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Background and Aim: Paying attention to the rights of victims 

from the perspective of compensation for material damages in 

unintentional crimes causes the need for a differential criminal 

policy. The purpose of this study is to investigate the payment of 

compensation to the victim in unintentional crimes with a look at 

Islamic jurisprudence and French law. 

Materials and Methods: The present research is theoretical and 

the research method is descriptive-analytical with reference to 

documentary and library sources. 

Ethical considerations: Observance of fidelity, scientific and 

accurate referral and citation of authentic legal sources are the 

basis of this research. 

Results: In recent years, the approach of all legislators has been 

to increase the role of the victim in the criminal justice system, 

one of the examples of which is compensation for unintentional 

crimes. However, respect for the rights of those accused of these 

crimes, who in fact have no criminal intent, calls for the 

presentation of a differentiated criminal policy from the trial 

process to the execution of the lawsuit. 
 

Conclusion: Just as in the legal system of some countries, such as 

France, the Compensation Commission pays a portion of the 

compensation to the competent authority before the 

commencement of the case, the Iranian criminal policy is based 

on a strategic formulation. Similar to unintentional crimes with 

the subject of blood money. Using the capacity of the Personal 

Injury Insurance Fund is one of the solutions. 
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دیده از منظر جبران خسارت مادی در توجه به حقوق بزه زمینه و هدف:

جرایم غیرعمد موجب دیه نیازمند تدوین سیاست جنایی افتراقی است. هدف 

دیده در جرایم غیرعمد با نگاهی پژوهش حاضر، بررسی پرداخت غرامت به بزه

 اسالم و حقوق فرانسه است.به فقه 

 - پژوهش حاضر از نوع نظری و روش پژوهش نیز توصیفی ها:مواد و روش

 ای است.تحلیلی با استناد به منابع اسنادی و کتابخانه

دهی علمی و دقیق و استناد به داری، ارجاعرعایت امانت مالحظات اخالقی:

 منابع اصیل حقوقی مبنای انجام پژوهش حاضر است.

دیده گذارن بر افزایش نقش بزههای اخیر رویکرد همه قانوندر سال: هایافته

در نظام عدالت کیفری قرار گرفته که یکی از مصادیق آن جبران خسارت وی 

در جنایات غیرعمدی است. هرچند رعایت حقوق متهمین این جرایم که در 

ی از فرایند واقع فاقد سوءنیت مجرمانه هستند ارائه سیاست جنایی افتراق

 دادرسی تا اجرای دادنامه را خواهان است.

آنگونه که در نظام حقوقی برخی از کشورها مانند فرانسه، کمیسیون  :نتیجه

دیده قبل از شروع رسیدگی به اصل پرونده در مرجع صالح، جبران خسارت بزه

کند، سیاست الحساب به او پرداخت میقسمتی از غرامت را بصورت علی

ایران نیز بر تدوین راهبردی مشابه در جنایات غیرعمد با موضوع دیه جنایی 

قرار گیرد. استفاده از ظرفیت صندوق تأمین خسارت بدنی یکی از راهکارها 

 است.
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 مقدمه. 1

 به این دعاوی حالی است که فرایند رسیدگی فعلی

نه تنها حقوق متهم  به نحوی است که در اکثر موارد

از حیث  دیده )مدعی خصوصی(بلکه حقوق بزه

گردد. زیرا جبران خسارت به طور کامل اجرا نمی

هرچند در ماهیت دیه در بین فقها و حقوقدانان 

نظرهای اساسی وجود دارد اما آنچه با اصول اختالف

 ترز نزدیکـه صواب نیـوقی منطبق بوده و بـحق

در جرایم غیرعمد  خصوصاً باشد آن است که دیهمی

)و نه حقوقی و کیفری خاص(  ماهیتی مستقل

داشته و در مصادیق بیان شده به دلیل عدم وجود 

 ،بدنیسوءنیت مجرمانه مرتکب در ایراد صدمه 

اطالق عنوان مجرم و اعمال ضوابط تعیین شده 

رسیدگی و  مرحله تحقیقات مقدماتی، یکسان در

انند مجرمین سایر ی و اجرای دادنامه همأصدور ر

جرایم منجر به تضییع حقوق اساسی متهم و اصابت 

برچسب بزهکار بر مرتکبین  این قسم از رفتارها که 

 وردارندـاز موقعیت اجتماعی مناسبی برخ اکثراً

از سوی دیگر موکول شدن جبران  گردد.می

دیده به اتمام فرایند زمانبر خسارات وارده به بزه

دیده را به جز تضییع حقوق بزه ایدادرسی نتیجه

های این در حالی است که ظرفیت. دنبال ندارد

کشور و همچنین افزایش توجه  یفعلی نهادها

عمد در دیدگان جرایم غیرمقنن به جایگاه بزه

پذیری از سازوکارهای تعیین و الگو دادگری کیفری

های حقوقی معتبر دنیا مانند حقوق شده در نظام

تواند در سیاست جنایی افتراقی می فرانسه و تدوین

رغم تغییرات محسوس بهبود وضعیت فعلی که علی

صورت گرفته در قوانین شکلی و ماهوی 

موثر واقع شود که در  ،کافی نیست اخیرالتصویب

 ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
 

 ها. مواد و روش2

پژوهش حاضر از نوع نظری و کیفی است. با توجه 

تحلیلی -به نوع پژوهش، پژوهشگر از روش توصیفی

برای بررسی موضوع استفاده نموده است. گردآوری 

مطالب نیز با بررسی منابع حقوقی و جنایی مرتبط 

 با جرایم صورت گرفته است. 

 

 . مالحظات اخالقی3

حظات انجام پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مال

اخالقی در زمینه انجام امور پژوهشی صورت گرفته 

دهی داری، ارجاعاست. نگارنده با رعایت اصل امانت

دقیق و علمی و همچنین رعایت استناد به منابع 

آوری و نگارش مطالب مختلف، نسبت به جمع

 مربوط به پژوهش اقدام نموده است. 
 

 ها. یافته4

دیدگان جرایم در در فرانسه جبران خسارت بزه

 2گیرد. مطابق ماده غالب پرداخت غرامت انجام می

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اشخاصی که به 

اند حق طور مستقیم از جرم آسیب و ضرر دیده

 اقامه دعوی خصوصی برای جبران زیان ناشی از آن

دیده بر اساس جایگاه خود به را خواهند داشت. بزه

گاهی در همان جلسه عنوان مدعی خصوصی 

شود که هدف دادرسی خواستار غراماتی می

مستقیم آن مجازات بزهکار نیست بلکه مقصود او 

جبران خسارتی است که متحمل شده است. و 

چنانچه مدعی خصوصی وفق مقررات فراخوانده 
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شود و در جلسه دادگاه حاضر نشود چنین فرض 

گردد که از اقامه دعوی خصوصی خود صرف می

اه فقط در مورد کرده و در این صورت دادگ نظر

حال  نماید. در هرنظر میدعوی عمومی اظهار

دیده در نظام حقوقی و سیاست جبران خسارت بزه

گذاری قابل جنایی فرانسه در چند دوره قانون

 بررسی خواهد بود:

با  1977قانون آیین دادرسی مصوب  الف(

 اصالحات بعدی.

ه ـمت براـرداخت غـون اروپایی پـوانسیـب( کن

 .1983ل سا دیدگان جرایم خشونت بار دربزه

ج( قانون جبران خسارت از جرایم تروریستی در 

 .1980ل سا

در خصوص بهبود وضعیت  1985ژوئیه  5قانون  د(

قربانیان حوادث رانندگی و تسریع روند پرداخت 

 غرامت به قربانیان.

هرچند اصل کلی در مسئولیت بزهکار در پرداخت 

دیده است اما آنچنان که سارت کامل به بزهخ

خواهیم دید در مواردی که متهم قابل شناسایی 

 ردد،ـرداخت خسارت گـنباشد یا معسر از پ

رداخت خسارات ـری برای پـهای دیگرفیتـظ

 دیده در قوانین این کشور وجود دارد.زیان
 

 . بحث5

های ها و نظریههای برجسته آموزهیکی از ویژگی

افزایش توجه به  ،جنایی در چند دهه گذشتهعلوم 

دیدگان در دادگری جنایی بوده است این جایگاه بزه

ها از رویکرد نگرش نه تنها به دگرگونی اندیشه

شناختی جرم-حقوقی به رهیافتی اجتماعی-فلسفی

خورد که بلکه با این واقعیت پیوند می گردد،باز می

دیدگان اگر حقوق جنایی به نقش و جایگاه بزه

تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند  توجه نکند نمی

 و کارایی الزم را در مقابل جرم داشته باشد.

 

گذار در افزایش نقش ونـرویکرد قان. 1-5

 دیده در نظام عدالت کیفري ایرانبزه

بیستم به این سو سیاست جنایی به  ةاز نیمه سد

های های حقوق جنایی و نظریهمنزله تالقی آموزه

دیدگان با در نظر گرفتن حقوق بزه ،شناختیجرم

های های متهمان و نمایاندن جنبهدر کنار حق

دیدگان در چارچوب فرایند گوناگون حمایت از بزه

همواره در هدف پیشگیری از جرم  دادگری جنایی،

نیز بر پایه یک  شناسیدیدهبزه نقش داشته است.

