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 مقدمه 

که اگر حقی از کسی پایمال  کند میعقل سلیم حکم 
موجب  وجرح ضربشود و یا چنانچه کسی مورد 

خسارت گردد، صدمات وارده باید به نحو احسن جبران 
گردد و این امر نه تنها در مرحله اثبات و ثبوت خسارت 
بلکه در مرحله پرداخت باید با شرایط خاص خود 
صورت گیرد. در مورد پرداخت خسارت و یا دیه ناشی 
از جراحت، نظرات مختلفی ارائه شده است. اگر برای 

باشد طریقی برای خروج از ضمان مال قیمی، مثلی ن
وجود ندارد جز با ادأ قیمت و مهم مالک تعیین این 
قیمت است و در اینجا احتماالتی وجود دارد، آیا مالک 
قیمت روز ضمان است یا روز تلف یا روز مطالبه یا 

االداء یا اعلی قیمت از روز قبض تا روز تلف یا اعلی  یوم
اعلی قیمت از روز تلف  قیمت از روز قبض تا روز اداء یا

 (965/ 1: 1025)سبحانی،  تا روز اداء؟

برخی بر این باورند که دیه باید به نرخ روزی پرداخت 
گردد که جرم ارتکاب یافته است. دلیل این دسته از افراد 

دیه  درواقعاین است که در روزی که جرم ارتکاب یافته 
ید صدمات در همان روز بر عهده مرتکب ثابت شده و با

پرداخت نمود  له محکوماین پول را به نرخ همان روز به 
های بعد.  خواه صدور حکم در همان سال باشد یا در سال

گفت که این نظریه قابل انتقاد است زیرا  توان میاجماال 
 له محکومکه  شود میاوالً کاهش ارزش پول باعث 

متضرر گردد؛ ثانیاً این نظریه با بزه دیده شناسی حمایتی 
عدالت ترمیمی در تعارض است زیرا باید جبران  و

خسارت بزه دیده به بهترین نحو صورت پذیرد و این 
در جهت تسکین آالم  تواند میحداقل لطفی است که 

 پزه دیده و یا اولیاء دم وی صورت گیرد. 

 له محکومپرداخت دیه به  در خصوصنظر دیگری که 
حقوقی روز صدور حکم است. از لحاظ  شود میارایه 

که حکم از دادگاه  شود میفرد زمانی مجرم محسوب 
باشد و این حکم قابل  صادرشده دار صالحیت
خواهی نباشد و یا مهلت تجدیدنظر آن به  تجدیدنظر

خواهی صورت نگرفته و یا  تجدیدنظرپایان رسیده و 
اگر تجدیدنظرخواهی هم صورت گرفته، دعوی 

م قطعی تجدیدنظر وی رد شده باشد به عبارتی حک
شده باشد. پس تا حکم قطعی نباشد شخص مرتکب 

تا آن  توان نمیهمچنان متهم است و نه مجرم؛ پس 
زمان یعنی زمان قطعیت حکم علیه وی، او را مسئول 
پرداخت دیه دانست لذا چون در این زمان مجرم 
شناخته شده پس در این زمان پرداخت مبلغ دیه بر 

و باید به نرخ روز  شود میعهده وی قرار گرفته و ثابت 
 پرداخت کند. له محکومصدور حکم این پول را به 

این نظریه نیز جای تأمل دارد اما اگر پرداخت مبلغ دیه 
های بعد از صدور حکم صورت پذیرد  در روز یا سال

دقیقاً همان دالیلی که در نقد نظریه قبلی بیان شد در 
باعث تضرر اینجا نیز مطرح خواهد بود. به عبارتی هم 

در بزه  موردنظرو هم حمایت مالی  گردد می له محکوم
 حال باایندیده شناسی حمایتی حاصل نخواهد شد. ولی 

است  تر پذیرفتهاین نظر نسبت به نظریه سابق کمی 
شده و تا  له محکومچرا که حداقل باعث تضرر کمتری 

حدی کاهش ارزش پول بین زمان ارتکاب جرم و زمان 
 .نماید میجبران صدور حکم را 

طبق سومین نظر ارائه شده، دیه باید به نرخ روزی 
. یعنی اگر در موعدی بعد شود میپرداخت گردد که اداء 

از روز قطعیت حکم پرداخت دیه صورت گیرد و بخواهیم 
براساس قاعده پرداخت صورت گیرد باید به قیمت 

االداء باشد نه قیمت روز صدور حکم قطعی. این  یوم
کامل منافع  صورت به تواند میچنانچه خواهد آمد نظریه 

 بر حق بزه دیده از جرم و یا اولیاء دم را محقق سازد. 

