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  مقدمهمقدمه

  :هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه.. حضرت آیت ا
برخی مفاهیم و موضوعاتی که به لحاظ نوپیدایی و نیاز دستگاه مناسب است در «

توسعه و تعمیق : ...اولویت برنامه های آموزشی قرار گیرد به قرار ذیل است
اهای حل اختالف و نیز دبیرخانه آنها به منظور آموزش های مربوط به اعضای شور

  »کارآمدسازی و ارتقای سطح علمی و عملی شوراهای حل اختالف
 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی، و 189شوراهای حل اختالف به موجب ماده 

أت محترم  به تصویب هی1381فرهنگی پایه گذاری شدند و آیین نامه اجرایی قانون مزبور در مرداد 
 قانون برنامه چهارم توسعه نیز 134وزیران و سپس به تأیید رئیس محترم قوه قضائیه رسید، ماده 

  .تعیین نموده است) 1388(توسعه ارم همهلت اجرای آن را تا پایان برنامه چ
به موجب آیین نامه قانونی مزبور و برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی و همچنین تأکیدات 

ست محترم قوه قضائیه، امر آموزش اعضای شوراهای حل اختالف در اولویت برنامه های مکرر ریا
 تاکنون دوره های آموزشی متعدد و 1381آموزشی معاونت آموزش قوه قضائیه قرار گرفته و از سال 

متنوع تدوین و اجرا و منابع آموزشی مختلف اعم از کتاب و کتابچه به زبان ساده تهیه و در سطح 
متون آموزشی که در قالب کتابچه و تحت . توزیع شده است و این روند تکاملی تداوم داردکشور 
تدارک شده و کتابچه حاضر نیز نمونه ای از آن است به » گام به گام با شورای حل اختالف«عوان 

دلیل سادگی و انتقال صریح مفاهیم و تبیین نحوه رسیدگی صحیح در شوراها با استقبال گسترده 
ی شورای حل اختالف مواجه شده و این معاونت توسعه و تقویت آن را در دستور کار دارد، اعضا

ضمن اینکه آگاهی از کاستی ها می تواند ما را در غنی سازی مجموعه متون آموزشی توانمند سازد 
امید داریم کتابچه حاضر مورد استفاده عالقمندان قرار گرفته و از نظریات اصالحی صاحب نظران 

  .ره مند شویمبه
  معاونت آموزش قوه قضائیه



  )3(قتل نفس ه امور مربوط به دیه رسیدگی ب        
 

 8

  پیش گفتارپیش گفتار
  

من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی االرض فکانما قتل الناس 
  1جمیعاً و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً 

  
در حقوق جزای اسالمی قتل نفس و از بین بردن جان آدمی بزرگترین جرم تلقی و اصطالحاً از 

رتکب آن عالوه بر تحمل مجازاتهای دنیوی در عذاب اخروی مخلد و در جهنم گناهان کبیره ایستکه م
  .همیشه خواهد ماند

  2و من یقتل مومناً متعمداً فجزائه جهنم خالد فیها غضب اله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما
در جهنم و اگر کسی مومنی را عمداً به قتل برساند مجازات او از نظر اخروی خلود و همیشه : ترجمه

  .بودن و نیز مورد غضب پروردگار، دچار لعنت او و نیز عذابی دردناک در انتظار اوست
به اولیاء دم و !! و در قبال قتل نفس عمدی مجازات اعدام و قصاص تشریع گردیده است با اینهمه

ه توجیه نیز ورثه مقتول توصیه به عفو گردیده بدین توضیح که گرفتن جان انسان بیگناه بدون هیچگون
همانند گرفتن جان همه انسانیت است و اگر کسی انسان بیگناهی را بدون آنکه مرتکب قتل شده باشد یا 
افساد در روی زمین نموده باشد بکشد این همانند تهدید علیه کل جامعه انسانی است یعنی امنیت اجتماعی 