ه ـوان از آن بـتیـه مـک ،هـوآورانـت نـافـیـره

شناسی حمایتی یاد کرد این هدف را در دیدهزهـب

سازی جست و جو هدیدبزه-یگدیدپیشگیری از بزه

به خدمت  ،دیدگانکند و به منظور حمایت از بزهمی

)رایجیان اصلی، سیاست جنایی در آمده است 

ون ـه گذشته تاکنـ(. از این رو از ده73 ،1390

های مهم در یکی از متغیرشناسی به عنوان دیدهبزه

تدوین سیاست جنایی کارآمد مورد توجه همه 

های حقوقی قرار گرفته است. نتایج برخی از نظام

های دهد در برخی از نظامنشان می تحقیقات

ه با ـژرمنی در مقایس-نزدیک به حقوق رومنی

دیدگان ال، بزههای کیفری نزدیک به کامننظام

عدالت کیفری دارند زیرا رضایت بیشتری از نظام 

تری در فرایند دیدگان نقش فعالها بزهدر این نظام

رانسه ـظام کیفری آلمان و فـدر ن کیفری دارند،
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کننده فرعی وارد تعقیبتواند به عنوان دیده میبزه

دعوی شده یا در خواست مطالبه ضرر و زیان نماید 

 (.189 ،1392، و مقدسی )زینالی
 

 دیدهتعریف بزه .1-1-5

 crimeدیده )برابر اصطالح انگلیسیواژه بزه

victimشود که به دنبال ( به شخصی گفته می

بیند. در جرم، آسیب و زیان میرویداد یک 

نوشتگان فارسی نیز واژه )قربانی( در برابر آن بکار 

قانون  10 ه( ماد86 ،1390 رود )رایجیان اصلی،می

ریف ـدر تع 1392آیین دادرسی کیفری مصوب 

دیده شخصی است که از بزه دارد:دیده مقرر میبزه

گردد و چنانچه وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می

تعقیب مرتکب را درخواست کند، )شاکی( و هرگاه 

جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند )مدعی 

 شود.خصوصی( نامیده می
 

دیده در هایی از افزایش نقش بزهجلوه .2-5

 اسالمی قانون مجازات

به عنوان  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

ثر از اصول أترین قانون کیفری ماهوی ایران متمهم

شناسی در سیاست جنایی دیدههای بزهو اندیشه

قرار گرفته که حکایت از توجه بیشتر مقنن به نقش 

دیده در نظام عدالت کیفری دارد و در ادامه بزه

 شود.هایی از آن بین میجلوه
 

 مدار دیدهصالحیت شخصی بزه. 1-2-5

قانون  7ة قبل از تصویب قانون اخیر در ماد تا

اصل صالحیت  1370مجازات اسالمی مصوب 

مدار به عنوان معیار تشخیص شخصی بزهکار

صالحیت مراجع قضایی ایران در رسیدگی به جرایم 

در قواعد  را ثریؤدیده نقش مقرار گرفته بود و بزه

به خود اختصاص نداده بود اما در قانون  صالحیت

دیده به عنوان یکی از مجازات اسالمی جدید بزه

موارد توسعه قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان 

که عالوه بر موارد ذکر شده  پذیرفته شده آنچنان

هرگاه  قانون مذکور 8، مطابق ماده 5در ماده 

ایرانی در خارج از ایران علیه شخص شخص غیر

رانی مرتکب جرم شود وفق ضوابط طبق قوانین ای

جزایی جمهوری اسالمی ایران به جرم او رسیدگی 

 شود.می
 

رزدایی در راستاي حمایت از ـکیف .2-2-5

 دیدهبزه

گذار بر کاهش صدور هرچند سیاست جنایی قانون

حکم و اجرای مجازات قرار گرفته که این موضوع 

در غالب تعویق های عدالت ترمیمی و ملهم از آموزه

تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی  صدور حکم،

های جایگزین حبس در قانون مجازات مشروط و

تعریف گردیده است لکن این مهم به معنای عدم 

باشد به عبارت دیگر دیده نمیتوجه به حقوق بزه

یکی از شروط اساسی بهرمندی بزهکار از تخفیف 

ده ـدیق بزهه حقوـهای مذکور توجه بیا معافیت

قانون  40باشد به عنوان مثال مطابق ماده می

یکی از شرایط اصلی تعویق صدور  مجازات اسالمی

دیده یا برقراری حکم جبران ضرر و زیان بزه

ترتیبات جبران آن است و این اصل به عنوان یکی 

مندی رای مجازات و بهرهـق اجـط تعلیـاز شرای
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همچنین امکان روط و نظام آزادی مش دیده ازبزه

در  باشد.های جایگزین حبس نیز میتعیین مجازات

تواند دیده میحقوق فرانسه نیز جبران خسارت بزه

موجبات معافیت از مجازات یا تعویق در صدور حکم 

-58به عنوان مثال، مطابق ماده  را فراهم نماید.

ف، خالو جنحه رد موقانون جزای فرانسه در  132

را از متهم  ،مجرمیتم عالا ازند پس امیتوه گاداد

اما اعمال آن منوط به احراز کند. ف تی معازاهر مجا

شرایطی است که یکی از آنها جبران خسارت وارده 

قانون  132-59باشد. مطابق ماده علیه میبر مجنی

ه کننددریر باید توسط قاضی صازیط اشرر مذکو

 د: شواز حرزات امجااز معافیت  حکم

 ر. بزهکاح صالو اعی جتمای اپذیرزباالف( 

بر نظم عمومی ی وارد صدمهان جبرو قطع ب( 

 تکابی. م ارجراز ناشی 

و  )استفانیبر مجنیعلیه رت وارد خساان جبرج( 

 (.751 ،1377، همکاران
 

جبران خسارت از گذر پرداخت  .3-2-5

 دیدهغرامت دولتی به بزه

، 92قانون مجازات اسالمی مصوب  13مطابق ماده 

مینی و تربیتی و أمجازات یا اقدامات تحکم به 

اجرای آن حیب مورد نباید از میزان و کیفیتی که 

در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز 

کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت 

حاصل شود در صورتی که از عمد یا تقصیر باشد 

حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است 

المال جبران صورت خسارت از بیت نو در غیر ای

های حق این ماده یکی از مهمترین جنبه شود.می

دیدگان را که در قانون بنیادی جبران برای بزه

کند اساسی نیز به رسمیت شناخته شده بیان می

راهکارهایی برای چگونگی اعاده در این ماده 

کند دیده معرفی میدیده یا بزهحیثیت زیان

 (.88 ،1390ی، )رایجیان اصل

های های مربوط به ساختار جبران خسارتپژوهش

اند که در دولتی در دهه هفتاد و هشتاد نشان داده

د از ـنها یک درصـریکا تـهای آمرخی از ایالتـب

بار در عمل از مزایای این دیدگان جرایم خشونتبزه

به طور کلی شرایط جبران  ،اندمند شدهطرح بهره

دیدگان به چهار حوزه وارده بر بزهدولتی خسارات 

 شود:تقسیم می

 الف( شرایط مربوط به خسارت 

 ب( شرایط مربوط به جرم 

 دیده زهبمربوط به شرایط ج( 

 و بازیار، )فرجیهاد( شرایط مربوط به بزهکار 

1390، 139) 
 

دیده در هایی از افزایش نقش بزهجلوه .3-5

 قانون آیین دادرسی کیفري

های کیفری در اینکه فرایند رسیدگیتوجه به  با

دادرسی و اجرای  تحقیقات مقدماتی، ةسه مرحل

دیده نیز در حمایت و نقش بزه گیرد،حکم قرار می

یک از سه مرحله حائز اهمیت خواهد بود که در  هر

ادامه برخی از مصادیق آن در قانون آیین دادرسی 

 گردد.بیان می 1392کیفری مصوب 
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 دیدهخسارت بزه جبران. 1-3-5

های نظریه دیده از آموزهضرورت جبران خسارت بزه

عدالت ترمیمی و از اهداف عدالت کیفری است. 