 1932تا پیش از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب 
االداء پذیرفته  به موجب رأی وحدت رویه نظریه دیه یوم

بیشتر، آن  تأکیدشده بود. قانون مجازات جدید نیز برای 
بدین شرح بیان و مقرر نموده   030ماده  را در قالب

کننده بخواهد هر یك از  که پرداخت درصورتی»است: 
صورت  انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به

اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر 
این ماده، با  «آنکه بر یك مبلغ قطعی توافق شده باشد.

توجه به توضیحات و دالیلی که ذکر خواهد شد قابل 
 توجیه و دفاع عقلی، عرفی, شرعی و حقوقی خواهد بود.
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 االداء بودن دیه  توجیهات یوم

در ادامه به ابعاد مختلف بحث مالک پرداخت دیه بر 
و توجیهات این نظریه  شود میاساس روز ادا، پرداخته 

 . گردد میبحث 
 

 توجیهات فقهی -9

در بحث فقهی قواعد متعددی وجود دارد که حقوق 
 ها آنو با استناد به  دهد میافراد را مورد حمایت قرار 

حق را ثابت نمود. مبنای بسیاری از این قواعد  توان می
در  باشند میفقهی کتاب و سنت است و غیر قابل انکار 

االداء نیز  بحث اثبات و الزام به پرداخت دیه یوم
 به برخی از این قواعد استناد نمود.  توان می
 

 قاعده الضرر  9-9

ترین مفهومى است که از  لزوم جبران ضرر غیر، قدیمى
مسئولیت مدنى به جا مانده و همۀ قواعد دیگر از این 
منبع سرچشمه گرفته است. در حقوق اسالمى نیز 

کند؛ زیرا این  همین نقش را ایفا مى« ال ضرر»قاعده 
کى از مشهورترین قواعد فقهى است که در قاعده ی

بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معامالت و غیره به آن 
 (.905: 1021)مصطفوی،  شود استناد مى

ضرر به دو قسم مادى و معنوى قابل تقسیم است که 
نیز به نوبۀ خود داراى اقسام فرعى  ها آنهر یك از 

ولى توجه  (،900/ 2: 1019)قمی، باشند  دیگرى نیز مى
به این نکته که اغلب ضرر معنوى همراه با ضرر مادى 

(. 39: 1935)حمد شراره،  است قابل اهمیت است 
انطباق موضوع مورد بحث ما بر قاعده الضرر روشن و 
صریح است؛ اوالً؛ خسارت معنوی و مادی هر دو در 
اقدام علیه تمامیت جسمی بر مجنی علیه وارد شده و 

 شود میم وی خسارت معنوی را شامل در مورد اولیاء د
و ثانیاً؛ قطعی، شخصی، مستقیم بودن ضرر و مشروع 

. ثالثاً؛ باید جبران باشد میبودن آن غیر قابل انکار 
جنایت وارده به مجنی علیه و یا اولیاء وی به نحوی 
باشد که آالم ناشی از جرم را جبران کند و حداقل آن 

ورم موجود و عدم را تسکین دهد لذا با عنایت به ت

پرداخت به موقع دیه باید پرداخت آن در مواعد بعدی 
قانون  030به نرخ روز باشد و از این حیث ماده 

کامالً منطبق بر قاعده  1932مجازات اسالمی مصوب 
 الضرر و مؤید آن است. 