جات پیدا نمی کند اگر انسان دچار مخاطره شده و هیچکس از تسلسل انتقامجویی فردی و عشیره ای ن
گناهی به قتل برسد کسان او برای انتقامجویی و تشفی خاطر به امنیت دیگران تجاوز نموده و غیر قاتل  بی

را به قتل رسانده و اولیاء فرد به قتل رسیده مجدداً آنرا ادامه داده و ادامه حیات دچار تزلزل جدی می گردد 
 و ادامه کشتارهای بی هدف قصاص تشریع گردید و با تشریع آن جهت جلوگیری از هرگونه هرج و مرج

کشتار در مقابل قاتل و به قتل رساندن او » القتل انفی للقتل«حیات اجتماعی مستقر می گردد لذا می گفتند 
لکم «در قرآن کریم با ندای زیبای . ریشه قتل و خونریزی نابجا را متوقف می کند و او را منتفی می سازد

جلو هرج و مرج در انتقامجویی گرفته شده و فقط مرتکب قتل را با شرایطی خاص » صاص حیوهفی الق
  .مستوجب قصاص دانسته و آنرا موجب حیات و ادمه روند تکاملی انسان بسوی رشد و تکامل دانسته است

                                                 
   32 سوره مائده آیه - 1
  92 سوره نساء آیه - 2
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ه با فمن عفی له من اخیه شی فاتباع بالمعروف و اداءالی.. کتب علیکم القصاص فی القتل الحربالحر
  1حسان ذلک تخفیفٌ من ربکم و رحمه

  فرماید هر کس عفو نماید برادر مومنقصاص برای شما تشریع گردید در مورد قتل انسانها و بعد می
خود را کاری نیک انجام داده و با کاری نیکو عمل بد او را جبران نموده و قاتل نیز دیه او را به نحو کمال و 

  .ی از ناحیه پروردگار بر شماستتمام بپردازد و این حکم تخفیف
توضیح آنکه در مذهب یهود که از مذاهب رسمی و پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران می باشد الزاماً قاتل قصاص می گردد حتی با عفو اولیاء دم هیچ راهی برای نجات وی وجود ندارد 

ر اخذ دیه ندارند الزاماً قاتل عمد قصاص می گردد و اولیاء دم در مذهب یهود حق عفو ندارند حق مصالحه ب
  .در مذهب مسیح الزاماً قاتل عفو می گردد

خدای را چه منتی بوسیله خاتم پیامبران که درود خدا بر وی باد کاملترین برنامه و جامعترین روش 
ت و کیفرها و نیز زندگی اجتماعی را تا دامنه قیامت برای بشریت به ارمغان آورده گرچه شدیدترین مجازا

 به قتل رساندن وی را نفی نموده و به اولیاء دم  وقصاصبه کفاره را برای قتل عمد تشریع نموده ولی الزام 
  . که قاتل برادر شماست آری انسانهای مسلمان همه با یکدیگر برادرندهی عاطفی تذکر دادنابیدر 

منین علی علیه السالم در آخرین لحظات عمر اولین و کاملترین پیرو راستین دین اسالم امام امیرالمو
شریف خود در حالیکه از ضربت قاتل در بستر بیماری رنج می برد به دو فرزند بزرگوارش حضرت امام حسن 
و امام حسین علیهما السالم سفارش قاتل و ضارب خود را نموده و تأکید می نماید به اینکه اگر من بر اثر 

فقط می توانید او را قصاص نمایید و مبادا ضربه ای بیشتر از آنچه به من این ضربت جان تهی کردم شما 
در صورت بقا من از او خواهم گذشت شاید بوسیله » فالعفولی قربه«وارد نموده بدو بزنید و اگر زنده ماندم 
  .عفو از قاتل به خدای خود نزدیکتر شوم

امه کشتار کور و بی هدف است خالصه آنکه گرچه قصاص یک تأسیس حقوقی جهت جلوگیری از اد
ورثه مقتول می توانند با تراضی بردیه جان قاتل را از مرگ . در عین حال یک تکلیف متعین و الزامی نیست