پیش از  دیدگان جرائم،مهمترین دغدغه خاطر بزه

جبران خساراتی  آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد

اند به است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده

دیده نقش بسیار بزهجبران خسارت  همین جهت،

مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و 

کوشند برای تحقق آن مقامات مسئول همواره می

ای از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفاده بهینه

 (.116، 1396بکنند )فرهمند، 

به طور کلی جبران خسارت به واسطه ارتکاب بزه 

ی ذمه بر عهده بزهکار خواهد بود لکن در موارد

های بیمه و یا دولت و اشخاص دیگر مانند شرکت

 535بستگان و وراث بزهکار )آنگونه که در ماده 

مورد  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

تصریح قرار گرفته است( نیز به پرداخت خسارت 

جای قانون آیین جای گردد. دردیده مشغول میبزه

ارت لزوم جبران خس 1392دادرسی کیفری مصوب 

کید قرار گرفته است. ارتکاب جرم أدیده مورد تبزه

ند موجب طرح دو دعوی شود، نخست دعوی اتومی

عمومی برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی، 

دوم دعوی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی 

از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون 

ماده  دیده است از این رو مطابقحق خصوصی بزه

تواند جبران تمام ضرر قانون مذکور: شاکی می 14

الحصول های مادی و معنوی و منافع ممکنو زیان

دادگاه نیز مکلف است . ناشی از جرم را مطالبه کند

ی کیفری، در خصوص ضرر و زیان أضمن صدور ر

ی أصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رمدعی خصو

رای دقیق ( ضمانت اج17ة مقتضی صادر کند )ماد

مین أقرار ت و سریع این حق نیز از طریق صدور

مین أو صدور قرارهای ت 107ة خواسته موضوع ماد

قانون موصوف و امکان  217 ةکیفری موضوع ماد

پرداخت خسارات از مبلغ وجه التزام و وجه الکفاله 

 بینی شده است.و وثیقه در مواد دیگر پیش

 

دیده در مقابل حمایت از بزه. 2-3-5

 تهدیدات

مین امنیت و حمایت از هویت و حفاظت فیزیکی أت

دیده به عنوان یکی از حقوق وی در قانون آیین بزه

این  دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شده است.

حمایت به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی از 

اهمیت بیشتری  برخوردار است زیرا در بدو تعقیب 

میت جسمانی او دیده و تعرض به تمابزه کیفری،

ه دادرسی را با مشکل مواجه روع و ادامتواند شمی

، دیو خدا آشوری؛ 19، 1375)آنسل، سازد 

 قانون آیین 40 ة(. از این رو مطابق ماد19 ،1390

دادرسی کیفری افشاء اطالعات مربوط به هویت و 

دیده توسط ضابطین دادگستری محل اقامت بزه

ازپرس ب ،این قانون 97گردیده. مطابق ماده ممنوع 

دیده یا خانواده وی در نیز به منظور حمایت از بزه

برابر تهدیدات، در صورت ضرورت انجام برخی از 

 دهد.اقدامات احتیاطی را به ضابطین دستور می

بدیهی است در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به 

تشخیص رئیس دادگاه در مواردی که دسترسی به 

ه احتمال خطر و تهدید دیداطالعات فردی بزه

دیده را جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه
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تدابیر مقتضی را برای  به همراه داشته باشد،

ن اطالعات اتخاذ ـه ایـرسی بـجلوگیری از دست

قانون موصوف(، اهمیت این  101ة کند )مادمی

 238جایی که مطابق بند )پ( از ماده  موضوع تا

جان شاکی به عنوان  همین قانون به خطر افتادن

دور قرار بازداشت موقت برای یکی از موارد جواز ص

 شناخته شده است. ،متهم

 

 دیده با تعیین وکیلحمایت از بزه. 3-3-5

دیدگانی وجود دارند که به ی بزهادر هر جامعه

توانند از حق داشتن وکیل لحاظ اقتصادی نمی

برخوردار شوند از این رو ضروری است که ترتیبی 

مندی ایشان از اتخاذ گردد که امکان بهره

های قضایی و استفاده از وکیل فراهم معاضدت

داشتن  مندی بزهکار ازگذار حق بهرهشود، قانون

وکیل را به رسمیت شناخته و در صورت عدم تمکن 

دام و ـرای وی اقـه تعیین وکیل بـت بـنسب وی

ه الوکاله وی را نیز از محل اعتبارات قوه قضاییحق

اما نوآوری قانون آیین دادرسی  شود،پرداخت می

در استفاده از این حق برای  1392کیفری مصوب 

قانون  347دیده است. مطابق تبصره ماده بزه

مذکور، هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای 

 دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند،شخص بزه

ح کند. واض( اقدام می347طبق مفاد این ماده )

دیده در فرایند کیفری به دلیل است که حضور بزه

ان است و تکلیف مطالبه ضرر و زی شکایت او و احیاناً

یا مدعی  به تعیین وکیل برای شاکی دادگاه

سابقه و در حکمی بی ،طبق تبصره مادهخصوص بر 

شناسی حمایتی است دیدههای بزهراستای آموزه

 (.298 ،1393)خالقی، 

 

نحوه  حقوق کیفري ایران دررویکرد . 4-5

 عمدجبران خسارت در جنایات غیر

شناسی دیدههمانطور که بیان شد مطالعات بزه

ه ألاست که از نظر سیاست جنایی، مس باعث شده

دگان یا ـدیه بزهـوارده بسارات ـم خـترمی

گذاران قرار زدایی از آنها مورد توجه قانونسارتـخ

(. در 288 ،1395، و بیکی گیرد )نجفی ابرندآبدی

 درکنونی رویکرد حقوق کیفری ایران  نظام حقوق

سی أبه ت عمدشیوه جبران خسارت در جنایات غیر

منابع فقهی در دو قالب پرداخت دیه و  و از متون

گیرد. در حقوق اسالم نظام جبران ارش قرار می

های مالی های بدنی از نظام جبران خسارتخسارت

مقررات خاصی وضع شده جدا گردیده و برای آن 

های مادی را در قواعد است. نظام جبران خسارت

ب و غصب مورد بحث قرار گرفته است اتالف، تسبی

های دیه، و ضوابط جبران خسارت بدنی نیز با عنوان

)بادینی، ارش و )حکومت عدل( مطرح شده است 

1392، 322.) 
 

 دیه )مقدر(. 5-5

قرآن در تعریف ای است عربی، در قاموس دیه کلمه

دیه آمده است: دیه در اصل ودى است واو آن به 

بها به دیه آن است هاء بدل شده علت تسمیة خون

که دیه در مقابل ریختن و جارى شدن خون 

گوید: وادى کرانه کوه شود. طبرسی میپرداخته می

است، مجراى بزرگ آب را نیز وادى گویند. و آن در 
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بها را از آن دیه گویند اصل بزرگى امر است و خون

عطائى است در مقابل امر عظیم یعنى قتل که 

(. در روایات و کالم عرب، 195 ،1412)قریشی، 

دیه به کار رفته است و عقل  کلمه عقل نیز به جای

به معنای منع و نهی است و دلیل اینکه دیه را عقل 

شود که اند آن است که وضع دیه مانع مینام نهاده

را به قتل برسانند. معنای دیگر عقل،  مردم همدیگر

بستن زانوی شتر است و علت اینکه به دیه نیز عقل 

مان جاهلیت، برای گویند آن است که در زمی

شد و اقوام قاتل شب بها فقط دیه پرداخت میخون

ول ـه اولیای مقتـزدیک خانـی را نرانـهنگام شت

بستند و و زانوی شتران را در آنجا می بردندمی

شدند ل از خانه خارج میصبح که اولیای مقتو

دیدند شتران زانو بسته را در کنار خانه خود می

دیه در قرآن مجید در  ( لفظ27 ،1381)زراعت، 

سوره نساء آمده که پرداخت آن در قتل  92آیه 

ل قرار گرفته است. اما در خطایی بر عهده قات

المسایل و امام اصطالح؛ صاحب کتاب ریاض

گویند: لوسیله در تعریف دیه میادر تحریرخمینی 

المال الواجب بالجنایة على الحرّ فی نفس أو ما  :هی

(. صاحب کتاب جواهر 343 ،1418)حائری، دونها 

بها هنا المال  گوید: المرادنیز در تعریف دیه می

على الحر فی النفس أو ما دونها الواجب بالجنایة 

ما اختصت باألول سواء کان له مقدر أوال و إن کان رب

(، 2 ،1404)نجفی، و الثانی باألرش و الحکومة 

 ، مالى است که به جنایت بر حرّ در«دیه» یعنی

ه مقدر شود، چتر از آن، واجب مىنفس یا پایین

مقدّر، به ارش و حکومت، باشد یا نه. و چه بسا غیر

آیت اهلل خویی نیز  شود.و مقدر، به دیه نامیده مى

الدیة: هی المال در تعریف دیه آورده است: 

المفروض فی الجنایة على النفس أو الطرف أو 

نیز  (، برخی95 ،1410)خویی،  الجرح أو نحو ذلک

با اضافه نمودن واژه غرامت در تعریف دیه بیان 

شرعت کجزاء على ة غرامة مالی دیه، اند:داشته

 (، آیت اهلل335 ،1427)ایروانی،  ارتکاب الجنایة

است عبارت  گوید: دیه،فیاض نیز در تعریف دیه می

از مالى که از حیث مقدار و کیفیّت در شرع معیّن 

جان یا عضو یا به  گردیده و به سبب جنایت بر

)کابلی، شود واسطه جراحت و مانند اینها، واجب مى

1426، 710.) 