 

 احترام مال المسلم و عمله 2-9

مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از 
بدین  ؛(25: 1021)مصطفوی، تصرف و تعدى است 

ها جایز نیست  معنا که اوال تعدى و تجاوز نسبت به آن
و ثانیا در فرض وقوع تعدى و تجاوز، متجاوز، مسئول و 

 (.9/32: 1023)روحانی، ضامن است 

امرئ الّا  ال یحل مال»مستند این قاعده حدیث شریف 
یعنى  .(13/014: 1012)روحانی، ، است «بطیب نفسه

«. مال مردم حالل نیست، مگر با رضایت خاطر آنان
استدالل به حدیث فوق هم نظیر بیانى است که در 
روایت قبلى گفته شد، با این توضیح که جمله فوق دال 
بر آن است که هر گونه تصرف در مال دیگرى، بدون 

)محقق داماد، ى نامشروع است رضایت خاطر او عمل
مسئول پرداخت دیه باید در موعد  .(215/226: 1006

پرداخت نماید و تا  له محکوممقرر قانونی دیه را به 
زمانی که مال را پرداخت نکند به نوعی تصرف بال اذن 
در مال غیر نموده و مسئول است که آن را عودت دهد. 

باید به  له وممحکبازگرداندن مال به مالك یا دائن یا 
نحوی صورت گیرد که به بهترین وجه احقاق حق وی 

الزمه احترام به  .(954/ 1: 1945)امامی، صورت پذیرد 
مال مؤمن که مانند حرمت خون اوست نیز همین است 

و نتیجتاً اگر پرداخت دیه  (15/11: 1015)نراقی، 
خواهد صورت گیرد باید به نرخ روز اداء پرداخت  می

حرمت و احترام به مال دیگران عمالً حفظ  شود تا این
 گردد.

 

 اصل فوریت 9-9

فور، در لغت به معنای شتاب، و حالتی است که در آن 
کندی و درنگ نباشد، و تراخی، به معنای درنگ کردن 
است. در اصطالح علم اصول، فور به معنای شتاب 
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کردن برای امتثال امر موال در اولین زمان ممکن، و 
عنای به تأخیر انداختن امتثال امر موال از تراخی به م

بحث  .(1/209: 1940)والیی، اولین زمان ممکن است 
فور و تراخی در اصول فقه در زمره مباحث مربوط به 

. امر و تکلیف باید سریعاً شود میصیغه امر محسوب 
انجام شوند و کسی که مسئول پرداخت دیه است باید 
فوراً آن را به بهترین وجه که برای مجنی علیه یا اولیاء 

نباشد پرداخت کند. اگر مرتکب در  ساز مشکلدم وی 
پرداخت آن تعلل نماید امر فوری را به تأخیر انداخته و 

د اگر عمد مرتکب معصیت شده و مسئول خواهد بو
داشته و عامداً آن را نپرداخته مسئولیت کیفری هم دارد 
ولی در غیر این صورت مسئولیت حقوقی او ثابت است 
و کمترین ضمانت اجرای تراخی در اجرای امر موال و 
یا پرداخت دیه این است که آن را به نرخ روز پرداخت 

 (.106/ 2: 1013)بجنوردی، کند 
 

 شناختی توجیهات حقوقی و جرم -2

 عدالت ترمیمی 9-2

الگوی جدیدی در عدالت کیفری « عدالت ترمیمی»
 فصلو  است که بر احیای حقوق بزه دیده و حل

و مسائل ناشی از ارتکاب بزه با مشارکت فعال بزه دیده 
محلی ونیز بزهکار از طریق مذاکره و ترمیم  جامعه

و تکیه دارد.  تأکیدخسارات و ایجاد صلح و آشتی 
زیر بنای ترمیم رابطه بزه دیده و بزهکار قبول  درواقع

 (.11: 1911)ابرندآبادی،  مسئولیت است توسط او است

این نحوه ترمیم که صالح و فساد در گروی آن است 
در پرداخت دیه نیز مطرح خواهد بود و باید دیه به 
نحوی پرداخت گردد که هم از لحاظ حقوقی و قانونی 

خصوص از نظر خود و هم عرف و بنای عقالء و ب
مجنی علیه و یا اولیاء دم وی کامل صورت گرفته و به 

 االداء پرداخت شود. قیمت یوم
 

 پیشگیري از انتقام 2-2

عدم جبران خسارت بزه دیده حتی در برخی موارد 
کامل نیز باعث فروکش کردن حس انتقام  صورت به

