
مادری یاد کرده اند .پدران هر چه قدر باال روند و پسران هر چه که پایین تر روند هم داخل در مفهوم عصبه (عاقله) می باشند ،اما زنان،
افراد صغیر و مجنون جزء عاقله محسوب نمی شوند (.توجهی ،عبدالعلی ،اعتمادی ،امیر ،ص)54
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 .3مستندات شرعی ضمان عاقله
برای دریافت مستندات مسئوولیت عاقله باید به ادله ی شرعی مراجعه شود که نخستین آن قرآن کریم است .در این کتاب آسمانی در مورد
قتل خطا آمده است « :کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند ،باید یک برده مؤمن آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد؛ مگر
اینکه آن خون بها را ببخشند ».آیه ی شریفه تنها حکم پرداخت دیه در قتل خطایی را بیان می کند و در مورد مسئوولیت پرداخت آن
ساکت است .بنابراین حکم مسئوولیت عاقله از این آیه ی شریفه به دست نمی آید و در این مورد نمی توان به آن استناد نمود .پس دیهی
عاقله مستند قرآنی ندارد( .ابن تراب ،مریم ، ،ص)19
اما مطابق سنت و سیره ی پیامبر و امامان است که عاقله متعهد به پرداخت دیه شناخته شده و این امر به نظر می رسد از عرف و سنن حاکم
بر جامعه عرب آن روزگار نشأت گرفته و یک حکم امضایی است نه تأسیسی( .حسین جانی ،بهمن؛ مظاهری ،مسعود ،ص)63
در این مورد چندین روایت شده است :از جمله نقل شده که از امام جعفر صادق (ع) درباره ی حکم مردی سوال شد که سر دیگری را با بیل
شکست و موجب شد وی کور شود؛ مضروب هم به سوی ضارب حمله برده و او را به قتل رساند .حضرت جواب فرمودند که هر دو نفر تعدی
کرده اند؛ اما فرد دوم دیگری را به تالفی کشته است و افزون بر آن در هنگام کشتن کور بوده است و عمد کور خطا محسوب می شود و دیه
بر عهدهی عاقله است که از آنان در سه سال گرفته می شود( .خویی ،سیدابوالقاسم  ،مسأله ،409ص400پاورقی)
سند دیگر روایت معتبر ی است از اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) و ایشان از امیرالمومنین (ع) که فرمودند عمد کودک خطا به شمار می
آید و باید دیهی آن را عاقله ادا کند .از این دو روایت و روایت دیگر به دست می آید که دیهی قتل خطا بر عهدهی عاقله است.
بعضی روایات اشعار به علت این حکم دارند؛ همچون روایتی از امام صادق (ع) که ارث بردن را در مقابل مسئوول بودن ذکر نموده اند:
« میراث برای ایشان است و بر ایشان است که دیه را به عنوان عاقله بپردازند» .بنابراین آنچه سبب شده است که افراد از عاقله به شمار آیند
ارث بردن ایشان است ،نه نسب.
هم چنین در حدیثی طوالنی از سلمه بن کهیل در مورد قضاوت حضرت علی (ع) این موضوع روشن می شود؛ زیرا آن حضرت در پایان
حدیث می فرمایند« :خون فرد مسلمان هدر نمی شود ».همین بیان در حدیث ابی بصیر وجود دارد .بنابر فرمایش معصوم (ع) خون فرد
مسلمان هدر نیست و باطل نمی شود؛ بلکه در هر حال یا به وسیله ی عاقله یا توسط بیت المال به مجنی علیه یا اولیای او خسارت پرداخت
می شود.
می توان نتیجه گرفت که وابستگی مالی بین جانی و عصبه سبب شده است که عاقله مسئوول شناخته شوند .در ضمان جریره نیز این معنا
روشن است و چنین چیزی بین قبایل قبل از اسالم نیز وجود داشته است .عدم وجود حکم عاقله در میان اهل ذمه و مسئوول بودن بیت
المال نیز این نظر را تأیید می کند .چنان که در روایتی از محمد بن یعقوب از امام صادق (ع) آمده است که در بین اهل ذمه ،عاقله ضامن
نیست و خسارت باید از مال جانی داده شود و اگر مالی نداشت ،امام مسلمانان باید دیه را پرداخت کند؛ زیرا ایشان به امام مسلمانان جزیه
می پردازند ( .ابن تراب ،مریم  ،ص)21
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 .4مبانی نظری ضمان عاقله
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در خصوص ماهیت حقوقی ضمان عاقله می بایست قبالً احکام شرعی را بشناسیم .اصوالً احکام شرعی یا تکلیفی هستند یا وضعی .احکام
تکلیفی عبارتند از دستورات و فرامین باریتعالی در خصوص افعال و کردار بندگان که خود دارای پنج قسم است و به احکام خمسه معروف
هستند :وجوب ،حرمت ،استجاب ،کراهت و اباحه .احکام وضعی ،آن دسته از احکام شرعیه است که مقتضای آن الزام ،منع و یا رخصت نیست و
به طور مستقیم از ناحیهی شارع نسبت به افعال مکلفین انشاء نمی گردد ،مثل مالکیت ،زوجیت و اهلیت (.شامبیاتی ،هوشنگ ،ص)152
اگر پرداخت دیه توسط عاقله حکمی وضعی باشد بدان معناست که مسئوولیت به صورت ابتدایی بر ذمهی عاقله قرار گرفته است و اما اگر
پرداخت دیه توسط عاقله را یک حکم تکلیفی دانستیم آنگاه خود شخصی که جنایت از وی صادر شده است دارای مسئوولیت بوده و محکوم
می گردد اما عاقله یک حکم تکلیفی تعبدی جهت پرداخت دیه خواهد داشت.
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ثمره ی این دو نوع حکم در جایی ظاهر می شود که شخص دارای عاقله نباشد یا عاقله در دسترس نباشد یا عاقله توان مالی جهت پرداخت
نداشته باشد یا اساساً عاقله در پرداخت عصیان نماید و تکلیف شرعی خود را انجام ندهد ،در این صور اگر پرداخت دیه توسط عاقله تنها یک
حکم تکلیفی باشد ،خود شخصی که جنایت خطای محض از او صادر شده است بایستی دیه را پرداخت نماید و اگر پرداخت توسط عاقله یک
حکم وضعی باشد ،دیگر شخص مسئوولیتی ندارد و نهاد دیگری مانند بیت المال باید به پرداخت دیه اقدام نماید.
قانون سابق مجازات اسالمی دیه را حکمی وضعی می دانست ،لذا در مادهی  312مقرر می داشت« :هرگاه جانی دارای عاقله نباشد و یا عاقله او
نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد ،دیه از بیت المال پرداخت می شود».
مادهی  470قانون مجازات اسالمی مصوب  1392مقرر می دارد « :در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد ،یا عاقله او به دلیل عدم تمکن
مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد ،دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود .در این مورد فرقی میان
دیهی نفس و غیر آن نیست» .عالوه بر این ماده ،قانونگذار در مواد  465و  466و  467قانون مجازات اسالمی مذکور ( ،)1392تصریح به واژهی
«تکلیف» و «مکلف بودن» عاقله نموده است که این خود دلیل بر آن است که قانونگذار این نهاد را مبتنی بر تکلیفی بودن این حکم مورد
پذیرش قرار داده است و نه وضعی بودن (.الهام ،غالمحسین؛ برهانی ،محسن ،ص)38
در فقه و مباحث فقهی ،اکثر فقها به وضعی بودن ضمان عاقله همانند ضمان جانی قائل اند؛ یعنی همانگونه که در جنایت فاقد شرایط قصاص و
در جنایت شبه عمد ،جانی ضامن پرداخت دیه است و ذمه ی او مدیون ،در جنایت خطای محض آنگاه که نوبت به عاقله می رسد ،ذمهی ایشان
مدیون است و تفاوتی میان عاقله و جانی در این زمینه نیست.