اسالمی مصوب  ازاتقانون مج 448 ةمطابق ماد

ه در شرع مال معینی است ک ،، دیه مقدر1392

عضو  عمدی بر نفس،مقدس به سبب جنایات غیر

مواردی که به هر یا جنایات عمدی در  یا منفعت،

مقرر شده است. موارد دیه  ،جهتی قصاص ندارد

کامل  و مقدار آن در مقررات شرع تعیین شده است 

بق )مصوب قانون مجازات اسالمی سا 297در ماده 

( دیه کامل مرد مسلمان یکی از این امور 1370

گانه بود که بزهکار در انتخاب یکی از آنها شش

صد یک -1: گشت و این امور عبارت بود ازمخیر می

دویست گاو سالم و  -2، شتر سالم و بدون عیب

هزار گوسفند سالم و بدون یک -3ب، بدون عی

های دویست دست لباس سالم از حله -4ب، عی

دهزار  -6م، هزار دینار مسکوک سالیک -5ن، یم

که سایر شرایط آن نیز در  درهم مسکوک سالم،

قانون مقرر گردیده بود، لکن در حال حاضر به 

قانون مجازات اسالمی مصوب  549موجب ماده 

سال توسط رئیس  میزان دیه در ابتدای هر 1392
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قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری 

شود با این وصف در حال حاضر تعیین و اعالم می

گانه مقرر در بحث از انتخاب یکی از موارد شش

بزهکار و یا دادگاه فاقد  ،دیدهمتون فقهی توسط بزه

 وجاهت قانونی است.

در خصوص اینکه پرداخت دیه از حیث مسئولیت 

دنی صورت ـولیت مـیا ضمان و مسئ ری وـکیف

قوقدانان اختالف نظر گیرد در بین فقها و حمی

در د دارد بدین نحو که برخی دیه را اساسی وجو

ها دانسته و برخی نیز ماهیت از جمله مجازات

دانند ماهیت دیه را خسارت و مانند سایر دیون می

این باورند که دیه عنوان  و در نهایت برخی بر

تر مستقلّى است که به لحاظ مورد به یکى شبیه

ه شده و ـریات ارائـابی نظاما در ارزی شود.مى

 ،رسد کهگیری از آن چنین به نظر مینتیجه

مجازات و بازدارندگی تنها مختص به حقوق کیفری 

نیست و هدف جبران خسارت نیز همیشه از طریق 

در مواردی که دیه  شود.حقوق خصوصی دنبال نمی

هدف آن  شود،المال یا عاقله جبران میاز بیت

ء در این موارد دیه نه جزجبران خسارت است اما 

بلکه نوع  ،حقوق مدنی است و نه حقوق کیفری

مین اجتماعی که در قلمرو حقوق أابتدایی از ت

زیعی است. عمومی قرار دارد و مبنای آن عدالت تو

مسئول  در سایر موارد که واردکننده زیان شخصاً

دیه جزء حقوق خصوصی است و  پرداخت است،

 دارای دو هدف است:

 دیدهجبران خسارت زیانالف( 

کننده زیان و بازداشتن وی و مجازات وارد ب(

زیرا بر خالف  بار در آینده،دیگران از تکرار فعل زیان

 شود.گمان می آنچه معموالً

ا جبران خسارت نیست هدف مسئولیت مدنی تنه

داف مهم دارندگی و مجازات جزو اهو همواره باز

ر اهمیت آن روز ب به مسئولیت مدنی بوده و روز

شود. اختالط حقوق اسالم با حقوق افزوده می

در  جدید سبب شده است تا برخی از موضوعات

این وضعیت در  جایگاه مناسب خود مطرح نشوند

قانون مجازات اسالمی بیشتر نمایان است. دیه نیز 

جزء این موضوعات است که به دالیل زیر ماهیت 

و حقوق  کیفری ندارد و مربوط به حقوق شهروندان

 خصوصی یا حقوق عمومی بطور کلی است.

ضمانت اجرای کیفری، واکنش دولت به جرم است 

در حالی که دیه حقی است که یا در نتیجه رابطه 

کننده زیان و ه بین واردـقابل زیانبار ناعادالنمت

دیده  در عالم خارج برای وی یا بازماندگانش زیان

لت بین افراد آید و در صدد برقراری عدابه وجود می

در روابط خصوصی است و یا بر اساس مقتضیات 

عدالت توزیعی و معیارهای حاکم بر توزیع در حقوق 

گیرد و در صدد برقراری عمومی به افراد تعلق می

عدالت اجتماعی و باز توزیع ثروت و منابع در جامعه 

است. به دلیل اینکه دیه حقی برای افراد است، نه 

درخواست دیه منوط  یفری،نوعی ضمانت اجرای ک

دگان چنین حقی است و آنان ـدارنه تقاضای ـب

کننده زیان را اسقاط و یا با وارد توانند آنمی

به  ،این که دیه ماهیت کیفری ندارد مصالحه کنند.

این معنی نیست که ضمانت اجرای ایراد صدمه 

ذار ـگونـه است. بلکه قانـبدنی تنها پرداخت دی
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بویژه در مواردی  حفظ نظم عمومیتواند برای می

ر عمدی باشد عالوه که خسارت بدنی ناشی از تقصی

پرداخت دیه وی را از کننده زیان به بر الزام وارد

جزای  طریق ضمانت اجراهای کیفری )حبس،

 ،1392، ...( مجازات نیز بنماید )بادینینقدی و

در  ( کما اینکه در حقوق موضوعه نیز مقنن335

که ایراد خسارت به صورت رد بسیاری از موا

عمد صورت گرفته لکن عدم رعایت ضوابط و غیر

مقررات و به عبارت دیگر تقصیر یا به احتیاطی یا 

عالوه باعث ورود زیان گردیده،  ،مباالتی مرتکببی

چنین شخصی را به  ،بر الزام وی به پرداخت دیه

لحاظ عدم رعایت ضوابط و تقصیر عمدی صورت 

ظم عمومی تعزیر نیز ـمنظور حفظ نه ـرفته بـگ

ان در ایراد صدمه تورا می نماید که مصادیق آنمی

احتیاطی در امر عمد ناشی از بیبدنی و فوت غیر

های پزشکی در انندگی و یا حوادث کار و یا قصورر

مقنن در ماده  به عنوان مثال قانون مشاهده نمود.

ل اسالمی باب تعزیرات برای قتقانون مجازات  714

 ،از رانندگی عالوه بر پرداخت دیه عمد ناشیغیر

شش ماه تا سه سال حبس تعیین کرده است و یا 

عمد به قانون مارالذکر برای قتل غیر 616در ماده 

عایت مباالتی یا عدم راحتیاطی یا بیواسطه بی

مجازات حبس از  ،نظامات عالوه بر پرداخت دیه

یگر نکته د بینی شده است.یک تا سه سال پیش

ه ـونی رسیدگی بـظام حقوقی کنـن اینکه در

های حقوقی نیز های با موضوع دیه در دادگاهپرونده

است و آن در زمانی که رسیدگی کیفری  پذیرامکان

از قانون مجازات  106به موضوع مطابق ماده 

مشمول مرور زمان شده  1392اسالمی مصوب 

 بدیهی است چنانچه دیه بطور قطع دارای باشد. و

امکان مطالبه آن از  بود اصوالًماهیت کیفری می

گشت. نتیجه آنکه با توجه دادگاه حقوقی میسر نمی

ها و تعریف لغوی و اصطالحی از دیه و ویژگی

انطور که گذشت خصائص و محل اعمال آن که هم

عمدی است )که در واقع به لحاظ در ایراد زیان غیر

ارتکاب  عدم تحقق رکن معنوی در تمامی این موارد

بزهکار نامیدن مرتکب چنین رفتاری  بزه منتفی و

نیز ناصواب است(، دیه فاقد ماهیت کیفری بوده 

را واکنشی رسمی  توان آنرسد نمیفلذا به نظر می

توسط دولت دانست و در نتیجه  به جرم و انحصاراً

امکان تعیین سیاست جنایی افتراقی و رسیدگی و 

اتخاذ تصمیم به این گونه از موارد با ضوابطی خاص 

و با مشارکت نهادهای جامعوی با نهادهای 

که در ادامه بیان خواهد شد دور  حاکمیتی، آنچنان

 باشد.از تصور نمی

 

 مقدر(ارش )دیه غیر. 1-5-5

تعریف دیه ارائه شد معنای  توضیحاتی که دراز 

مقدر یه غیرارش یا د شود.ارش نیز مشخص می

انسان که  های وارده برمالی است که برای خسارت

رداخت ـز سوی شارع تعیین نشده پزان آن اـمی

اصل به معنای فساد میان مردم  ارش در شود.می

باشد که سپس به فساد در اجناس )مانند ارش می

اعضای بدن انسان در مبیع معیوب( و فساد در 

 ةماد .(54 ،1381)زراعت،  تسری داده شده است

در  1392 قانون مجازات اسالمی مصوب 449

دارد: ارش، دیه غیرمقدر است تعریف ارش بیان می

ه با که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگا
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ثیر آن بر سالمت أنوع و کیفیت جنایت و تلحاظ 

علیه و میزان خسارات وارده با در نظر گرفتن مجنی

را  دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن

در مقام اجرای این ماده نیز در حال  کند.تعیین می

حاضر میزان ارش توسط پزشکی قانونی به عنوان 

توجه نکته قابل  گردد.کارشناس صالح تعیین می

در . اینکه مقررات دیه مقدر مانند مهلت پرداخت و..

 ارش نیز جریان دارد.

الی که مطرح است اینکه آیا در نظام حقوقی ؤاما س

 ایران امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه )اعم از

مقدر( وجود دارد یا خیر؟ که در ادامه مقدر و غیر

 به بیان آن خواهیم پرداخت.
 