پس به طریق  شود نمیجویی و تسکین آالم بزه دیده 
اولی عدم جبران خسارت مطابق حقوق وی به نحو 

انگیزه وی را برای انتقام تقویت  تواند می یتر خطرناک
کند. بر اساس مطالعات مورخان حقوق کیفری و 

دوره باستان، قربانیان جرایم )بزه  یها نامه قانون
( از طریق حق و حتی در غیرمستقیمدیدگان مستقیم و 

تقام جویی از بزهکار، مقابله به مثل و مواردی تکلیف ان
را در  ای عمدهنقش  درواقعمطالبه غرامت )دیه(، 

ناشی از جرم  های اختالف وفصل حلدادرسی کیفری و 
و حتی در مواردی دولت، حاکم شهر  کردند میایفا 

خسارات وارد شده به بزه دیده را  بایست مییاجامعه 
کامل زمانی  صورت به؛ پرداخت دیه نمودند میجبران 

خواهد بود که پرداخت به قیمت روز اداء باشد و این نه 
تنها حق مجنی علیه است بلکه در بسیاری از موارد با 

انگیزه انتقام  تواند میاقناع شدن قربانی یا اولیاء وی 
جویی را در وی کاهش دهد و یا حتی آن را از بین 

 ببرد.

 

 جبران خسارت 9-2

از معانی لغوی،  گیری بهرهنویسندگان حقوق مدنی با 
: هر جا که نقصی اند گفتهاصطالحی و عرفی ضرر  

دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و 
وارد  ای لطمهیا به سالمت و حیثیت و عواطف شخصی 

ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی  گویند میآید 
باشد شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که 

 .(1/213: 1940)کاتوزیان، اضرار به اوست 

در خصوص بزه دیده و قربانی جرم که مستحق 
دریافت دیه شده است نیز این اصل حاکم است چراکه 
در مورد ماهیت دیه جنبه جبران خسارت آن بر جنبه 
مجازات غلبه دارد. پس با این ماهیت و حتی بر فرض 

نیز مشمول وجود ماهیت دوگانه باید گفت که دیه 
و باید پرداخت گردد  شود میاصل جبران خسارت 

در جنایات صورت گرفته  .(2/60: 1945)لنگرودی، 
علیه تمامیت جسمی، آالم متعدد روحی و روانی و یا 
بازماندگان وی وارد خواهد شد و این آالم به سادگی 
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 درواقعقابل جبران نخواهد بود؛ در مورد دیه  که 
آن  توان نمیشده است  آمیز جنایتجایگزین یك عمل 

جایگزین اتم و اکمل آن عمل به حساب آورد  درواقعرا 
به نحوی که کامالً تبعات حاصل و حادث شده از آن را 

کامل  صورت بهپوشش دهد لذا در صورت تعلق آن باید 
به مجنی علیه پرداخت شود. در پرداخت دیه باید 

به موقع  تسریع صورت گیرد و در صورت عدم پرداخت
آن باید خسارت به قیمت روز پرداخت اداء گردد و اگر 

خسارت وارد شده مربوط  درواقعبه این صورت نباشد 
به زمان معین برای پرداخت تا زمان پرداخت از سوی 

 مرتکب جبران نشده باقی خواهد ماند. 
 

 جبران كاهش ارزش پول  0-2

زۀ هاى تأثیرگذار در حو از آن جا که پول از مقوله
اقتصاد و سیستم معیشتى مردم است و از طرفى در 

)فیض، مباحث فقهى و حقوقى نقش مؤثرى دارد 
و در موضوع بحث ما نیز در مباحثى  (1/209: 1949

مثل ربا در معدودات، برخى احکام خرید و فروش 
اسکناس، زیادۀ ربوى در باب قرض و ... جایگاه 

اى دارد، در خصوص پرداخت دیه نیز این عنصر  ویژه
. اگر بتوانیم پذیرفته شود باشد میاقتصادی تأثیرگذار 

با توجه  روز روزبهیك کاال، ارزشش  عنوان بهکه پول 
به تورم در حال کاهش است و چون مبنای پرداخت 