اما برخی از فقها مسئوولیت عاقله را حکمی تکلیفی دانسته اند ،نه وضعی .مستند قرآنی ایشان آیهی  92سوره نساء است« :اگر کسی مؤمنی را
از روی خطا بکشد ،آزاد کردن برده ی مسلمان و دیه ای که به اهل مقتول داده می شود ،الزم است» .این آیه برای قتل خطا ،هم کفاره (آزاد
کردن برده) و هم پرداخت دیه را الزم دانسته است .ظهور این آیه این است همان گونه که کفاره بر قاتل الزم می باشد ،پرداخت دیه نیز بر
قاتل الزم است؛ پس در واقع دیه بر عهدهی قاتل است؛ ولی الزمه ی جمع میان این آیه و روایاتی که مسئوولیت عاقله را مطرح کرده است این
است که عاقله از سوی قاتل دیه را می پردازد ،ولی عاقله مدیون نیستند.
گفتنی است موضوع تکلیفی یا وضعی بودن ضمان عاقله ،به موضوع امکان یا عدم امکان رجوع عاقله به قاتل برای پرداخت دیهی پرداختی گره
نخورده است ،یعنی این گونه نیست که اگر گفتیم ماهیت مسئوولیت عاقله ،حکم تکلیفی است ،ایشان بتوانند به قاتل مراجعه نمایند و در فرض
دین بودن ،نتوانند .به همین جه ت ،مرحوم آیت اهلل خویی که به تکلیفی بودن ضمان عاقله قائل اند ،از رجوع عاقل به قاتل صحبت نکرده اند.
(حاجی ده آبادی ،احمد ،ص 56و )57
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 .5فلسفهی تشریع (قانونگذاری) عاقله
نهاد عاقله ،نهادی قابل قبول در حیات اجتماعی است و مشابه یک بیمهی درون خانوادگی می باشد و نه تنها کارایی دارد بلکه نسبت به برخی
نهادهای عقالیی موجود در حیات اجتماعی پاسخ معقول تری را به جنایت خطای محض داده است .چنانکه می دانیم یکی از نهادهای پذیرفته
شده در بیشتر نظام های حقوقی بیمهی اجباری است .با مقایسه ی بیمه اجباری -که ظاهراً هیچ اشکالی در عقالیی بودن آن وجود ندارد -و
نهاد عاقله به نکات قابل توجهی می توان دست یافت:
بیمه اجباری چند خصوصیت دارد -1 :پرداخت اولیه و پیش از حادثه توسط بیمه گذار اجباری است -2.حادثه امری اتفاقی است -3.در صورت
تحقق حادثه پرداخت توسط بیمه قطعی است .بنابراین ممکن است شخص سال ها پول پرداخت نماید بدون اینکه حادثه ای اتفاق افتد.
عاقله نیز چند خصوصیت دارد -1:پرداخت اولیه توسط عاقله وجود ندارد یعنی پیش از تحقق حادثه ،عاقله الزام به هیچ نوع پرداختی ندارد-2.
حادثه امری اتفاقی است (چون خطای محض است) -3در صورت تحقق حادثه پرداخت عاقله مشروط به داشتن دارایی است.
از سوی دیگر باید توجه داشت که عاقله همان افراد ذکوری هستند که وارث بالقوهی شخص محسوب می شوند که اگر شخص پیش از هر نوع
حادثه ای فوت نماید ،عاقله است که ما ترک شخص را در قالب ارث تملک می کند.قانونگذار به تبع شارع بر اساس دیدگاه فوق ،یک حادثه را
در برابر یک حادثه قرار داده و در قالب یک قاعدهی آمره برای هر یک تکلیفی تعیین کرده است :حادثهی اول فوت شخص است که اگر تحقق
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یافت عاقلهی او از وی ارث می برند ،حادثهی دوم ارتکاب جنایت خطای محض است که در صورت تحقق عاقله دیه را پرداخت می نماید (الهام،
غالمحسین؛ برهانی ،محسن ،ص 40و ).39
برخی با مقید نمودن نهاد عاقله به زندگی عشیره ای و قبیله ای ،قائل به نبود این نهاد در زندگی شهری امروزی شده اند .به دیگر سخن با نبود
زندگی قبیله ای ،عاقله ای نیز نخواهد بود  .اگرچه قائالن نسخ حکم عاقله ،نبودن ساختار قبیله ای را ،دلیل اجرایی نشدن ضمان عاقله می
پندارند؛ باید گفت بر فرض اگر هم زندگی قبیله ای رایج باشد ،عاقلهی جانی همان عصبهی او هستند ،هم اکنون که زندگی به شکل خانواده و
فامیل مشاهده می شود باز عاقلهی جانی همان (عصبه) هستند ( .صفری ،محمدرضا ،ص .)88
به بیان دیگر افراد عاقله را در فامیل کنونی که متشکل از خواهران و برادران و عموها و عمه ها و فرزندان و  ...هستند می توان پیدا کرد.
بنابراین فقط کافی است که مانند بسیاری از موارد دیگر که در اجتماع ضمانت اجرا دارد ،در این مبحث نیز ضمانت اجرا داشته باشد ،تا به طور
جدی عملی شود.
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 .6مبانی فقهی عاقله در مواد قانونی
قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1392در مادهی  468به تعریف عاقله پرداخته ،بیان می دارد« :عاقله عبارت از پدر ،پسر و بستگان ذکور
نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است .همه کسانی که در زمان فوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به
پرداخت دیه می باشند» .آنچه در این ماده مورد اشکال قرار می گیرد این است که صدر این ماده با ذیل آن در تضاد است .صدر ماده عاقله را
منحصراً به بستگان ذکور قائل کرده است در حالی که ذیل ماده بیان می دارد همهی کسانی که در زمان فوت می توانند ارث ببرند به صورت
مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند .بدیهی است که در میان وارثین ،بستگان مؤنث نیز وجود دارد و این با آنچه در صدر مادهی  468آمده
است ،مغایر است.
قانون مجازات ایران مسئولیت عاقله را با در نظر داشتن شرایط ذیل پذیرفته است:
 -1مادهی  : 469عاقله در صورتی مسئوول است که عالوه بر داشتن نسب مشروع ،عاقل  ،بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه تمکن مالی داشته
باشد -2.مادهی  :466عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه ی خطای محض است ،لیکن ضامن اتالف مالی که به طور خطایی تلف شده است ،نمی
باشد -3.تبصره مادهی  : 463هر گاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی ،عاقله اظهارات او را تصدیق نماید ،عاقله مسئوول پرداخت دیه
است -4.مادهی  :462دیه جنایت عمدی و شبه عمدی به عهده ی خود مرتکب است (.صفری ،محمدرضا ،ص 84و )83
با توجه به متن ماده  468قانون مجازات اسالمی مصوب  ، 1392زنان (مثالً خواهر و دختر و مادر) و مردانی که از طریق مادر با مرتکب
خویشاوند هستند (مثالً برادر امی یا دایی و فرزندان آن ها) جزو طبقات عاقله که مسئوولیت پرداخت دیه را بر عهده دارند نمی باشند .به
عالوه ،از گفتار فقها و برخی از مواد «قانون مجازات اسالمی» ،مثل مواد  ،469 ،435مستفاد می شود که آن دسته از افراد عاقله که تمکن مالی
نداشته باشند و صغار مجاننین و دارندگان نسب نامشروع از مسئوولیت پرداخت دیه به عنوان عاقله در قبال جنایات خطایی دیگران معاف
هستند (.صادقی ،میرمحمد ،ص)257
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 . 1-6عاقله در قانون :بنا بر قول مشهور مقصود از عاقله که همان عصبه است به نزدیکان پدری اختصاص دارد و نزدیکان مادری را شامل
نمی شود زیرا عصبه لغتاً و عرفاً به نزدیکان پدری اختصاص دارد و این موضع مورد توجه قانونگذار در مادهی  468بوده است.در مورد عاقله
محسوب شدن پدران و پسران بین فقها اختالف نظر وجود دارد ولی بیشتر آن ها پدران (هر چه باال رود) و پسران (هر چه پایین آید) را نیز
عاقله محسوب کرده اند که مادهی  468قانون مجازات اسالمی نیز به آن اشاره کرده است
 . 2-6مطلق ضمان عاقله :اکثر فقیهان به ضمان عاقله به صورت مطلق حکم کرده اند یعنی در صورت قتل و یا جنایت خطایی و اثبات آن
توسط بینه «عاقله» ضامن پرداخت دیه می باشد؛ خواه در وقوع جنایت نقشی داشته باشد یا خیر و فرد جانی هیچ ضمانی در برابر انجام عمل
ندارد؛ خواه فقیر باشد و خواه غنی باشد.