 اد بر دیهخسارات ماز .2-5-5

مکان مطالبه خسارات مازاد در مورد امکان یا عدم ا

آرای متفاوتی وجود دارد.  ،بر دیه در حقوق ایران

خسارات مازاد بر  اول بر عدم امکان مطالبه ةنظری

را فاقد وجاهت شرعی  و پرداخت آن دیه قرار گرفته

عالوه بر مباحث فقهی مربوطه . داندو قانونی می

بین  قائلین این نظریه درمهمترین دلیل 

 619ی وحدت رویه شماره أر مفاد ،حقوقدانان

هیئت عمومی دیوان عالی کشور  6/8/1376مورخ 

را با  ازاد بر دیه معین شدهاست که تعیین مبلغ م

قانون مجازات  442ماده موضوع اختالف )ماده 

زم به ال. اسالمی سابق( مغایر اعالم نموده است

ی أزیان در مورد این رتوضیح است مرحوم کاتو

ی تغایر دو مفهوم أقدر متیقن از این ر گوید:می

ارش جنایت و دیه در قانون مجازات اسالمی است. 

توان شده است نمی دیه مقررکه پس در مواردی 

آن افزود یا بجای دیه ارش  ارش جنایت را بر

خواست. ولی داللت ندارد که خسارت زاید بر مقدار 

 (. 59 ،1392 یست )کاتوزیان،دیه قابل مطالبه ن

عالی  آرائ صادره از شعب دیوان البته برخی از

کشور و همچنین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه 

 13/7/92مورخ  153قضاییه مانند نظریه شماره 

 مطابق نظریه مذکور. ید این موضوع استؤنیز م

 قانون مجازات اسالمی به عنوان قانون خاص جدید،

پیشین یعنی قانون مسئولیت مدنی مخصص عام 

است و قانون مجازات اسالمی در بخش دیات در 

قانون مسئولیت مدنی  5حدی که معارض ماده 

در مقابل قائلین  آن را تخصیص داده است. است،

گذار با تعیین قانون که: نظریه دوم بر این اعتقادند

مقطوع دیه میزان حداقل ضرر ناشی از این جرایم 

کرده تا به عنوان مجازات مرتکب و تشفی را تعیین 

خاطر قربانی به او داده شود. تعیین این میزان 

مهم دارد که مبنای فرض را توجیه  هفاید مقطوع دو

دیده تا میزان دیه نیازی به اثبات زیان -1: کندمی

ورود خسارت ندارد زیرا در دعاوی مسئولیت مدنی 

 ر است،دشوارترین مرحله دادرسی اثبات ورود ضر

نیز مانند پس فرض ورود خسارت به مبلغ دیه 

در چنین مواردی برای فرض تقصیر برای مرتکب 

دیده مفید است و از تفریط بسیاری از ضررها زیان

مجازات مرتکب به  -2د، کنناروا جلوگیری می

اگر ماهیت دوگانه و  .شودن میای قاطع معیگونه

جه باشد ود و بدین نکته تومختلط دیه پذیرفته ش

در عین حال که وسیله جبران ضرر است   که دیه

حکمت  ،کیفر مجازات قاتل و جارح نیز هست

رای آن مشخص ـوع و نوعی بـقطار متعیین مقد
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دلیل واقعی تعیین میزان دیه چهره  پس شود.می

کیفری این نهاد است نه شمول آن بر تمام خسارات 

(، پس دیه 56 ،1392)کاتوزیان، مادی و معنوی 

 در قتل و جرح و فرض قانونی مربوط به ضرر مسلم

هیچ  اتالف است و مطالبه و اثبات ضرر بیشتر

تعارضی با صدور حکم بر دیه ندارد .به بیان دیگر 

صدور حکم  به پرداخت دیه بدین معنی نیست که 

دیه حکم به جبران ضرر  ،شودتمام ضرر جبران می

انعی ندارد که مفروض در قانون است و هیچ م

دادگاه حقوقی مدعی ورود ضرر فرض نشده در 

( از 57 برای مطالبه آن طرح دعوی کند )همان،

که  میان نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مازاد بر دیه و 

توان به دانند میارش را فاقد اشکال قانونی می

 24/5/1388مورخ  7-3170رتی شماره نظریه مشو

قائلین نظر سوم با تمسک به اصل  اشاره کرد.

خسارات  دـبای ران کامل خسارت معتقدندـجب

و تا حد  دیده به صورت کامل جبران شودزیان

بار یت قبل از وقوع حادثه زیانامکان به وضع

گردانده شود و در پاسخ به این پرسش که آیا بر

خسارت  مقطوع بودن دیه مغایر اصل جبران کامل

دارند که باید موارد لزوم است یا خیر چنین بیان می

در مواردی  پرداخت دیه را به دو دسته تقسیم کرد:

 المال یا عاقله پرداخت شود،که دیه باید توسط بیت

زیرا  ،بودن دیه مغایر اصل یاد شده نیستمقطوع 

در این موارد پرداخت دیه مبتنی بر عدالت توزیعی 

نه  ،اجتماعی است و هدف عاون و همیاریو ت

دیده به وضعیت قبلی بلکه کاهش برگرداندن زیان

ضرر از طریق توزیع آن در بین اعضای  آثار ناگوار

در واقع اصل لزوم  جامعه یا گروه خاصی است.

جبران کامل خسارت جزء اصول حقوق خصوصی 

است و جبران خسارت از طریق حقوق عمومی از 

ن های جبرار طرحکند و داین اصل تبعیت نمی

 مین اجتماعی،أخسارت مبتنی بر حقوق عمومی و ت

میزان خسارت قابل پرداخت بستگی به سرمایه و 

منابعی دارد که با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه 

 هایی که ضرر باید در بین آنان توزیع شود،و گروه

ما در مواردی که ا توان به این امر اختصاص داد.می

 مکلف به پرداخت دیه است، شخصاً کننده زیانوارد

چون پرداخت دیه نوعی ضمانت اجرای مدنی و جزء 

حقوق خصوصی است مقطوع بودن دیه و قابل 

آن در صورتی که  مطالبه نبودن خسارات مازاد بر

ضررها را جبران نکند مغایر اصل جبران کامل تمام 

( با همه این 340، 1392، خسارت است )بادینی

سی أقضایی با ت ت فعلی رویهل در وضعیتفاصی

فقه خسارات مازاد بر دیه را قابل  نظریه مشهور در

 داند.مطالبه نمی
 

قانون آیین دادرسی کیفري )از طریق . 6-5

 دیدگان جرایم(کمیسیون جبران خسارت بزه

در نظام کیفری فرانسه شخصی که از خسارت و 

عمدی که زیان ناشی از افعال عمدی یا غیر ضرر و

سازد متحمل شده مادی یک جرم را میوصف 

تواند جبران کامل خساراتی که باعث می است،

شود را با لحاظ شرایط صدمه و لطمه به شخص می

ن آیین دادرسی کیفری قانو 706-3که در ماده 

از طریق کمیسون جبران خسارت  ،مقرر گردیده

این کمیسیون  دیدگان جرایم بدست آورد.بزه
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خسارت قربانیان جرایم مطابق قانون جبران 

زدایی تشکیل و خسارت 1977ب خشونت بار مصو

صالحیت این  کند.از قربانیان جرایم را حمایت می

کمیسیون که در مرکز هر دادگاه شهرستانی وجود 

قانون بیان شده  706-16ی ال 706-4دارد در مواد 

شخصی که متحمل  است. مطابق قانون یاد شده هر

ال مجرمانه عمدی یا شی از اعمخساراتی نا

تواند ترمیم کامل خساراتی را عمدی شود میغیر

که مربوط به لطمات علیه اشخاص است بدست 

این درخواست باید ظرف مدت سه سال از  آورد.

تاریخ ارتکاب جرم به کمیسیون داده شود اما 

چنانچه تعقیب متهم شروع شده باشد تا یکسال 

عمومی بزه بعد از صدور حکم دادگاه در جنبه 

امکان مراجعه به کمیسیون وجود دارد. نکته قابل 

یده بالفاصله بعد از وقوع جرم دتوجه این که بزه

از  الحسابتواند مبلغی را به صورت علیمی

 ،1397، و فیلیزوال کمیسیون دریافت کند )لپز

واست غرامت به همراه (. الزم به ذکر است درخ120

ه توسط دفتر آن بالفاصل کنندهاسناد توجیه

برای صندوق تضمین  ،کمیسیون جبران خسارت

ارسال  گان اعمال تروریستی و دیگر جرایمدیدبزه

ه منظور جبران خسارات ـکند. به طور کلی بمی

سیس شده که أدیدگان جرایم دو صندوق تبزه

دیه أهای مذکور از محل این دو صندوق تخسارت

 گردد:می

الف( صندوق تضمین خسارت ناشی از اعمال 

   1986تروریستی در سال 

ب( صندوق ضمانت قربانیان اعمال ترویستی و 

در  2004در سال  ،1990سایر جرایم در سال 

درخواست جبران خسارت توسط  16877فرانسه 

صندوق فوق مورد رسیدگی قرار گرفته و غرامات 

اعالم یورو  209541638پرداخت گردیده بالغ بر 

هنگامی که  706-5-1شده است بر اساس ماده 

خسارت در وضعیتی نیست که پرداخت و تسویه 

گردد و هنگامی که صندوق تضمین حق جبران 

تواند در هر مرحله از خسارت را رد نکرده است، می

دیده کند. پرداخت به بزهاقدام به پیش رسیدگی،

ام دیده قائم مقاین صندوق در چهارچوب حقوق بزه

اص مسئول ضرر و زیان اوست برای اینکه از اشخ

پرداخت بازپرداخت غرامت یا پیش ،ناشی از جرم

دیده را در حدود مبلغ جبران داده شده به بزه

 خسارتی که عهده این اشخاص است مطالبه کند. 
 