لذا با کاهش ارزش پول،  باشد میدیه نیز مبالغی از پول 
هر قدر پرداخت دیه به تعویق افتد مجنی علیه و یا 
اولیاء دم وی بیشتر متضرر خواهند شد، ملتزم به 

االداء خواهیم بود و این  پذیرش پرداخت دیه به نرخ یوم
االداء کاهش ارزش پولی را که باید  نرخ یوم پرداخت به

 .کند میشد را جبران  در موعد خود پرداخت می
 

 بناي عقالء -9

خردمندان در  ی همهبنای عقال، رفتار معینی است که 
بدون آن که  دهند یمبرخورد با یك واقعه از خود نشان 

اختالف زمان، مکان، فرهنگ، بینش، دین و مذهب 
آنان تاثیری در بروز این رفتار داشته باشد. به عبارتی 

 ترکندان بر انجام دادن یا عملیِ خردم سلوکو  روش
 ،مکانی ،زمانیکاری بدون دخالت و تأثیر عوامل 

 (2/159: 1009)مظفر، و گروهی است.  دینی ،نژادی
اگر عقالء اتالف مال غیر را موجب ضمان و آن را 

دانند، شارع نیز باید  عدل و عدم آن را موجب ظلم مى
آن را بپذیرد. اگر شارع مقدس آن را نپذیرد، یا باید 
بگوییم که حکم مذکور، حکم عقالیى نیست و این 
خالف فرض است و یا آنکه شارع از حکم عقالء خارج 

انسته است. این برخالف نظر گردیده و ظلم را مجاز د
عدلیه است که ظلم را از طرف خداوند قبیح و محال 

دانند و در ما نحن فیه عیناً مسأله به همین شکل  مى
 یها خسارتگردد. زیرا، عقالء عدم پرداخت  مطرح مى

دانند و ظلم از طرف خداوند  ناشى از جرم را ظلم مى
دم گیریم که، حکم به ع قبیح است، پس نتیجه مى

پرداخت خسارت یا عدم پرداخت کامل آن از طرف 
با همه  (.1/111: 1024)مرعشی،  خداوند قبیح است

همین بنای عقالء  رسد میاین توضیحات به نظر 
مبنایی برای الزام به پرداخت دیه به قیمت  تواند می
االداء باشد زیرا همه خردمندان جامعه در اینکه این  یوم

حق مسلم بزه دیده جرم است اتفاق دارند و زمانی حق 
که  شود میکامل پرداخت شده محسوب  صورت بهوی 

به قیمت روز تأدیه دیه پرداخت گردد البته در صورتی 
ت آن اقدام نکرده و مجنی که قبالً نسبت به پرداخ

 علیه نیز از اخذ آن استنکاف ننموده باشد.
 

 گیري نتیجه 

دیه یك نهاد امضایی است در اسالم که در ماهیت آن 
بین حقوقدانان و فقها اختالف وجود دارد. به هر حال 
کسی که مرتکب جرم علیه تمامیت جسمانی دیگری 

که  های مختلفی در انتظار او است مجازات شود می
آن پرداخت دیه است. دیه باید با توجه به نوع  ازجمله

های مقرر قانونی پرداخت گردد که در قتل  آن در مهلت
عمد یك سال و در قتل شبه عمد دو سال و در قتل 
خطای محض سه سال از تاریخ وقوع جنایت است. 
حال اگر در این مدت زمان دیه از طرف جانی به 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B4
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B4
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
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پرداخت نگردد تکلیف  مجنی علیه یا اولیاء دم وی
شد؛  توان میچیست؟ در اینجا سه موعد زمانی متصور 

اول پرداخت دیه به قیمت روز ارتکاب جنایت؛ دوم 
 االداء.  براساس قیمت روز صدور حکم و سوم قیمت یوم

( و الزم 1961از زمان تصویب قانون دیات )سال 
االجرا شدن آن، با توجه به نظریات شورای عالی 

ابق(، در پرداخت قیمت دیه، مالک قیمت قضایی )س
زمان صدور حکم بود و پس از اصالحات انجام شده در 
قانون اساسی و تمرکز مدیریت در قوه قضائیه و 
همچنین تصویب قانون مجازات اسالمی در سال 

همچنان مالک در پرداخت قیمت دیات، قیمت  1942
های مختلف از  زمان صدور حکم بود. صدور بخشنامه

ف رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری مؤید این طر
 مطلب بوده است. 