شیح طوسی در این مورد می گوید« :در قتل خطایی دیه ی نفس بر عاقله است و در اطراف نیز این گونه است و هیچ اختالفی در این خصوص
وجود ندارد ».صاحب جواهر با یک مرتبه تنزل از نظر شیخ طوسی و همفکرانش که ضمان و پرداخت را بر عاقله واجب می دانند می گوید:
«تدبر در نصوص و قاعدهی اختصاص جنایت به شخص جانی این است که جانی ضامن است اما عاقله تکلیف پرداخت را بر عهده دارد».
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در مقابل این دیدگاه ها ،رأی شیخ مفید قرار دارد .ایشان بعد از آنکه دیهی قتل خطایی را بر عهدهی عاقله می داند می نویسد« :عاقله برای
اخذ آنچه که در عوض قاتل پرداخت نموده است به وی مراجعه می نماید ،اگر قاتل دارای مال بود ،آن چه را که عوض او پرداخت نموده از او
می ستاند و در صورتی که مالی نداشت ،چیزی بر او الزم نیست» .از معاصران نیز آقای صانعی با رد نظریهی مشهور ،ضمان عاقله را مختص به
عاقلهی مسئوول که به وظیفهی خویش عمل نکرده می داند ( .احمدوند ،محسن؛ ناصری مقدم ،حسین  ،ص )32
در قانون مجازات اسالمی در مادهی  463نیز مسئوولیت عاقله برای پرداخت دیه در جنایات خطایی محض محدود به حالتی است که جرم با
بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود و در قتل های خطایی محض که قتل با اقرار ثابت شده باشد ،عاقله مسئوولیتی در پرداخت دیه ندارد و
دلیل این دیدگاه برخی روایات است از جمله :امام باقر (ع) فرموده :عاقله ضامن قتل عمد و اقرار قاتل و مصالحهی قاتل نیست و هم چنین
حضرت علی (ع) می فرماید :عاقله ضامن قتل عمد و اقرار قاتل و مصالحهی او نیست( .حیدری ،عباسعلی ،ص)183
در ماده  467قانون مجازات اسالمی آمده است که :عاقله مکلف به پرداخت جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب ،نابالغ یا
مجنون باشد .بنابراین دیه جراحت هایی مانند هاشمه ،منقله و نیز پرداخت موضحه ،در صورتی که ناشی از جنایت خطایی باشد ،بر عهدهی
عاقله خواهد بود و مرتکب در این موارد مسئوولیتی ندارد .فقهای امامیه مبنای این حکم را «معتبرهی ابی مریم از امام صادق (ع)» ذکر کرده
اند .بدین شرح که حضرت فرمودند « :امیرالمؤمنین (ع) چنین حکم کرد که :بر عاقله تحمیل نمی شود مگر (دیه) جراحت موضحه و جراحت
های زیادتر از آن (.توجهی ،عبدالعلی؛ اعتمادی ،امیر ،ص)61
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 . 3-6تقسیم دیه بین افراد عاقله :گروهی قائلند که رعایت ترتیب الزم نیست و همهی طبقات مسئوول پرداخت دیه هستند ،ولی مشهور
فقها قائلند که رعایت ترتیب الزم است .از جمله محقق حلی در مختصر و شرایع این نظر را پذیرفته و صاحب جواهر و صاحب ریاض هم آن را
قبول کرده اند .هم چنین امام خمینی (ره) این نظر را بعید نمی دانند( .صادقی ،علی ،ص)283
لیکن نظری که در تحریر الوسیله ترجیح داده شده و به مادهی  468قانون مجازات اسالمی راه یافته است ،سهم مساوی افراد ،بدون توجه به
میزان ثروت آن ها ،در پرداخت دیه است ،به این ترتیب که هر طبقه از طبقات سه گانهی وراث که باالتر باشند پرداخت دیه را بین خود به
تساوی تقسیم می کنند و با بودن آن ها نوبت به وراث طبقهی پایین تر نمی رسد.
مستفاد از مادهی  468آن است که در تقسیم بین وارثان هر طبقه نیز نسبت هایی که در ارث هست رعایت نمی شود .برای مثال ،هر گاه
وراث طبقه ی اول مجرم متشکل از پدر و یک پسر وی باشند علیرغم این که سهم االرث پدر  1/6و سهم االرث فرزند پسر  5/6خواهد بود،
لیکن هر یک پنجاه درصد دیه را عهده دار می باشند .بدیهی است ،اگر تنها فرزند دختر باشد ،چون جزء عاقله محسوب نمی شود ،پدر مسئوول
پرداخت کل دیه خواهد بود ( .صادقی ،میرمحمد ،ص)261
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 . 4-6استثناء بودن ارش در پرداخت توسط عاقله :نکته ای که باید در نظر داشت ،این است که اگر چه مادهی  499قانون مجازات
اسالمی  ،1392ارش را دیه ی غیر مقدر نامیده است ،با این وجود ،با توجه به استثنایی و خالف اصل بودن مسئوولیت عاقله ،باید قائل بر آن
شد که او مکلف به پرداخت چیزی غیر از دیهی مقدر نیست (نظرات مشورتی شماره  7/1135به تاریخ  1380/5/12و  7/4085به تاریخ
 1382/8/5از ادارهی حقوقی قوهی قضاییه).