رهایی بخشند شاید در باقیمانده عمر خویش در جبران جنایتی که مرتکب شده سعی نموده و بتواند از بار 
و تالش جهت هرگونه تراضی با اولیاء دم امری ممدوح تلقی گناهان خود در واپسین لحظات زندگی بکاهد 

  2.می گردد

                                                 
  178 سوره بقره آیه - 1
  مبانی تأسیس و جایگاه شوراهای حل اختالف از انتشارات معاونت آموزش قوه قضائیهکتابچه ک به . ر- 2
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  دیه قتل چیست؟دیه قتل چیست؟
دیه یا خونبها مالی است که بعنوان خسارت از طرف جانی به ورثه مقتول پرداخت می شودآیا دیه 
مجازات است یا مسئولیت مدنی؟ که در صورت اول با شخصی بودن آن که از بارزترین اوصاف مجازات 

بوسیله قاتل  با فوت ،متوقف می گردد و حال آنکه در دیه قتلتعقیب وی ر صورت مرگ قاتل است؛ د
 پس دیه یک دین مالی است که ورثه قبل از پرداخت ،رسیده جبران می گردداو اموالی که از وی به ورثه 

  .دیه نوعی بدهی مدنی استبنابر این دیه حق تصرف در اموال او را ندارند 

  انواع قتلانواع قتل
   . خطاء-3 شبه عمد -2 عمد -1در تقسیم بندی کلی به سه دسته تقسیم می گردد قتل 

قتل عمد آنستکه جانی یا فاعل آن با انگیزه قتل و قصد مجرمانه و تحقق نتیجه آن مبادرت به از 
بین بردن نفس مقتول نموده و او را بقتل برساند از لواحق قتل عمد آنستکه قاتل بدون قصد قتل ولی با 

و نوعاً کشنده است به مقتول ضربه ای بزند و نتیجتاً او را بقتل برساند بالعکس اگر قصد عرفاً اری که ابز
کشتن داشته باشد ولی ابزار بکار برده شده نوعاً بقتل نمی رساند ولی تصادفاً بقتل برسد چون انگیزه قاتل از 

اگر قاتل قصد قتل نداشته است، قی شده بین بردن و کشتن او بوده این دو نوع نیز از لواحق قتل عمد تل
ولی بخاطر ضعف یا پیری یا کودکی یا سایر عوامل نباشد باشد و ابزار بکار برده شده نوعاً و عادتاً کشنده 

خارجی مقتول بلحاظ بکاربردن ابزار غیر کشنده به قتل برسد و جانی آگاه به این ضعف و ناتوانی مقتول 
  .باشد ملحق به قتل عمد است

  تل شبه عمد و خطاتل شبه عمد و خطاقق
قسم دوم از اقسام سه گانه قتل در قانون مجازات اسالمی قتل شبه عمد است که قاتل قصد فعلی 
غیر از قتل دارد ولی بخاطر عدم مهارت در انجام آن عملی که قصد آنرا دارد قتل تحقق پیدا می کند پس 

ل است ندارد مثل قتلهایی که بواسطه قصد نتیجه آنرا که قتو قاتل قصد فعل خاصی غیر از قتل را  دارد 
در کارگاههای صنعتی کار عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی اتفاق می افتد یا در اثر بکار بردن ابزار 

بلحاظ عدم مهارت در بکارگیری ابزار، قتل تحقق پیدا می کند اگر کسی، دیگری را بخاطر تأدیب بزند و یا 
 قتل بلحاظ عملیات ورزشی یا ،یمار از انواع قتل شبه عمد دانسته شدهبمنجربه فوت عدم مهارت طبیب 