نظر ریاست قوه قضائیه در ضمن نامه  1946در سال 
معاونت اجرایی آن قوع به این  1015/46/1شماره 

دیه بر اساس همان قیمت زمان  …»شرح تغییر نمود: 
« …صدور حکم است که بر ذمه طرف استقرار یافته 

این نظر با اشکاالتی همراه بود. به عنوان مثالبه طور 
توان ماهیت کیفری بودن دیه را از آن زایل  کلی نمی

بوده و  ها مجازاتنمود. چه به یك اعتبار دیه یکی از 
در موضوعات جزایی راجع به آن بحث شده است فلذا 
در بحث مربوط به پرداخت قیمت دیه به عنوان کیفر 

، ها مجازاتهمانند سایر  بایست مینی، فعل مجرمانه جا
قانون زمان وقوع فعل مجرمانه را حاکم دانست و بر 

 تر روشناساس آن مجازات را تعیین نمود به عبارت 
الزم است بر اساس اصل جزایی رعایت قلمرو زمانی 
جرم و مجازات، قیمت دیه را بر مبنای قیمت زمان 

دیه به عنوان ارتکاب جنایت، محاسبه نمود. چنانچه به 
بیانگر اشتغال ذمه  درواقعدین نگاه کنیم، صدور حکم 
باشد و ابتدای اشتغال ذمه  جانی در زمان وقوع جرم می

به  الوصف معوی را باید زمان ارتکاب جنایت دانست 
که قوه قضائیه ظاهراً به منظور رعایت  رسد مینظر 
د، ) مصالح، حالت بینابین را مد نظر قرار داده بو ای پاره

نه قیمت زمان وقوع جرم و نه قیمت یوم االداء ، بلکه 
 قیمت زمان صدور حکم(. 

اما با عنایت به برخی دالیل نهایتاً نظر پرداخت بر 
اساس قیمت زمان صدور حکم نیز منتفی گردید و 

االداء سوق پیدا کرد؛  رویه به سمت و سوی دیه یوم
انیاً؛ عدم اوالً؛ امضایی بودن احکام مربوط به دیات؛ ث

قانون مجازات اسالمی سابق و  234تناسب ماده 
تبصره آن با نیازهای زمان حال و عدم قابلیت اجرایی 

های ملموس  آن؛ ثالثا؛ ضرورت انطباق قانون با واقعیت
و محسوس زمان و لزوم هماهنگی آن با تحوالت 

عدم اعتبار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، رابعاً؛ 
های صادره از دستگاه قضایی راجع به  امهقانونی بخشن

مالک قرار دادن قیمت زمان صدور حکم و اختالف 
نظر فقهاءدر خصوص پرداخت قیمت یوم االداء باعث 
شد میزان دیه بر اساس پول رایج کشور در نظر گرفته 
شد و با توجه به شاخصی که بانك مرکزی هر ساله 

زان دیه دهد، درصد تورم محاسبه و در می ارائه می
. این اختالفات بر سر نرخ زمانی پرداخت شود میاعمال 

گذار ما به حق و مطابق  دیه باعث شد که نهایتاً قانون
حقوق بزه دیده با تعیین یك ماده قانونی در قانون 

به همه این  1932جدید مجازات اسالمی مصوب 
مقرر نمود که  030نزاعها پایان داده و نهایتاً در ماده 

کننده بخواهد هر یك از انواع  که پرداخت یدرصورت»
صورت  دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به

اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر 
 «.آنکه بر یك مبلغ قطعی توافق شده باشد

با وجود این ماده برای حفظ حقوق  رسد میلذا به نظر 
بزه دیده و با توجه به همه مبانی توجیه کننده دیه 

االداء حتی در صورت پذیرش تقسیط دیه از سوی  یوم
االداء حفظ گردد و نباید این  قاعده دیه یومدادگاه باید 

امر را منوط به تأخیر از زمان پرداخت قسط و اخذ 
قانون آیین  522 خسارت تأخیر تأدیه به موجب ماده