این دیدگاه با آنچه زیر عنوان اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی مورد اشاره قرار می گیرد ،هماهنگ است؛ زیرا در کلیهی مواردی که قانونگذار
نظر به تعیین ارش داشته ،از همین واژه استفاده کرده است ،نه از واژه دیهی غیر مقدر (برای مثال ،ماده « 621ق.م.ا»  ،)1392این در حالی
است که در جایی که منظور قانونگذار ،دیهی مقدر بوده ،اصوالً واژهی «دیه» را به کار برده است ،بدون اینکه قید «مقدر» را به دنبال آن بیاورد
و این موضوع در مواد قانونی مربوط به مسئوولیت عاقله مشهود است (مواد  463تا « 470ق.م.ا» ( .)1392توجهی ،عبدالعلی؛ اعتمادی ،امیر،
ص.)62
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 .7موارد فقهی -حقوقی ضمان عاقله
مطابق موازین شرعی که در قانون مجازات اسالمی هم منعکس شده است ،عاقله در مواردی ضامن پرداخت دیه است .قانون مجازات اسالمی
مصوب  1392نسبت به قانون سابق در این خصوص دچار تغییراتی شده است که در این مبحث موضوع تبیین و تشریح می گردد .موارد ضمان
عاقله به شرح ذیل می باشد:
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 . 1-7جنایات خطایی محض
در قتل خطایی محض مرتکب نه در فعل و نه در نتیجه ی آن عمد ندارد و مرتکب خطایی هم نمی شود که به سبب آن قابل مالمت و مجازات
باشد .به عبارت دیگر قاتل قصد ایراد فعل به مجنی علیه و قصد قتل او را به هیچ نحوی از انحاء ندارد .محقق حلی در تعیین ضابطهی قتل
خطای محض می فرمایند« :والخطاء المحض ،ان یکون مخطئئاً فی فعله و قصده»  ،یعنی مرتکب نه عمد در فعل دارد و نه عمد در قصد نتیجه،
بلکه در اثر خطا منجر به قتل می گردد (.شامبیاتی ،هوشنگ ،ص )141
مادهی  463قانون مجازات اسالمی که در واقع برگرفته از فقه اسالمی است نیز به همین مطلب تصریح دارد« :در جنایت خطای محض در
صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه بر عهده ی عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا
قسامه ثابت شد ،بر عهدهی خود اوست» .تبصرهی این مادهی در ادامه بیان می دارد« :هر گاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی محض،
عاقله اظهارات او را تصدیق کند ،عاقله مسئوول پرداخت دیه است».
مادهی  465این قانون« :عاقله ،مکلف به پرداخت دیهی جنایت هایی که شخص بر خود وارد می کند نیست» و در مادهی  466نیز آمده است:
«عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه ی خطای محض است لیکن ضامن اتالف مالی که به طور خطایی تلف شده است ،نمی باشد» .هم چنین در
مادهی  467نیز آمده است که« :عاقله ،مکلف به پرداخت دیهی جنایت های کمتر از موضحه نیست ،هر چند مرتکب ،نابالغ یا مجنون باشد».
در مادهی  470قانون مجازات اسالمی آمده است« :در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد ،یا عاقلهی او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را
در مهلت مقرر بپردازد ،دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود .در این مورد فرقی میان دیهی نفس و غیر
آن نیست» .با توجه به مواد فوق الذکر از قانون مجازات اسالمی می توان گفت که در جنایات خطایی محض در چند مورد عاقله مسئوولیتی
ندارد:
 -1اگر جنایت با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود خود مرتکب مسئوول پرداخت دیه است نه عاقله ،زیرا بیم آن می رود که
در چنین حالتی وی ،با علم به اینکه مسئوولیتی بر دوش او قرار نگرفته بلکه عاقله مسئوول خواهند شد ،اقرار کرده یا از اقامهی سوگند یا
قسامه خودداری نماید .البته « هر گاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی ،عاقله اظهارات او را تصدیق نماید ،عاقله مسئوول پرداخت دیه
است (.صادقی ،میرمحمد ،ص)257
 -2عاقله ،دیه ی جنایت های کمتر از موضحه را نمی پردازد و خود مرتکب بایستی دیه پرداخت کند هر چند وی ،نابالغ یا مجنون باشد.
موارد فوق الذکر ( 2و  )1در بحث عاقله دارای مبنای شرعی و روایات متعددی است که بحث آن در مباحث قبلی تبیین و تشریح شد.
 -3عاقله مسئوول جنایت هایی که شخص بر خود وارد می سازد و همچنین اتالف مال به طور خطایی نمی باشد دلیل این امر روشن است .در
هیچ یک از این دو حالت اساساً دیه ای قابل پرداخت نمی باشد که بحث مسئوولیت عاقله به میان آید ،در حالی که مسئوولیت عاقله محدود به
پرداخت دیه است و نه سایر خسارات.
 -4بر اساس قاعدهی «ال یبطُلُ دَمُ امرءٍ مُسلم» هر جا بیم هدر رفتن خون مقتول برود ،دیه بر عهدهی بیت المال است؛ پرداخت دیه از بیت
المال نیز مانند پرداخت دیه از سوی عاقله یک استثناء است و باید به موارد منصوص قانونی اکتفاء شود .مادهی  470قانون مجازات اسالمی هم
در این راستا بیان می دارد که اگر مرتکب عاقله نداشته باشد یا عاقله ی او تمکن مالی نداشته باشد دیه توسط خود مرتکب و در صورت عدم
تمکن وی از بیت المال پرداخت می شود.
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 . 2-7فرار یا مرگ متهم در قتل عمدی
در مادهی  435قانون مجازات اسالمی در قتل عمدی نیز عاقله مسئوول پرداخت دیه است .این ماده اشعار می دارد« :هر گاه در جنایت عمدی
به علت مرگ یا فرار ،دسترسی به مرتکب ممکن نباشد ،با درخواست صاحب حق ،دیهی جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود ،و در صورتی
که مرتکب مالی نداشته باشد ،در خصوص قتل عمد ،ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد »....
در این ماده بر خالف دیگر موارد مسئوولیت پرداخت دیه توسط عاقله ،فقط در قتل عمد ،ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در غیر قتل
دیه بر عهدهی بیت المال است ( .دلیل اینکه قانون مجازات اسالمی  1392برخالف قانون مجازات اسالمی  ،1370پرداخت از سوی عاقله را
محدود به ف رار قاتل عمدی و نه مرتکبان جنایات مادون نفس یا قاتالن غیر عمدی ،دانسته ،آن است که دو روایت معتبری که مبنای این حکم
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است در مورد فرار قاتل عمدی می باشد ودر سایر موارد مقتضی اصل برائت عدم رجوع به عاقله است .رجوع شود به میرمحمد صادقی،
ص259پاورقی) این ماده دچار تغییراتی در قانون مجازات اسالمی 1392شده است و سابقهی تقنینی به این شکل نداشته است.
در مادهی  259قانون مجازات اسالمی سابق مقرر شده بود« :هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده ،بمیرد ،قصاص و دیه ساقط می
شود» ولی مرگ قاتل پس از فرار و عدم دسترسی ،از موجبات تبدیل قصاص به دیه به شمار آمده بود و مادهی  260مقرر می کرد« :هر گاه
کسی که مرتکب قتل عمد شده ،فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباش د ،پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال
قاتل پرداخت شود و چنانچه مالی نداشته باشد ،از اموال نزدیکترین خویشاوندان او به نحو «االقرب فاالقرب» پرداخت می شود و چنانچه
نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند ،دیه از بیت المال پرداخت می شود».
تفاوتی که بین مادهی  435مجازات اسالمی  1392با مادهی  260قانون سابق وجود دارد این است که :برخالف قانون سابق که دیه را پس از
مال قاتل متوجه خویشان می دانست ،در مادهی  435از عاقله سخن به میان آمده و نسبت به مادهی سابق ،اخص به شمار می رود و دیگر
اینکه در مادهی  435با مرگ قاتل یا عدم دسترسی به وی ،اولیای دم می توانند درخواست دیه کنند و دریافت دیه جزء در مواردی که از حق
قصاص صرفنظر کنند ،موجب سقوط حق قصاص نیست .در حالی که در مقرره ی سابق فرار و مرگ را از اسباب تبدیل قصاص به دیه می
دانست.