کشتی گیری در مراسم عروسی  و غیره که منجر به قتل ورزشکار می گردد از نوع قتل شبه عمد محسوب 
گردیده ولی در قتل خطای محض فاعل نه انگیزه ای برای قتل و نه انگیزه هیچ عملی را بر روی مقتول 
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فردی بر اثر لغزیدن پایش سقوط نموده و بر روی  آن می باشد، الحاً فاقد قصد فعل و نتیجهنداشته و اصط
 تیری اشتباهاً به فردی بر خورد نموده و ،دیگری افتاده و بقتل رسیده یا هنگام شکار حیوانی درنده و موذی

ول و نه قصد نتیجه اینها از مصادیق خطا هستند که فاعل نه قصد فعلی بر روی مقت. به قتل رسیده است
  .ایکه محقق شده را داشته بنابر این آنرا قتل خطاء محض می نامند

  قتل توسط اطفالقتل توسط اطفال
اراده جدی در انجام کارهای خود هستند عمد آنها همانند قصد و اطفال و نیز دیوانگان که فاقد 

؛ زیرا اعمال و خطاست بنابراین هرگونه قتل توسط کودکان نابالغ، ملحق به خطاء محض تلقی می گردد
فعل و نیز قصد نتیجه آن گرچه در طفل و دیوانه متصور است راده نیست و قصد کردار کودکان مسبوق به ا

دانسته شده است و هر سه نوع قتل عمد و شبه » عمد الصبی و خطائه واحد«ولی عمد آنها به حکم خطا 
وسط نابالغ و و دیوانه تحقق پذیرد بعهده عمد و خطا در مورد اطفال خطایی می باشد و دیه جنایتهایی که ت

  .باشد عاقله می

  نحوه تعلق دیه به انواع قتلنحوه تعلق دیه به انواع قتل
 دیه توسط خود قاتل به ، در صورت تراضی اولیای مقتول به اخذ دیه و نیز در شبه عمد،در قتل عمد

د تا نسبت  با این تفاوت که در قتل عمد به قاتل یکسال مهلت اعطا می گرد،گردد اولیای مقتول پرداخت می
به تهیه دیه و پرداخت آن به اولیای مقتول اقدام و در قتل شبه عمد مهلت دوساله خواهد بود و اجبار قاتل 

ل از انقضاء مهلت مذکور روانیست ولی چنانچه قاتل خود بخواهد زودتر از موعد مقرر ببه پرداخت دیه ق
 پسندیده و خوب انجام داده و مهلت پرداخت به اولیای دم بنماید کاری) دیه(اقدام به پرداخت دین مدنی 

دیه در قتل عمد به یکسال و در شبه عمد به دو سال نوعی شفقت و همراهی با اوست که دچار مضیقه مالی 
نگردد ولی در مورد دیه قتل خطایی تا سه سال پس از وقوع آن مهلت به قاتل داده می شود النهایه در قتل 

 قاتل بپردازد بلکه عاقله که همان خویشان پدری قاتل مثل پدر، برادر، و  دیه را الزم نیست خود،خطایی
و بطور کلی زن، می باشد فرزندان برادر و فرزندان فرزندانش و عموها و فرزندان عمو و هر چه پایین رود 

که اولیای مقتول بر اخذ دیه  است  و این مهلت فقط در صورتی1 دیوانه، عاقله واقع نمی شوند وکودک
افشاری کنند ولی با تراضی آنان مهلتهای ذکر شده قابل افزایش است و هر مقدار زمان که مورد توافق پ

  .اولیای دم و قاتل یا عاقله وی قرار گیرد فاقد منع قانونی است
                                                 

   قانون مجازات اسالمی311 و 307مواد  - 1
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  انواع دیهانواع دیه
 هزار - 3 دویست گاو -2 صد شتر -1پرداخت دیه یکی از امور ششگانه است 

  )نقره( ده هزار درهم -5سالم ) لباس( دویست حله -4گوسفند که خیلی الغر نباشند 
 مورخ 1840/02/111 الزم بذکر است براساس بخشنامه آنهااز  یکهزار دینار یا قیمت هر کدام -6
 قانون مجازات اسالمی قیمت متعارف انواع سه گانه اول 297 وزیر دادگستری در اجرای ماده 9/1/1386