مت به اخت غرداپایی پرکنوانسیون ارو. 7-5

 1983ب مصو باریم خشونتاجرن یدگادهبز

رگ سبواسترن انسیواکه به کنون نسیواکنوین ا

در شورای اروپا  1983نوامبر  24در  ،ستوف امعر

 واقع در شهر استراسبورگ فرانسه تصویب شد.

مت به اخت غرداپرع موضور پا نخستین بارای اروشو

هة دیل را از اواعمومی وق صنداز یم اجرن یدگادهبز

هایت ن ها درشین تالار داد؛ اسی قرربررد مود تاهف

مت اخت غرداپایی پرن ارونسیواکنود یجاامنجر به 

شد. به موجب  1983یم خشونت اجرن به قربانیا

دیده این کنوانسیون دولت زمانی به بزه 2ماده 

پردازد که جبران کامل خسارت از منابع غرامت می

  گفتان تومینتیجه پذیر نباشد. در دیگر امکان

، پایین ارویونساین کنوامت به موجب اخت غرداپر

 رتصودر یعنی  ستدن اصل تکمیلی بوامبتنی بر 
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از مت اغر، متاخت غرداپرای یگر بردمنابع ان فقد

ین کنوانسیون با ا د.خت میشودالت پری دوسو

ر ثاان آرـبج رامت دولتیـت غـر پرداخـد بـکیأت

مادی آن محدود کرده تنها به گونة را یدگی دهبز

تأکید کند. دی ماان جبرصوالً بر ت اامغراست. واژة 

سیب به سالمتی ن از آنسیواکنو که ایننجا از آلی و

 د،رـبمیم هم نابار م خشونتـدگان جرایـدیبزه

مستقیم به جبران معنوی گفت به طور غیرتوان می

هم نظر داشته است زیرا سالمتی در بردارنده 

دیده هذهنی و عاطفی بز روانی، تمامیت جسمانی،

ها به دولت این کنوانسیون،اس است. اما بر اس

اند دیدگان ملزم نشدهجبران خسارت مادی بزه

 (.114، 1384، اصلی )رایجیان

 

قانون جبران خسارت از جرایم . 8-5

 تروریستی 

رت  خساان به جبرای هیژوتوجه ، نسهالت فردو

پس از   ر،ین کشودارد؛ ایستی وریم تراجرقربانیان 

 1980در دهه یستی ورتری هاتجربة خشونت

قوانین خاصی برای حمایت از قربانیان تروریسم 

قانون  ،کرده است که از جمله این قوانین وضع

 1980جبران خسارت از جرایم تروریستی در سال 

قانون مبارزه با تروریسم  9در این کشور ماده  است.

 1986سایر جرایم علیه امنیت ملی مصوب  و

تضمین وق دـصنوان ـرا تحت عن صندوقی

و سایر یستی وریم تراجرن قربانیای هارتخسا

مالی و جسمانی ی هارتکه خساجرایم ایجاد کرده 

تی از این محل پرداخت یسورترل عمان ابه قربانیا

فردی که در خاک  طبق این قانون هر شود.می

 ،ع شودـتروریستی واق مالـاع رانسه قربانیـف

از  تابعیت و وضعیت اقامت، ،نظر از ملیتصرف

مند خواهد بود. مزایای جبران خسارت بهره

همچنین شهروندان فرانسوی که خارج از مرزهای 

مشمول  تروریستی شوند،این کشور قربانی اعمال 

 ،1389)فالحی، گیرند جبران خسارت قرار می

124.) 

 

وضعیت قربانیان حوادث رانندگی )با . 9-5

در خصوص بهبود  1985ژوئیه  5قانون 

قربانیان حوادث رانندگی و تسریع وضعیت 

 روند پرداخت غرامت به قربانیان(

نظام  ،ز تصویب قانون خاص در این زمینهقبل ا

حاکم بر موضوع قواعد مسئولیت مدنی و مستند به 

ژوئیه  5تا اینکه قانون  فرانسه بود. 138-2ه ماد

در خصوص بهبود وضعیت قربانیان حوادث  1985

 ،پرداخت غرامت به قربانیانع روند رانندگی و تسری

های این قانون برای جبران کاستی وضع گردید.

 138ه موجود در زمینه مسئولیت مدنی در ماد

ین ن اقانوین ایژگی . وقانون مدنی وضع گردید

 احسن وساخت که به نحو  درقارا که قربانی است 

. این قانون ران خسارت دست پیدا کندبه جب سریع،

مدنی برای مسئولیت ایجاد نون نظامی مستقل از قا

به د. بنا نهارت را کامل خساان صل جبراکرد که 

، یطیاشراز حررت اصون، در ین قانوا موجب

ین ؛ استاخت داکامل قابل پرر به طورت خسا

 از:تند ریط عبااشر

 باشدپیوسته ع قوونندگی به دف رایک تصاالف( 

 باشده یدگی شددسیبر آچادشاکی ب( 
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دف گیر تصاه دربیمه شدری موتو نقلیهج( وسیله 

 ده باشد بو

د جووبطه سببیت رایدگی دسیبدف و آبین تصاد( 

 باشد شتهدا

، ستاومنتسب به دف شخصی که مسئولیت تصاه( 

 ده باشد. سیلة نقلیه مربوطه بوة ونندرایا ی متصد

ق نظامی مبتنی بر فون گفت قانوان تومی، ینابنابر

قرار کرده است )بدون تقصیر( بر مسئولیت مطلق

، سیلة نقلیهی ویا متصده نندر رافتارکه ا چر

تحقق ف به صرارد و ندوی مسئولیت در همیتی ا

رت دارد یافت خسادرقربانی حق ، قیط فواشر

 (.125 ،1389)فالحی، 
 

سیاست جنایی تقنینی ایران در . 10-5

دیده در خصوص  نحوه جبران خسارت بزه

 عمدي جنایات غیر

 پرداخت دیهمسئول . 1-10-5

 شخص مرتکب. 1-1-10-5

ها یکی از اصول اساسی اصل شخصی بودن مجازات

ها نوین است و امروزه بر خالف دورانحقوق کیفری 

ها به بستگان و نزدیگان مجرم مجازات گذشته،

یابد بلکه تنها خود اوست که مجازات نمیتسری 

دعوای عمومی نیز  ،رت فوت ویشود و در صومی

مینی و أاعمال مجازات یا اقدامات تدف آن که ه

شود تربیتی نسبت به مرتکب است ساقط می

 (.116 ،1393)خالقی، 

د دادنامه دیه باش با این وصف چنانچه موضوع

تا آنجا که  ضوابط دیگری بر موضوع حاکم است

ممکن عالوه بر مرتکب اشخاص دیگری نیز مسئول 

 .شودند که در ادامه بیان میخت دیه گردپردا

 

 علیهورثه محکوم. 2-1-10-5

هرچند در سایر جرایم در صورت فوت محکوم 

علیه اجرای حکم موقوف و مرجع قضایی به محکوم

قانون آیین دادرسی  13الف ماده  موجب بند

باشد، کیفری موظف به صدور قرار موقوفی اجرا می

علیه ملزم به اما این ضابطه در مواردی که محکوم

پرداخت دیه شده است قابل اعمال نیست زیرا بر 

قانون یاد شده سقوط دعوای  20اساس ماده 

 دعوی خصوصی نخواهد بود.عمومی موجب سقوط 

ورثه وی به عنوان قائم مقام قانونی متوفی  از این رو

مطابق قواعد عمومی مکلف به پرداخت دیه خواهند 

ذکور هرگاه قانون م 535به موجب ماده  بود.