با تغییر قانون ،می توان گفت طبق ظاهر ماده ی یاد شده ،مرگ قاتل از موجبات سقوط قصاص نیست و دیه جایگزین قصاص می شود ،این در
حالی است که مادهی  13قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ، 1392یکی از اسباب سقوط مجازات و صدور قرار موقوفی تعقیب را مرگ متهم
یا محکوم علیه می داند و به ظاهر با مجازات مطرح در قانون مجازات اسالمی ناسازگاری دارد .عالوه بر این ،از آنجا که قانون مجازات ،جنایت
عمدی را موجب قصاص دانسته (مادهی  ) 381و تبدیل آن به دیه را به مصالحه منوط می داند (نظیر مواد  ،)347 ،352مضمون مادهی 435
که از جایگزینی دیه بدون مصالحهی قبلی سخن گفته ،با مبنای قانونگذار در سایر مواد قانونی همسو نیست( .آقابابایی بنی ،اسماعیل ،ص 47و
)46
نکته قابل ذکر دیگر در مورد دیه آن است که دیه در برخی از موارد ،مثالً در جرایم غیر عمدی ( اعم از شببه عمبد یبا خطبای محبض ) یبا در
جرایم عمدی که امکان قصاص در آنه ا ،به دالیلی مثل عدم امکان رعایت مماثله ،وجود ندارد ،واکنش اصلی می باشد ،در حالی که در جنایبات
عمدی ،که امکان قصاص در آنها هست ،واکنش بدلی و جایگزین است .در جنایات اخیر الذکر ،مرتکب مستحق قصاص است ،ولی گباه قصباص
ساقط می شود .سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه در این موارد در نتیجهی عفو مجنی علیه یا اولیای دم ،و طبق مبادهی  359قبانون مجبازات
اسالمی ،با توافق آنها با مرتکب حاصل می شود.
در مواردی که دیه واکنش جایگزین برای قصاص می شود سؤال قابل طرح این است که آیا در این موارد ،عالوه بر رضایت مجنی علیه یا اولیای
دم ،رضایت جانی هم ضروری است ،یا اینکه تبدیل قصاص به دیه به صِرف درخواست مجنی علیه یا اولیای دم ،و بدون در نظر گرفتن رضبایت
یا عدم رضایت جانی ،انجام می گیرد.
پاسخ به این سؤال بستگی به آن دارد که آیا به پیروی از نظر فقهایی مثل برخی از ائمهی مذاهب اربعهی اهل سنت و اقلیتی از فقیهان امامیه،
مجنی علیه و اولیای دم را از همان آغاز مخیر بین اجرای قصاص و پذیرش دیه ببدانیم ،یبا اینکبه قصباص را مجبازات اصبلی و دیبه را ببدل و
جایگزین آن بدانیم.
درحالت دوم ،که نظر پذیرفته شده در فقه امامیه و نیز مذاهب حنفی و مالکی می باشد ،تبدیل قصاص به دیه حتماً نیازمند رضایت جانی است،
و بدون آن این جایگزینی صورت نمی گیرد.
«قبببانون مجبببازات اسبببالمی » در مبببادهی  ، 359ببببه پیبببروی از نظبببر مشبببهور امامیبببه  ،موضبببع دوم را پذیرفتبببه اسبببت ،و مطبببابق
آن اگببر ولببی دم خواهببان دیببه باشببد نیبباز بببه مصببالحه بببا مرتکببب و رضببایت او دارد  .درهمببین جببا ،خببوب اسببت اشبباره کنببیم
کببه اگببر اولیببای دم ادعببای قتببل عمببد کننببد ولببی قاضببی بببه شبببه عمببد برسببد ،مببی توانببد ،بببدون نیبباز بببه درخواسببت آن هببا
حکم به پرداخت دیه بدهد( .صادقی ،میرمحمد ،ص 214و)215

D
I

S
f

o
e

v
i
h

c
r

A

www.SID.ir

 . 3-7جنایات شخص نابالغ یا دیوانه
در جنایات شخص نابالغ یا دیوانه حتی در صورت عمد یا شبه عمد بودن ،عاقله مسئوول پرداخت دیه است که این موضوع در بند ب مادهی
 292قانون مجازات اسالمی  1392منعکس شده است.
توضیح اینکه :قانون مجازات اسالمی سابق به صراحت دیهی جنایات صبی و ممیز را بر عهدهی عاقله می دانست اما در قانون فعلی چنین
مقررهی صریحی وجود ندارد ولی چون بند ب مادهی  292قانون مجازات اسالمی  ،1392نیز جنایت رتکابی به وسیلهی صغیر یا مجنون را
خطای محض محسوب کرده است ،طبعاً پرداخت دیهی آن بر عهدهی عاقله قرار میگیرد و از مادهی  467قانون مذکور به نوعی ضمان عاقله
صبی را می شود استفاده کرد.
قانون مجازات اسالمی سابق ( )1370در تبصرهی  1مادهی  295عین قاعدهی فقهی «عمد الصبی و المجنون خطا تحمله العاقله» را انعکاس
داده بود« :تبصرهی  -1جنایت های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزلهی خطای محض است».
پیش از آن در مادهی  221هم مقرر می داشت« :مادهی  -221هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود
بلکه باید عاقلهی آن ها دیهی قتل خطا را به ورثهی مقتول بدهند».
ظاهر قانون مجازات اسالمی  1392آن است که با حذف واژهی «به منزلهی» حقیقتاً جنایت صغیر را خطای محض می داند( .حاجی ده
آبادی ،احمد« ،بررسی فقهی -حقوقی جنایات ارتکابی توسط صغیر ممیز با تأکید بر قانون مجازات اسالمی  »1392ص  115و )92
«مادهی  -292جنایت در موارد ذیل خطای محض محسوب می شود :الف -در حال خواب و بیهوشی و مانند آن ها واقع شود .ب -به وسیلهی
صغیر و مجنون ارتکاب یابد .پ»........... -
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 . 4-7جنایات شبه عمد یا خطایی و فوت یا فرار متهم
در قانون فعلی در مواد  474و  475حکم فرار یا فوت جانی در جنایات شبه عمد و خطایی به شرح ذیل مشخص شده است:
مادهی  « :474در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد ،دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی
که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود».
مادهی  « :475در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده ی مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار ،دسترسی به او ممکن
نباشد دیه ی جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود».
قانونگذار در مادهی  474فوق ا لذکر رویکرد دیگری را اتخاذ کرده است .توضیح بیشتر اینکه اوالً :پرداخت دیه از بیت المال محدود به جنایات
شبه عمدی شده است و جنایت عمدی را در بر نمی گیرد؛ ثانیاً :الزم است احراز گردد «عدم دسترسی به مرتکب» به دلیل «مرگ» یا «فرار» او
است؛ ثالثاً :در صورت عدم کفایت اموال مرتکب ،پرداخت دیه بر عهده ی عاقله قرار نمی گیرد .در واقع ،با توجه به این حکم قانونگذار ،یکی از
مصادیق پرداخت دیه از سوی عاقله در فقه امامیه ،دیگر از لحاظ قانونی قابلیت اجرایی ندارد( .توجهی ،عبدالعلی؛ اعتمادی ،امیر ،ص)66
در قانون مجازات اسالمی « »1370در مادهی  313مقرر شده بود:
« دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت االقرب
فاالقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال پرداخت می شود».
در قانون فعلی در مواد  475و  474حکم فرار یا فوت جانی در جنایات شبه عمد و خطایی مشخص شده است .در این جنایات پس از فوت و
فرار قاتل ،دیه از اموال او گرفته می شود اما در صورت نبود یا کافی نبودن مال ،دیگر مجوزی برای رجوع به خویشاوندان او وجود ندارد و دیه
باید از بیت ا لمال پرداخت گردد .تفاوت حکم قانون جدید با قانون قدیم از حیث عدم امکان رجوع به خویشاوندان برای دریافت دیه واضح است.
مضافاً اینکه در قانون سابق در خصوص تعیین تکلیف موارد فوت یا فرار جانی در جنایات خطای محض حکمی وجود نداشت.