 سی و پنج میلیون تومان و براساس محاسبه دویست 1386ر سال براساس محاسبه یکصدشتر قیمت آن د
گاو شصت میلیون تومان و براساس محاسبه یکهزار گوسفند شصت و سه میلیون و ششصد هزار تومان نرخ 

رجب، محرم، ذیقعده، ( در صورتی که وقوع قتل در یکی از چهار ماه حرام قمری ،گذاری گردیده است
پردازد افزوده می گردد و این را  وم دیه از هر کدام که قاتل به اولیای مقتول می یک س،باشد) ذیحجه الحرام

افزوده شدن آن دیه و تغلیظ تل از انواع جنایات و جراحات می گویند و در غیر ق» تغلیظ دیه«اصطالحاً 
است مگر  دیه مردان همیشه با دیه زنان مساوی .وجود ندارد و این تشدید دیه فقط در مورد قتل نفس است

که البته در صورت وقوع قتل در لذا دیه قتل زن نصف دیه کامل مرد است آنکه از یک سوم دیه تجاوز کند 
  .شود ماه حرام ثلث به آن افزوده می

  راههای ثبوت دیهراههای ثبوت دیه
آیا دیه تنها در صورتی به اولیاء مقتول پرداخت می گردد که جانی مباشرتاً یعنی با دست یا آلت 

 بلکه او سبب قتل باشد ،قتل رسانده باشد یا در صورتیکه مباشرت وی در قتل محقق نباشدکشنده وی را به 
به عبارت دیگر قتل بوسیله خود قاتل تحقق یافته مثالً مسموم نمودن غذای مقتول یا برافراختن آتش یا در 

تی بانگ و فریاد آب رها کردن و غرق نمودن مقتول که قتل به وسیله آب یا آتش و یا سم تحقق یافته یا ح
 آیا دیه را مباشر ،فریاد نه خود قاتل تحقق یافتهبه سبب زدن بر سر مقتول که موجب قتل او شود و قتل 

باید بپردازد یا مسبب مثل چاه کندن در ملک دیگران بدون اطالع مقتول و افتادن وی در چاه و موجب 
 ولی چنانچه سبب قتل از ،شن است که در موارد مباشرت انتساب قتل و مرگ بوی رو،مرگ وی شدن

 دیه به عهده مباشر آن قتل استقرار ،اسباب بعیده باشد و مباشر مرگ قوی تر از سبب باشد در انتساب قتل
  .می یابد
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  تعارض سبب و مباشرتعارض سبب و مباشر
 هرکدام که انتساب قتل به ، هم دارای سبب باشد و هم دارای مباشر،در صورتیکه قتل محقق شده

 گاهی سبب قوی تر و گاهی مباشر قوی تر است و اگر .د او مسئول پرداخت دیه استآن عرفاً منتسب شو
  . مساوی باشد بنحو متساوی دیه را خواهند پرداخت به این مثال توجه کنید2انتساب مرگ و قتل به هر 

چاه وجود آقای الف چاهی هولناک در ملک شخص ثالث حفر می کند و آقای ب بدون اطالع از 
ل داده و در قعر جاه سقوط می نماید و نتیجتاً فوت می کند سبب آقای الف است و مباشر آقای آقای ج را ه

 آقای الف ، آقای ب گرچه مباشر علت وقوع قتل شده ولی چون اطالع نداشته،ب و مقتول هم آقای ج
باشد، در اجتماع دو سبب چنانچه تأثیر آنها مساوی . محکوم به پرداخت دیه است زیرا سبب اقوی است

عامل هر کدام به نسبت مساوی مسئول شناخته می شود و چنانچه شدت و ضعف داشته باشد به همان 
  .نسبت مسؤول خواهند بود

مثال دیگر فردی آتش افروخته و سبب آتش افروزی در منطقه ای شده ولی فرد دیگری مباشرتاً فرد 
ل رسانده این مباشر اقوی در وقوع قتل نسبت ثالثی را به درون آتش پرتاب نموده و براثر آتش سوزی به قت