قاضی اجرای احکام در  محکوم به دیه فوت نماید،

له مطابق مقررات مربوط، صورت تقاضای محکوم

 کند.علیه استیفاء میدیه را از ماترک محکوم
 

 عاقله .3-1-10-5

ر مرتکب خطاکار ولی ـری بـگیدر راستای سهل

تقصیر و تضمین نوعی تکافل و تعاون اجتماعی بی

جهت حصول اطمینان از اینکه  و بیمه خانوادگی

با ارث بردن  کسانی که به طور بالقوه از دیگری مثالً

شوند در هنگام مسئولیت ناشی از از او منتفع می

سیس عاقله أت خطاکاری وی نیز به یاریش بشتابند،

ود داشت در که در میان اعراب قبل از اسالم وج

ه ریشه این واژ. یید شده استأفقه اسالمی امضاء و ت

باشد و هم به که هم به معنای دیه می عقل است،
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در معنی اول منظور  معنی منع به کار رفته است،

کنندگان دیه و در معنی دوم پرداختاز عاقله 

کنندگان مجرم از ارتکاب جرم منظور از آن منع

 (. در254، 1392باشد )میر محمد صادقی، می

در مواردی  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

سئولیت پرداخت دیه از عهده مرتکب به م

توجه به  گردد که باخویشاوندان وی منتقل می

توان این ها میاصل کلی شخصی بودن مجازات

ی از سیاست جنایی افتراقی اانتقال ذمه را جلوه

به  دانست. مقنن در جرایم غیرعمد موجب دیه

قانون مذکور در  463عنوان مثال به موجب ماده 

ه در زیر گروه جرایم محض ک جنایات خطای

گیرد چنانچه جنایت با بینه یا عمد قرار میغیر

قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه با عاقله 

خطای محض مادون نفس نیز  در جرایم است.

قانون یاده شده عاقله مسئول  467مطابق ماده 

از  باشد.پرداخت دیه جنایات بیشتر از موضحه می

مسئولیت پرداخت دیه بر عهده موارد دیگری که 

گیرد زمانی است که خویشاوندان مرتکب قرار می

مرتکب بزه صغیر و یا مجنون باشد زیرا بر اساس 

االشعار جنایات این فوق قانون 292بند ب ماده 

 شود.اشخاص نیز خطای محض محسوب می
 

 ضامن جریره. 4-1-10-5

ره اگرچه در قانون مجازات فعلی نامی از ضامن جری

کنندگان دیه به میان نیامده است، در میان پرداخت

( 1370)مصوب  اما در قانون مجازات اسالمی سابق

کسی  307ه به تبعیت از متون فقهی در تبصره ماد

عقد ضمان جریره دیه جنایات دیگری را بر  که با

نکته  نمود.عهده گرفته بود را عاقله محسوب می

عاقله ضامن جریره شخصی  قابل توجه اینکه اوالً

ارث بردن از شخصی که وارثی است که در مقابل 

با انعقاد قرارداد متعهد به پرداخت دیه  ندارد

مسئولیت ضامن جریره در  ثانیاً شود.جنایات او می

)غیرعمد( مرتکب است و نه در  جرایم خطایی

از این رو نیز مقنن ضامن جریره را  جنایات عمدی،

نظر از عدم به هر حال و صرف نست.دانیز عاقله می

مطابق  اشاره صریح به این موضوع در قانون فعلی،

متون معتبر فقهی انتقال مسئولیت پرداخت دیه از 

شخص مرتکب با انعقاد قرارداد به ضامن جریره در 

 هیچ یک از جرایم قابل تصور و تحقق نیست و صرفاً

عمد موجب دیه به عنوان یکی از در جرایم غیر

ادیق نظر افتراقی شارع بر مسئولیت مرتکب در مص

 باشد.این قسم از جرایم می
 

 هاي بیمهشرکت. 5-1-10-5

شاید بتوان شیوه جدید قرارداد ضامن جریره را در 

قراردادهای بیمه امروز دانست زیرا در این قراردادها 

گر در ازای مبلغی که به عنوان حق بیمه از بیمه

پرداخت خسارات وارد شده گیرد گذار میبیمه

بر عهده  توسط وی را در مواردی )مطابق قرارداد(

دیه به عنوان یک  ،گیرد که یکی از این خساراتمی

زاده مقتضیات و در واقع بیمه خسارت بدنی است.

نیازهای زندگی شهرنشینی نوین بشری است. در 

جمعی که خود را در معرض وقوع حوادث  این نهاد،

ینند برای رهایی از آثار این بو خسارات می

ای را ایجاد نموده رویدادهای نامطلوب صندوق مالی

نمایند تا در یک از اعضا مبلغی را پرداخت می و هر
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یک  صورت وقوع حادثه و تحمل خسارت توسط هر

از محل نقود جمع شده در  ،از اعضای این جمع

دیده رفع خسارت شود از عضو زیان صندوق،

دهد (. تاریخچه بیمه نشان می8 ،1390)بابائی، 

میالدی در زمینه  15 این نهاد برای اولین بار از قرن

ای حمل و نقل دریایی کاال در کشورهای مدیترانه

در ایران نیز بیمه از  .در ایتالیا ظهور کرد و مشخصاً

های بیمه خارجی آغاز با فعالیت شرکت 1310سال 

یمه ایران با اولین شرکت بیمه ایرانی با نام ب شد و

 .(12، گردید )همان 1314سرمایه دولتی در سال 

و  های بیمه در دو شاخه اشخاصشرکت معموالً

نمایند که مقصود ما در این خسارت فعالیت می

 هرچند سابقاً نوشتار قسم دوم یعنی خسارات است.

با شنیدن نام بیمه حوادث رانندگی و امور مربوط 

آمد لکن امروزه به حمل نقل متبادر به ذهن می

های بیمه به نحوی است که اکثر خدمات شرکت

آبستن ایجاد خسارت است را  مشاغل و حرفی که

حوادث  گیرد امروزه بیمه نه تنها درمیدر بر

رانندگی و کار و پزشکی و ورزشی مسئولیت 

گیرند گذار بر عهده میپرداخت دیه را از جانب بیمه

نقش مهمی ایفا ز ـه در خسارت غیربدنی نیـبلک

نمایند تا بدانجا که دامنه خدمات آنها حرفی می

 مانند وکالت در دعاوی را نیز در بر گرفته است.

لکن نکته مشترک قابل توجه در مورد تمام اقسام 

عمد ها در جرایم غیربیمه آن است که این شرکت

نند بر اساس قرارداد توادیه می موجب )خسارت(

گذار به عنوان مسئول یمهه به یاری بمنعقد گردید

 اصلی پرداخت دیه آیند.

 

 المالبیت. 6-1-10-5

)نفس  جرایم غیرعمد موجب دیه در برخی موارد در

المال و مادون( مسئولیت پرداخت دیه با بیت

قانون  470حالت اول موضوع ماده  خواهد بود.

باشد که مطابق می 1392مجازات اسالمی مصوب 

دارای عاقله نباشد یا در صورتی که مرتکب  آن:

عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در 

دیه توسط مرتکب و در صورت  مهلت مقرر بپردازد،

در این  شود.المال پرداخت میعدم تمکن از بیت

به نظر  مورد فرقی بین دیه نفس و غیر آن نیست.

 المال در جرایم خطاییرسد علت مسئولیت بیتمی

تکب آن است که زمانی که شخصی عمد( مر)غیر

بمیرد و وارثی نداشته باشد امام و حاکم وارث او 

لذا پرداخت دیه جرایم خطایی او نیز در  باشند،می

المال دن طبقات دیگر عاقله بر عهده بیتنبوصورت 

 (.264 ،1392)میر محمد صادقی، خواهد بود 

قانون مذکور  475و  474موضوع مواد  حالت دوم

در جرایم شبه عمد و خطای  ،توضیح که است بدین

 است، محض در مواردی که پرداخت دیه با مرتکب

اگر به دلیل مرگ یا فرار مرتکب امکان دسترسی 

یا مال او  به او نباشد و او اموالی نداشته باشد و

 شود.المال پرداخت میدیه از بیت کفایت نکند،
 

 مین خسارات بدنیأصندوق ت. 7-1-10-5

توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی  این صندوق

گردد و بطور کلی در دو مورد ایران اداره می

 )دیه( را بر های بدنیمسئولیت پرداخت خسارت

 عهده خواهد داشت:
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الف: پرداخت خسارت بدنی در حوادث رانندگی: به 

قانون اصالح بیمه اجباری  10موجب ماده 

موتوری  مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

به منظور حمایت از  ،ینی در مقابل شخص ثالثزم

های بدنی دیدگان حوادث رانندگی، خسارتزیان

وارد به اشخاص  ثالث که به علت فقدان یا انقضای 

ن ـمیأرارداد بیمه، تعلیق تـطالن قـمه، بنابیمه

فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه  گر،بیمه

یا  نباشدگر قابل پرداخت و یا ورشکستگی بیمه

ط ـدنی خارج از شرایـهای ببطور کلی خسارت

در  شود ونامه توسط این صندوق پرداخت میبیمه

ها و منابع مان قانون هم حمایته 12و  11د موا

مین مالی صندوق در نظر أقابل توجهی برای ت

 گرفته شده است.