به نظر می رسد دلیل آن سکوت این بود که تصور می شد با عنایت به اینکه در قتل خطای محض ،مرتکب مسئوولیتی برای پرداخت دیه
ندارد ،فرار وی نیز تأثیری در حکم ندارد و اصوالً بر اساس مادهی  312ق.م.ا سابق (470فعلی) ترتیب پرداخت دیه در این قسم از قتل رجوع
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به عاقله ،و در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن ایشان ،پرداخت از بیت المال است و بنابراین فرار مرتکب تأثیری در مسئوولیت پرداخت
کنندگان نخواهد گذارد.
اما باید توجه داشت که در برخی جنایات خطایی ،شخص مرتکب مسئوول پرداخت دیه است و به همین دلیل مقنن در مادهی  475قانون
جدید ،نحوه ی پرداخت دیه در فرض فرار یا فوت جانی خطایی را (در مواردی که پرداخت دیه بر عهدهی مرتکب است) نیز مشخص کرده است؛
بدین صورت که در صورت یافتن مالی از مرتکب ،دیه از اموال او پرداخت می گردد و در صورت نبود مال ،بیت المال مسئوول پرداخت دیه
است( .کالنتری ،کیومرث؛ علی پور ،عادل ،ص  65و  )64الزم به توضیح است که در پایان این گفتار ،به این دلیل که ضامن جریره نیز عاقله
محسوب می شود این موضوع را بررسی می کنیم.
همانطور که قبالً تبیین و تشریح شد ضامن جریره عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مسئوولیت جنایات مستلزم دیه را نسبت
به طرف دیگر می پذیرد؛ با این شرط که از او ارث ببرد .شخصی که ضامن جریره می شود باید وارث قانونی مضمون علیه نباشد .شرط آن است
که برای مضمون له وارث نسبی در هیچ طبقه ای نباشد چه در زمان عقد مذکور و چه پس از عقد مذکور ،حدوث وارث پس از عقد مذکور
م وجب بطالن آن می شود .این نوع قرارداد ،که در حال حاضر چندان شیوع ندارد ،در تبصرهی مادهی « 307قانون مجازات اسالمی» سابق،
مصوب سال  ،1370مورد پذیرش قرار گرفته بود .مطابق تبصرهی مذکور« ،کسی که با عقد ضمان جریره دیهی جنایت دیگری را بر عهده
گرفته است نیز عاقله محسوب می شود».
در این ماده ،ضامن جریره یکی از انواع عاقله بر شمرده شده است ،بدون آنکه تعریف و سایر شرایط آن بیان گردد (.افضلی ،روح اهلل،
ص)15چون عقد ضمان جریره در جامعهی کنونی ،چندان کارایی و شیوعی ندارد از قانون مجازات اسالمی مصوب  1392حذف شده است.
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. 8ماهیت دیه ومسئوولیت عاقله
در میان صاحب نظران و حقوقدانان ،عده ای قائل اند که دیه ماهیتی صرفاً مدنی دارد .از نظر این ها ،دیه برای جبران ضرر و زیان های بدنی
تعیین شده است ،نه چیز دیگر؛ از این رو ،از دیه به عنوان «غرامت مالی» تعبیر کرده اند .عده ای دیگر از حقوقدانان به «مجازات بودن دیه»
معتقدند .به نظر اینان دیه صرفاً یک کیفر جزایی است؛ البته باید گفت که طبق این دیدگاه ،دیه در جنایات شبه عمد و خطا ،کیفر اصلی
مرتکب است ،ولی در جنایات عمد ،اگر اولیای مقتول یا شخص مجنی علیه با جانی به جای قصاص ،در پرداخت دیه توافق و تصالح کنند ،کیفر
بدلی شمرده می شود .در مقابل این دو گروه  ،تعدادی دیگر از حقوقدانان دیه را نهادی حقوقی – کیفری می دانند .
با استناد به مواد 448 ، 17و 452قانون مجازات اسالمی می توان برای دیه ماهیتی مدنی در نظر گرفت ،زیرا در این مواد از دیه به عنوان
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مالی معین که دارای احکام و آثار مسئوولیت مدنی و ضمان است یاد شده است .قانونگذار با تصویب مادهی  452با پیروی از نظر مشهور فقها
در مقایسه با قانون مجازات سابق بیشتر نظر به ماهیت مدنی دیه داشته است .مادهی  14قانون مذکور دیه را در زمره مجازات ها آورده است.

A

اعتقاد به ماهیتی دوگانه برای دیه این سؤال را بر می انگیزد که چگونه یک قاعده ی حقوقی را می توان برخوردار از دو ماهیت و دو خصلت
متضاد دانست .چگونه ممکن است مسئوولیتی هم مصداق مجازات باشد و هم مصداقی از مسئوولیت های مدنی و جبرانی .آیا می توان فرض
کرد یک قاعده و حکم از یکسو به جهت کیفر و تأدیب مجرم در نظر گرفته شود و از سوی دیگر جبران کنندهی خسارت های وارده به زیان
دیده به حساب آید .

واضع و تئوریسین این نظریه در حقوق ایران آقای دکتر ناصر کاتوزیان است .ایشان با جمع هر دو دیدگاه به این نتیجه می رسند که« :تالش
برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی در نظامی ضروری است که مرز قاطعی میان مسئوولیت مدنی و کیفری وجود داشته
باشد .» ...در نظام کیفری ای که دارای مجازات قصاص است ،مسئوولیت کیفری و مدنی آن مرز قاطعی در حقوقی کنونی ندارد و بیشتر نهادها
دو چهره دارد :هم حقوق عمومی در آن ملحوظ است که جنبه کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیان دیده .به همین جهت ،نباید شگفت زده
شد که چرا از روابط همسایگا ن و تصادم رانندگی و تقصیر های پزشکی در ق.م.ا سخن گفته شده است یا کیفر قتل را ولی دم انتخاب می کند.
دیه نیز ماهیتی دوگانه دارد ،یعنی هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتالف جان و مال دیگران شود و هم به منظور جبران
ضرر به شاکی داده می شود.
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( بهروزی زاد ،حمیدرضا ،ص «) 54دیه از یک سو  ،مجازات است؛ بخاطر اینکه جزایی است مقدر و معین که در مقابل ارتکاب جرم مقرر شده
است و حتی اگر مجنی علیه گذشت نماید ،باز می توان جانی را به مجازات تعزیری محکوم نمود ،در حالی که اگر دیه مجازات نبود ،بدون
درخواست مجنی عل یه نمی توانستیم حکم به تعزیر جانی کنیم .از سوی دیگر ،دیه ،خسارت مدنی و عوض است؛ به خاطر اینکه دیه ،مالی است
که بطور کامل به مجنی علیه تعلق می گیرد و هم چنین اگر مجنی علیه از حق خود در گرفتن دیه صرفنظر کند ،نمی توان جانی را به
پرداخت دیه محکوم کرد» (عوده ،عبدالقادر« ،التشریع الجنایی االسالمی مقارناً بالقانون الوضعی» ،به نقل از کوهی اصفهانی ،کاظم ،ص ) 169
همچنین طرفداران این دیدگاه در مقام دفاع از نظریه خود ،طرفداران دیدگاههای صرفاً حقوقی دیه و صرفاً کیفری در ماهیت دیه را مورد انتقاد
قرار داده و آنان را دچار افراط و تفریط دانسته اند .ایراد عمده ای که به طرفداران این دیدگاه ها وارد می کنند ،این است که اگر دیه تنها کیفر
جرم قتل و جرح باشد که به وسیله ی قربانی آن انتخاب می شود ،زیان دیده یا شاکی می تواند هم دیه را بگیرد و هم زیبان ناشبی از جبرم را؛
نتیجه ای که پذی رش آن ،برخالف اصول مسئوولیت مدنی است؛ چرا که هدف از مسئوولیت مدنی ،جبران ضرر است ،نه تحصیل سود برای زیان
دیده .پس نمی توان ضرری را که به گونه ای جبران شده است ،مطالبه کرد .دادن دیه ،تمام یا دست کم بخشی از زیان قربانی جرم را جببران
می کند و زمینهی ضمان مجرم را از بین می برد.