به سبب است نتیجه اینکه هر کدام در وقوع قتل تقصیر بیشتری داشته باشند و علت قریب مرگ باشند 
  .مسئول عواقب آن از پرداخت دیه یا قصاص به حسب مورد خواهند بود

  دیه سقط جنیندیه سقط جنین
ن استقرار پیدا می کند بنابر این در حقوق مبدا تکّون انسان از نطفه ایست که از صلب مرد در رحم ز

اسالمی و همه ادیان الهی از بین بردن جنین در همه مراحل امری ناپسند تلقی گردیده و مراحل رشد جنین 
  :و دیه هر کدام

اسقاط آن موجب پرداخت دو صدم ) خون بسته( نطفه از ابتدا و استقرار نطفه در رحم زن تا علقه -1
  .دیه کامله است

می نامند چهار صدم ) گوشت جویده شده( از مرحله علقه تا مرحله بعدی که اصطالحاً آنرا مضغه -2
  .دیه کامله
  .شش صدم دیه کامله) استخوانبندی( از مرحله مضغه تا مرحله عظم -3
  .هشت صدم دیه کامله) گوشت روی استخوان روئیده باشد( از مرحله عظم تا مرحله لحم -4
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 نفخ روح در آن دمیده شده و تمام اعضاء بدن را واجد است جز روح یک دهم  از مرحله لحم تا-5
  .دیه کامله

 چنانچه پسر باشد دیه کامله و در صورتیکه دختر باشد یک دوم دیه ،وقتی روح در آن دمیده شد
ی یا انچه قاتل یک البته دیه مالی است که باید توسط جانی به اولیای مقتول پرداخت شود و چن،کامله دارد

 پدر یا پدر و مادر مقتول باشند از دیه ارثی نمی برند و تا مرحله ولوج و دمیدن روح فرقی بین هر دو از اولیا
جنین پسر یا دختر وجود ندارد بنابر این آنچه در بین بعضی شایع است که جنین جزیی از بدن زنان حامله 

و قانونی بر آن اقامه نگردیده است و سخنی است و قتل آن دیه و کفاره ندارد کالً بیجا و مدرک شرعی 
  .گزاف و بیهوده است

  دیه اعضاء جنیندیه اعضاء جنین
جنین همانند اعضاء بدن خارج از جنین دارای اندام و دیه است و چنانچه جنایتی به عضوی از اعضاء 

 اگر کسی پای جنین را ؛جنین وارد شود اعضاء یک گانه دیه کامل و اعضاء دوگانه که نیمی از دیه دارند
قطع کند چون دوگانه است نیم دیه او را در هر مرحله ای که هست می پردازد ولی اعضاء یگانه جنین مثل 
بینی یا زبان او دیه کامل دارد دیه جنین در صورتیکه جنایت وارده بدان عمدی یا شبه عمدی باشد توسط 

  .ء و ورثه جنین پرداخت می گرددخود جانی و در صورت خطا توسط عاقله جانی به اولیا

  دیه اجساددیه اجساد
جسد انسان حتی پس از مرگ دارای احترام و جنایت بر آن موجب پرداخت دیه است به همین جهت 
جسد انسان را کفن و دفن نموده و بر آن نماز گزارده می شود و با احترام به خاکسپاری آن اقدام می کنند و 

حرمه میت «جام آن توسط عده ای از دیگران ساقط می گردد این خود یک واجب کفایی است که با ان
  .احترام جسدانسان مسلمان مانند احترام زنده اوست: ترجمه» کحرمه حیّه

  . سوزاندن بدن مرده جایز و روانیست و امریست بسیار نکوهیده و ناپسند وقطعه قطعه کردن
 و قطع اعضاء دوگانه نیز که دیه قطع اعضاء بدن مرده اگر سر او را جدا کنند یک دهم دیه کامل