االداء خود  دادرسی مدنی نمود چرا که پرداخت دیه یوم
 جبران کننده تأخیر مذکور نیز خواهد بود. 
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تمامی بر سر نرخ پرداخت دیه در مواردی است که 
عدم پرداخت مستند به فعل شخص پرداخت کننده 

مشورتی  ی هینظر. در له محکومباشد نه فعل شخص 
در مواردی که »چنین آمده است:  6102-4/3/1966

نمایند، واحد اجرای  اولیای دم از گرفتن دیه امتناع می
احکام دادگستری دیه را از محکومٌ علیه اخذ و در 
صندوق دادگستری یا بانك تودیع نموده و به اولیای 

تا جهت وصول آن مراجعه نمایند و  نماید میدم اخطار 
وجه در حساب دادگستری خواهد  ها آن ی مراجعهتا 

از دریافت حقوق خود  له محکوملذا اگر شخص «. ماند
امتناع ورزد و پرداخت کننده حاضر به پرداخت هم باشد 

 االداء وجهی نخواهد داشت. قطعاً پرداخت دیه یوم
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 محالتى.

فقه (. 1012حسینى روحانى قمّى، سید صادق ) −
. جلد نوزدهم، قم: دار الکتاب الصادق علیه السالم

 لسالم.مدرسه امام صادق علیها

منهاج (. 1023حسینى روحانى قمّى، سید صادق ) −
 ، قم: انوار الهدى.9جلد  الفقاهۀ.

الزامهای خارج از قرارداد (. 1940کاتوزیان، ناصر ) −
 تهران: دانشگاه تهران. ضمان قهری.

. جلد قواعد فقه(. 1006محقق داماد، سید مصطفى ) −
 ، تهران: علوم اسالمى.1

، 2. جلد اصول الفقه(. 1009مظفر، محمدرضا ) −
 بیروت: دارالعلم.

مائۀ قاعدۀ (. 1021مصطفوى، سید محمد کاظم ) −
. قم: دفتر اسالمى وابسته به جامعه مدرسین فقهیۀ

 حوزه علمیه قم.

از حقوق (. 1911نجفی ابرندابادی، علی حسین ) −
. دیباچه از کیفری بزهدیده مدار تا عدالت ترمیمی

در فرآیند کیفری. مهرداد رایجیان اصلی، بزه دیده 
 تهران: خط سوم.

مستند (. 1015نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى ) −
، قم: مؤسسه 15. جلد الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ

 آاللبیت علیهمالسالم. 

فرهنگ تشریحی (. 1940والیی، عیسی ) −
 ، تهران: سمت.1. جلد اصطالحات اصول
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  Background and Aim: Diyat is one of the punishments for crimes 

against human physical integrity. Diyat is the main punishment for quasi-

intentional crimes and pure error. In the case of intentional crimes, diyat is 

imposed if either retaliation is not possible or the victim agrees to 

determine diyat. Common sense dictates that if someone's right is violated 

or if someone is beaten or harmed, the damage must be compensated well, 

and this must be done not only in the stage of proving the damage, but 

also in the stage of payment. Special circumstances apply. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Findings: Depending on the type of crime, the person responsible and 

the deadline for payment of diyat are different, but what is clear is that 

the payment of diyat must be done within its legal deadline; Different 

opinions have been expressed about the rules according to which the 

diyat rate should be paid. 

Conclusion: Some believe that the ransom should be paid at the rate of 

the day the crime was committed. The reason for this group of people is 

that on the day the crime was committed, in fact, the compensation for 

the injuries on the same day has been proven. Another opinion that is 

presented to the convict regarding the payment of diyat is the day of 

issuance of the sentence. Legally, a person is considered guilty when a 

sentence has been issued by a competent court, in other words, a final 

sentence. According to the third view, the ransom must be paid at the 

rate of the day it is paid. The protection of victims' rights and preventive 

criminal policy, as well as various jurisprudential rules, including the 

rules of "harmlessness" and "respect for the property and life of 

Muslims," require that the ransom rate be paid at the price of the day to 

compensate for the devaluation. The new Penal Code provides the same 

view in the form of Article 490. 
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