از طرف دیگر ،اگر دیه فقط برای خسارت باشد ،باز این اشکال پدیدار می شود؛ زیرا نتیجهی منطقی این نظر ،امکان جمع دیه با قصاص ،حدود
و تعزیرات است ،در حالی که قانون ،این امکان را نپذیرفته و در واقع ،اختالط مجازاتها را منع کرده است .قانونگذار در قتل و ایراد ضرب و جرح
عمدی ،دیه را کفهی مقابل قصاص ساخته و به شاکی اجازه داده است که یکی از آن دو را انتخاب کند.
نتیجه نامعقول دیگر این است که باید پذیرفت که در جامعه اسالمی ،آنچه قصاص ندارد ،مانند کشتن کافر ذمی و دیوانه ،جرم نباشد و مرتکب
تنها باید خ سارت ناشی از فعل خود را جبران کند ،در حالی که قانون این نتیجه نامعقول را رد می کند و با دادن عنوان قتل ،اعمال یاد شده را
در زمره ی جرایم می آورد (.کوهی اصفهانی ،کاظم ،ص ) 170
در مقام توجیه اشکال فوق در خصوص دیه ،می توان به دالیلی چند تمسک کرد:
اوالً  :نظام حقوقی اسالم به گونه ای که مسئوولیت های مدنی و کیفری آن گونه که در حقوق معاصر از یکدیگر تفکیک شده اند قابل تمیز و
تجزیه نیستند .اصطالح «ضمان» در فقه که مشترکاً برای هر دو نوع مسئوولیت کیفری و مدنی به کار می رود گواه این مطلب است.
ثانیاً :سابقهی تار یخی دیه که به نظام عشیره ای اعراب باز می گردد به خوبی حاکی از نقش و کارکرد دوگانهی دیه است .زیرا در این نظام دیه
نه تنها مبلغی برای جبران خسارت و لطمه ی وارده بر مجنی علیه یا خانواده او محسوب می شود که عاملی جهت بازداشتن اولیاء مقتول از
انتقام و نیز تشفی خاطر آن ها به شمار می رفته است( .صالحی ،محمدخلیل ،ص )49
اگرچه می توان برخی وجود شباهتی را بین دیه و دیگر مجازات ها ارائه نمود ،اما در اثبات مجازات الزم است جرمی تحقق یابد و یکی از عناصر
اساسی تحقق جرم وجود عنصر معنوی سوء نیت است ،اما چون در قتل خطای محض و شبه عمد که اصالتاً در آن ها دیه ثابت می شود ،این
عنصر اساسی یعنی سوء نیت وجود ندارد ،بنابراین دیه نمی تواند مجازات تلقی گردد (.حیدری ،عباسعلی ،ص )188
با توجه به آنچه درباره ی ماهیت دیه گفته شد ،اعتقاد به ماهیت دوگانه برای دیه و پذیرش آن ،بهترین گزینه در این باره است؛ چرا که دیه ببه
عنوان یک نهاد حقوقی مستقل ،از سویی جنبه ی مدنی دارد و خسارتها و زیانهای وارد شده بر مجنی علیه یا اولیای او را جبران مبی کنبد و از
سوی دیگر جنبه ی کیفری دارد و موجبات تنبّه و عبرت آموزی مرتکب را فراهم می سازد .اما سایر دیدگاه ها به جهت تک بعدی بودن و یبک
جانبه نگریستن به ماهیت دیه ،ایرادها و انتقادهایی را از حیث عدم توجه به جنبهی دیگر برخود مترتب کرده است.
دیدگاه جنبه ی کیفری داشتن دیه مورد تردید است؛ بدین لحاظ که دیه با مجازاتهای مالی به رغم برخی اشتراک ها و شباهت ها تفاوت هبای
زیادی نیز دارد که نمی توان آن ها را نادیده انگاشت و به جنبهی کیفری صرف برای دیه معتقد شد و آن را مجازات محبض تلقبی کرد.جببران
خسارت صرف انگاشتن و قبول ماهیت مدنی برای دیه نیز نمی تواند اقناع کننده باشد ،به عالوه اینکه در مواردی ،برخی ویژگی های دیه ،کامالً
آن را به مجازات بودن نزدیک می کند.
بنابراین با توجه به ایرادهای جدی وارد بر دیدگاه های فوق ،تنها دیدگاهی که در باب ماهیت دیه صحیح به نظر می رسد ،جمع میان جنببهی
کیفری و مدنی در دیه و پذیرش ماهیت دوگانه برای آن است  ،چرا که:
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اوالً :با این جمع انتقادهای وارد بر دیدگاه های وحدت ماهیت از بین می رود و دیگر ایرادی بر آن وارد نیست.ثانیاً :اقناع وجدان و طیب خباطر
نیز حاصل شده است ،به ویژه اینکه بدانیم که تقسیم نهادهای حقوقی به مجازاتها و جبران خسارت ها ،خود از ابداعات نویسندگان غربی قرون
اخیر می باشد و قبالً چنین تقسیم بندی بدین شکل وجود نداشته است.ثالثاً :باید دانست که حقوق ،ساختهی قراردادهای اجتماعی است و هر
امری در آن اعتبار پذیر است؛ بنابراین ،اشکالی بر اینکه دیه ،چگونه می تواند ماهیتی دوگانه داشته باشد ،نیبز وارد نیسبت .ببا پبذیرش چنبین
ماهیتی برای دیه ،باید گفت که دیه به اعتبارهای گوناگون در هر جایی ممکن است جنبهی کیفری داشته باشد یا جنبه مدنی و یبا هبر دو .در
نهایت ،در مواردی  ،جنبهی کیفری آن بر جنبه ی مدنی اش غلبه دارد و پر رنگ تر است (مانند دیهی عوض قتل عمد و دیهی بدل از قصباص
یا دیهی مقرر در قتل عمد پدری که فرزندش را کشته است) و در مواردی دیگر ،جنبهی مدنی آن رجحان دارد (مانند دیهی عوض قتل خطایی
محض) و در مواردی نیز هر دو جنبهی کیفری و مدنی به یک اندازه در آن نقش ایفا می کند (مانند دیهی عوض قتل شبه عمد) ،و در هر حال،
در کلیهی موارد و حاالت ،دیه ماهیت دوگانهی خود را حفظ خواهد کرد( .کوهی اصفهانی ،کاظم ،ص ) 173
در مورد بحث ضمان عاقله نیز می توان گفت جنبه ی مدی دیه بر جنبهی کیفری آن رجحان و برتری دارد و هیچ مشکلی در مسئوولیت عاقله
بوجود نمی آید .با ترجیح دادن جنبهی مدنی دیه بر جنبهی کیفری آن موضوع تعارض مسئوولیت عاقله با اصل شخصبی ببودن مجازاتهبا نیبز
منتفی می شود.زیرا همانطور که گفتیم در بحث ضمان عاقله جنبهی مدنی دیه ارجحیت دارد .درست به همین دلیل ،دیهی جنایتی که دیوانه
و یا شخص غیر بالغ مرتکب می شود بر عهدهی عاقله است و نمی توان گفت حال که عاقله دیه را پرداخت می کند ،می توان عاقله را به جبای
مجنون و دیوانه مجازات نمود.