کامله در صورت حیات داشت یک دهم دیه کامله و قطع هر انگشت از بدن مسلمان یک صدم دیه کامله و 
  .فرقی بین زن و مرد و کودک نیست
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  دیه حیواناتدیه حیوانات
جنایت بر بعضی حیوانات موجب پرداخت دیه به صاحب حیوان است اگر حیوان را بقتل برساند باید 

نرا به صاحب حیوان بپردازد ولی قتل سگ شکاری چهل درهم نقره و سگ گله و سگ نگهبان باید قیمت آ
بیست درهم یا یک گوسفند نر قوچ به صاحبش بپردازد ولی کشتن سگهای ولگرد و غیر سگهای اشاره شده 

  .دیه ای ندارند

  دیه نفس و صالحیت شوراهای حل اختالف دیه نفس و صالحیت شوراهای حل اختالف 
 قانون برنامه چهارم 134موضوع ماده (شورای حل اختالف  آیین نامه اجرایی 7به موجب ماده 

که بند اول آن مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین را در کلیه امور مدنی مجاز دانسته شده و ) توسعه
نیز در امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی و با گذشت وی تعقیب موقوف شده 

ع به دیون و منافع، زیان ناشی از جرم و نیز جنایات قهری در صورتیکه خواسته بیش و اختصاصاً دعاوی راج
 آیین نامه مارالذکر تصریح نموده دعاوی مالی در صورت 7از ده میلیون ریال نباشد و نیز در بند ششم ماده 

ب دعوا با این توضیح رسیدگی به منظور ایجاد سازش بین اصحا. تراضی کتبی طرفین بدون رعایت نصاب
بالمانع است چنانچه طرفین برای اخذ و تعیین مقدار دیه از حیث مدنی در شورای حل اختالف تراضی 

یر یا قصاص نباشد رسیدگی به دعوی آنان در شورای حل ر صورتی که اقدام مرتکب مستوجب تعزنمایند د
قتل، از نوع عمدی و  لیکن در صورتی که اقدام منجر به ،اختالف درخصوص دیه نفس قابلیت طرح دارد

مستوجب قصاص باشد و یا در شبه عمد مثل بی احتیاطی در رانندگی منجر به تصادف و فوت یا عدم 
 چون عالوه بر دیه مستوجب تعزیر است لذا ،اجرای نظامات مربوط به حرفه خاص که منجر به فوت شود

 نیز ارجاع جهت سازش نسبت به صرفاً جهت انجام مذاکرات سازشی به شورا ارجاع می شود، در قتل عمد
جنبه خصوصی بالمانع بوده و بدیهی است با سازش و پس از تنظیم صورتجلسه مربوطه الزم است پرونده 

البته در مواردی رسیدگی به . جهت اتخاذ تصمیم و رسیدگی و صدور رأی به مرجع قضایی ارسال گردد
مازاد بر نصاب ده میلیون ریال می تواند در مطالبه دیه مدنی پس از تراضی دو طرف نسبت به رسیدگی 

 از ورثه متوفی که در حادثه رانندگی مقصر ت مثل مطالبه دیه فو،شورای حل اختالف صورت پذیرد
تشخیص گردیده و مقصر نیز حین حادثه یا پس از آن فوت کرده است و یا مطالبه دیه جنین در مواردی که 

اقعه ای بر اثر مسامحه حاصل شده است، نتیجتاً هرگاه مجازات در سقط آن عمدی در کار نبوده و چنین و
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قانونی بزه قصاص یا عالوه بر دیه تعزیر نیز منظور شده شورا صرفاً سازش را صورتجلسه و به مرجع قضایی 
  .اعالم و پرونده را ارسال خواهد کرد

  شروع به رسیدگی دعوی مطالبه دیه در شورای حل اختالفشروع به رسیدگی دعوی مطالبه دیه در شورای حل اختالف
تباً تقاضای رسیدگی به مطالبه دیه در شورای حل اختالف بنمایند با وصول در صورتیکه طرفین ک