ب( پرداخت معادل تفاوت دیه در کلیه جنایاتی که 

بر اساس قاعده کلی دیه زن  علیه مرد نیست:مجنی

های قانون  باشد لکن از نوآورینصف دیه مرد می

آنست که مطابق   1392مجازات اسالمی مصوب 

علیه در کلیه جنایاتی که مجنی 551تبصره ماده 

ت دیه تا سقف دیه مرد از مرد نیست معادل تفاو

شود. های بدنی پرداخت میمین خسارتأصندوق ت

در نظریات مشورتی شماره  در واقع آنگونه که

مورخ  1111/92/7و  6/6/92مورخ  1100/92/7

اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح   12/6/92

گذار با وضع این تبصره در مقام گردیده، قانون

های گسترش دایره شمول مقررات جبران خسارت

بدنی موضوع قانون اصالح قانون بیمه اجباری بوده 

را به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده  و آن

ل کلیه جنایات اعم از است و این مقررات شام

 گردد.عمدی میعمدی و غیر

 

 )اجراي حکم( پرداخت دیه ةنحو. 8-1-10-5

نه در اجرای و نتیجه یک دادرسی عادالماحصل 

قرار دارد و چنانچه حکم  صحیح دادنامه صادره

مام ـگویا ت را نشودـت کامل اجقطعی به صور

های انجام گرفته به هدر رفته و بدون نتیجه تالش

با قطعیت دادنامه و ارسال  اصوالً باقی مانده است.

عملیات  ،رونده به واحد اجرای احکام کیفریپ

ما چنانچه ا گردد،درنگ آغاز میاجرای دادنامه بی

باشد پرداخت آن تابع مقررات  مجازات  از نوع دیه

را از اجرای سایر  که آن و ضوابط خاصی است

دی متمایز ـرداخت جرایم نقـها حتی پمجازات

 نماید. می

 

 مهلت پرداخت دیه .9-1-10-5

 کیفری اصل بر اجرای سریع و بدون هرچند در امور

ها است اما پرداخت خسارات فوت وقت مجازات

بدنی )دیه( در جنایات تابع احکام دیگری استبه 

مجازات اسالمی مصوب قانون  488موجب ماده 

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به  1392

ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگر تراضی شده 

 باشد:

 ظرف یکسال قمری.  الف( در عمد موجب دیه،

 ب( در شبه عمد ظرف دو سال قمری.

با این  در خطای محض ظرف سه سال قمری. ج(

مادامی وصف حتی در فرض صدور دادنامه قطعی 

های مقرر شده سپری نگردد امکان الزام که مهلت
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علیه به پرداخت دیه و توقیف اموال وی و یا محکوم

های قانون نحوه اجرای محکومیت 3اعمال ماده 

مالی و حبس محکوم علیه نخواهد بود مگر اینکه 

خودش بخواهد قبل از انقضای این مواعد نسبت به 

ن صورت مطابق پرداخت دیه اقدام کند که در ای

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  534 ةماد

قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش،  1392

 کند. له اعالم میمراتب را به محکوم

ه اینکه این مقرره در جنایات نکته قابل توج

دیده را عمد بصورت قابل توجهی حقوق بزهغیر

 ثیر قرار داده و او را ناگذیر از تحمل دو تاأتحت ت

نماید. هرچند مطابق سه سال برای دریافت دیه می

 همان قانون در جنایات خطای محض، 489 ةماد

سوم دیه و در شبه سال، یک پرداخت باید ظرف هر

سال نصف دیه را بپردازد  و از این  عمدی، ظرف هر

حیث قانون سابق مساعدتر به حال متهم بود و در 

دیده به نسبت واقع در این قانون نگاه حمایتی به بزه

قانون سابق که قائل به این تفصیل نشده بود 

که مسئولیت  مشهود است و هر چند مادامی

های صندوق رتکب خصوصاًمپرداخت بر عهده غیر

به  های بیمه عموماًگیرد. شرکتبیمه قرار می

منظور جلوگیری از افزایش سنواتی مبلغ دیه، دیه 

بدون  ه وپس از قطعیت دادنام متعلقه را سریعاً

 نمایند.های مذکور پرداخت میسپری شدن زمان

پذیری از روش مورد اجرا در رسد الگواما  بنظر می

دیده قبل از حقوق فرانسه در جبران خسارت بزه

دیده رسیدگی به پرونده قضایی بتواند حقوق بزه

 مین و محقق نماید.أاین جرایم را بیش از پیش ت

 

 اعسارامکان طرح دعوي . 10-1-10-5

امکان طرح  در مرحله پرداخت دیه و اجرای حکم،

علیه وجود دعوی اعسار از ناحیه شخص محکوم

با این توضیح که مطابق ضوابط مقرر در قانون  دارد.

 1393های مالی مصوب نحوه اجرای محکومیت

چنانچه محکوم مدعی اعسار از پرداخت دیه باشد 

م تواند با رعایت شرایط قانونی با تقدیمی

دادخواست اعسار تقاضای صدور حکم بر اعسار 

مطلق و یا اعسار نسبی خود را نماید که متعاقب 

تشکیل جلسه دادرسی با تشریفات و ضوابط 

حکم بر رد یا پذیرش اعسار مطلق  دادرسی حقوقی،

اما  گردد.کننده دیه صادر میو یا نسبی پرداخت

ضی چون اعسار امر عار نکته قابل توجه اینکه اوالً

ث آن در هر زمان و امکان حدوگردد محسوب می

ی صادره در صورت قطعیت أمتصور است لذا ر

 ةماد 2اعتبار امر مختومه را نداشته و مطابق تبصره 

علیه له یا محکومیک از محکوم قانون مذکور هر 11

دیل اقساط را از تع توانند با تقدیم دادخواست،می

یت به نرخ تورم بر که دادگاه با عنادادگاه بخواهند 

اساس اعالم مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در 

علیه نسبت به وضعیت معیشت و درآمد محکوم

به موجب  کند. ثانیاًتعدیل میزان اقساط اقدام می

قانون مجازات اسالمی در صورتی که  490ماده 

یک از انواع دیه را  کننده بخواهد هرپرداخت

پرداخت دیه به صورت اقساطی پرداخت نماید و یا 

باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر 

 یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
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 . نتیجه6

های اخیر با افزایش رویکرد مقنن هرچند در سال

های قابل توجهی برای روش، دیدهبر حمایت از بزه

های بدنی در جرایم منجر به جبران کامل خسارات

ت بدنی اتخاذ شده که نمونه آن در ایراد صدما

دیه جرایم عمدی از طریق پرداخت مابه التفاوت 

مین خسارت أزن به نسبت مرد توسط صندوق ت

عمد موجب دیه هیت جرایم غیراما ما. بدنی است

آنگونه است که ضرورت جبران کامل و سریع 

دیده در آن را بیشتر از سایر جرایم خسارت بزه

زیرا پذیرش و ادامه رویه عمدی خواستار است 

فرایند زمانبر  فعلی مبنی بر پرداخت خسارت پس از

و سپری شدن مواعد قانونی رسیدگی در محاکم 

جز تحمیل ضرر و زیان مازاد بر میزان  اینتیجه

)بدلیل  خسارات وارده نسبت به زمان ایراد صدمه

افزایش سنواتی میزان دیه( بر مرتکب و هچنین 

دیده به دالیل فوری خسارت بزه عدم جبران کامل و

مختلف از جمله عدم توانایی مالی مرتکب در ایفای 

 آن را در پی نخواهد داشت. لذا با توجه به اینکه اوالً

از جرایم در واقع فاقد قصد و مرتکبین این قسم 

 دیده هستند.نیت مجرمانه در ایراد صدمه به بزهسوء

حوادث در اکثر این جرایم که در قالب  ثانیاً

پزشکی و ورزشی در محاکم مطرح  کار، رانندگی،

ی های بیمه نیز بلحاظ قراردادهاشرکت ،گردندمی

ثر و اساسی در ؤقبلی خود با مرتکب دارای نقش م

در  دیده هستند. ثالثاًفرایند جبران خسارت بزه

حقوق موضوعه و قوانین فعلی مقادیر دیات در زمان 

هم که میزان ایراد صدمه مشخص و در مواردی 

 گیرد اصوالً خسارت وارده در قالب ارش قرار می

محاسبه آن تابع ضوابطی خاص بوده که در کمتر 

 مواردی اعتراض اصحاب دعوی به نظریه کارشناس

)پزشکی قانونی( را به دنبال دارد و به عبارت دیگر 

 باشد.های پیچیده قضایی نمینیازمند رسیدگی

مین أی مانند صندوق تهای قابل توجهظرفیت رابعاً

نی با منابع باالی کسب درآمد و های بدخسارت

ه ـود دارند کـت مالی در کشور وجمین اعتباراأت

 دیده را برتوانند پرداخت اولیه خسارت به بزهمی

توان با تدوین راهبردی مشابه لذا می عهده گیرند.

ز کشورها مانند های حقوقی برخی ابا آنچه در نظام

حداقل قسمت بیشتر جبران  ،ود داردفرانسه وج

 عمد را در زمان ورودجرایم غیر خسارات وارده در

مین أخسارت توسط نهادی مشابه صندوق ت

ران خسارت ـرداخت نمود و جبـخسارت بدنی پ

دیده را منوط به طرح شکایت و طی فرایند بزه

بدیهی است  فرسایشی پرونده در محاکم نکرد.

یاست جنایی تدوین ستحقق این امر نیازمند 

 افتراقی در جرایم غیرعمد موجب دیه است.
 

 . سهم نویسندگان7

نویسندگان مقاله با همکاری و براساس خرد جمعی 

 اند.نسبت به نگارش مقاله اقدام نموده
 

 . تضاد منافع 8

 در مقاله حاضر تضاد منافعی وجود ندارد. 
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