همچنین در مورد قتل خطایی که عاقله دیه را می پردازد نیز نمی تواند مجازات باشد؛ زیرا در قتل خطایی  ،جانی شبرعاً گنباهی انجبام نبداده
است تا مجازات گردد.می توان گفت که طبق دیدگاه ماهیت دوگانه برای دیه ،دیه تأسیس جدیدی است که با مجازات صرف ،تفاوتهای فراوانی
دارد و تمام اصول مجازاتها بر آن حاکم نیست و در نتیجه طبق این دیدگاه تغایری بین اصل شخصی بودن مجازاتها و مسبئوولیت نهباد عاقلبه
وجود ندارد و تنها بر طبق قولی که دیه را مجازات صرف می داند این اشکال وارد است و در بین فقها و علمای حقوق ،کمتر کسبی وجبود دارد
که دیه را مجازات صرف بداند.در پایان به آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی ادارهی حقوقی قوه قضاییه در خصوص دیه اشاره می نماییم.
ماهیبببت دوگانبببهی دیبببه در نظریبببه مشبببورتی شبببمارهی  ،7/2991مبببورخ  1365/5/21ادارهی حقبببوقی قبببوه قضببباییه مبببورد
تأییببد قببرار گرفتببه اسببت .مطببابق ایببن نظریببه  « ،هببر چنببد دیببه ماننببد جببزای نقببدی مجببازات مببالی اسببت ،ولببی در عببین حببال
یببک دیببن و حببق مببالی بببرای اولیببای دم و بببر ذمببه ی جببانی اسببت .لببذا بببا فببوت محکببوم علیببه دیببه از امببوال متببوفی بایببد
اسبببتیفا گبببردد .».البتبببه همبببین اداره در نظریبببهی مشبببورتی شبببمارهی  ،7/6457مبببورخ  1367 /11/18خبببود دیبببه را دیبببن
دانسبببته و ببببرای آن مببباهیتی صبببرفاً حقبببوقی قائبببل شبببده و ببببر عکبببس ،در نظریبببهی مشبببورتی شبببمارهی  ،7/905مبببورخ
 1380/2/1خببود بببا تصببریح بببه اینکببه وصببول دیببه نیبباز بببه تقببدیم دادخواسببت نببدارد مبباهیتی کیفببری بببر آن قائببل شببده
است.
نظریبببهی مشبببورتی شبببماره 1183مبببورخ 66/3/26ادارهی حقبببوقی دادگسبببتری کبببه نظبببر ببببه دیبببن ببببودن دیبببه و عبببدم اسبببقاط
آن بببر اثببر فببوت مببتهم دارد و همچنببین رأی وحببدت رویببهی مببورخ  70/3/28کببه مببی گویببد در صببورتی کببه پببیش از شببروع
بببه تعقیببب ،مببتهم فببوت کنببد ،وراث مجنببی علیببه حببق دارنببد در دادگبباه حقببوقی علیببه ورثببه ی جببانی نسبببت بببه مطالبببه ی
دیبببه طبببرح دعبببوی کننبببد.هم چنبببین هیبببأت عمبببومی دیبببوان عبببالی کشبببور در رای وحبببدت رویبببهی شبببماره ی ( 10ردیبببف
 )9/62مببورخ  62/3/23بیببان داشببته اسببت کببه «ادعببای خسببارت مببدعیان خصوصببی اعببم اسببت از دیببهی شببرعی مببورد نظببر
قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم».
رأی اصراری مورخه  1368/9/14هیأت عمومی دیوانعالی کشور طرح دعوای ضرر و زیان غیر از دیه را مبردود اعبالم کبرده اسبت امبا در سبال
 1375/4/5هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی اصراری شماره  6ضمن عدول از نظریهی قبلی ،امکان مطالبهی خسارت دیگری غیر از دیه را
تحت عناوین اتالف و تسبیب به رسمیت شناخته است.
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نتیجه گیری
بحث «ضمان عاقله» به چگونگی ماهیت دیه بر می گردد؛ که اگر دیه را مجازات صرف بدانیم با اصل شخصی بودن مجازاتها در تعارض است اما
اگر دیه را جبران خسارت بدانیم و یا برای آن ماهیتی دوگانه در نظر بگیریم هیچ گونه تعارضی بین این قاعده و اصل بوجود نخواهد آمد.
از طرفی اعتقاد به ماهیت دوگانه برای دیه و پذیرش آن بیشتر با واقعیت منطبق است؛ چرا که دیه به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل از سبویی
جنبه ی مدنی دارد و خسارتها و زیان های وارد شده بر مجنی علیه یا اولیای او را جبران مبی کنبد و از سبوی دیگبر جنببه ی کیفبری دارد و
موجبات تنبیه و عبرت آموزی مرتکب را فراهم می سازد .اما سایر دیدگاه ها به جهت تک بعدی بودن و یک جانبه نگریستن ببه ماهیبت دیبه،
ایرادها و انتقادهایی را از حیث عدم توجه جنبه ی دیگر برخود مترتب کرده است .دیدگاه جنبه ی کیفری دیه مورد تردید است؛ ببدین لحباظ
که دیه با مجازاتهای مالی به رغم برخی اشتراک ها و شباهتها ،تفاوت های زیادی نیز دارد که نمی توان آن ها را نادیده گرفبت و ببه جنببه ی
کیفری صرف برای دیه معتقد شد و آن را مجازات محض تلقی کرد.
می توان گفت که طبق دیدگاه ماهیت دو گانه برای دیه ،دیه تأسیسی جدید است که با مجازات صبرف ،تفاوتهبای فراوانبی دارد و تمبام اصبول
مجازاتها بر آن حاکم نیست و در نتیجه طبق این دیدگاه تغایری بین اصل شخصی بودن مجازاتها و مسئوولیت عاقله وجود ندارد و تنها بر طبق
قولی که دیه را مجازات صرف می داند این اشکال وارد است و در بین فقها و علمای حقوق ،کمتر کسی وجود دارد کبه دیبه را مجبازات صبرف
بداند.
 .برخی با مقید نمودن نهاد عاقله به زندگی عشیره ای و قبیله ای ،قائل به نبود این نهاد در زندگی شهری امروزی شده اند .ببه دیگبر سبخن ببا
نبود زندگی قبیله ای ،عاقله ای نیز نخواهد ب ود .اگرچه قائالن نسخ حکم عاقله ،نبودن ساختار قبیله ای را ،دلیل اجرایی نشدن ضمان عاقله می
پندارند؛ باید گفت بر فرض اگر هم زندگی قبیله ای رایج باشد ،عاقلهی جانی همان عصبه ی او هستند ،هم اکنون که زندگی به شکل خانواده و
فامیل مشاهده می شود باز عاقلهی جانی همان (عصبه) هستند.
به بیان دیگر افراد عاقله را در فامیل کنونی که متشکل از خواهران و برادران و عموها و عمه ها و فرزنبدان و  ...هسبتند مبی تبوان پیبدا کبرد.
بنابراین فقط کافی است که مانند بسیاری از موارد دیگر که در اجتماع ضمانت اجرا دارد ،در این مبحث نیز ضمانت اجرا داشته باشد ،تا به طور
جدی عملی شود.
از سویی می توان گفت مبنای مسئوولیت نهاد عاقله در روایات و کالم فقها ،توارث است نه نظام قبیله ای ،توارث نیز امری همیشگی است که
مختص به زمان خاصی نیست و بر این اساس در حال حاضر نیز نهاد مورد تأیید اسالم برای پرداخت دیه در موارد خطای محبض ،نهباد عاقلبه
است.
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