درخواست آنان دبیرخانه مبادرت به ثبت دعوی آنان نموده به دستور رییس شورا دادخواست طرفین را که به 
ی مسؤول دبیرخانه وظیفه دارد دادخواست تقدیم. صورت کتبی تنظیم و به شورا تقدیم گردیده ثبت می نماید

و نام و اقامتگاه طرفین و ضمایم را کنترل نموده چنانچه نقصی از دادخواست آنها مالحظه نمود دستور رفع 
نقص و در صورت تکمیل به نظر رییس شورای حل اختالف رسانده و با دستور تعیین وقت و دعوت از 

نحوه دعوت . مطلع می نمایدطرفین پرونده به جریان رسیدگی افتاده و به هر نحو طرفین را از وقت دادرسی 
تابع تشریفات خاص نبوده و به طریق مقتضی صورت می پذیرد اینک یک نمونه از دادخواست کامل مطالبه 

  دیه به شرح ذیل ارائه می گردد
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  نمونه دادخواست مطالبه دیه نفسنمونه دادخواست مطالبه دیه نفس
  
  

  برگ دادخواست به شورای حل اختالف

  ل اقامتمح  شغل  نام پدر  نام و نام خانوادگی  مشخصات طرفین
   شماره- کوچه- پالک- خیابان-شهر

          خواهان

          خوانده

          وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته و بهای 
  ریال...................... مطالبه دیه نفس به مبلغ   آن

 سایر - نظریه افسر کاردان فنی تصادفات-استشهادیه/نظریه پزشکی محترم قانونی  دالیل و مستندات
   تراضی کتبی طرفین مبنی بر رسیدگی به دیه نفس در شورای حل اختالف-دارکم

  )نام شورای حل اختالفی که خوانده در آنجا سکونت دارد... (رئیس محترم شورای حل اختالف
ز بوده که در تصادف با مورث اینجانبان موجب فوت وی شده و مقصر نی... با سالم، نظر به اینکه خواندگان ورثه مرحوم

در تصادف فوت نموده، با توجه به مدارک تقدیمی از جمله نظریه کاردان فنی تصادفات و نظریه پزشکی قانونی و 
را داریم تا ... گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان ورثه مرحوم

تراضی کتبی دو طرف در رسیدگی مدنی شورای حل . یمپس از صدور حکم از طریق بیمه دیه متعلقه را وصول نمای
  .اختالف مازاد بر نصاب ضمیمه است

  ...امضاء خواهان ها

  شماره ثبت دادخواست
  شماره
  تاریخ

  رسیدگی فرمائید... شورای حل اختالف.... شعبه
  امضاء/ نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده                            تاریخ
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   دادخواست مطالبه دیه جنین دادخواست مطالبه دیه جنیننمونهنمونه
  

  محل اقامت  شغل  نام پدر  نام و نام خانوادگی  مشخصات طرفین
   شماره- کوچه- پالک- خیابان-شهر

          خواهان
          خوانده

وکیل یا نماینده 
          قانونی

تعیین خواسته و 
  ریال.............. مطالبه دیه جنین به مبلغ   بهای آن

 برگه تراضی کتبی طرفین مبنی - استشهادیه- گزارش کالنتری-زشکی محترم قانونینظریه پ  دالیل و مستندات
  بر رسیدگی به دیه نفس در شورای حل اختالف

  )شورای حل اختالف محل اقامت خوانده... (رئیس محترم شورای حل اختالف
ماهه ساقط که .. ن جنینترقه ای پرتاب و با انفجار آ... با سالم، خوانده در مراسم شب چهارشنبه سوری مورخ 

شهادیه، ست گزارش کالنتری و ا-اینجانبان خواهانها والدین جنین با ارائه مدارک الزم از جمله نظریه پزشکی قانونی
توافق نامه مبنی بر تراضی جهت رسیدگی به موضوع خارج از نصاب در شورای حل اختالف تقاضای رسیدگی و صدور 

  .ت دیه کامل جنین را داریمحکم به محکومیت خوانده به پرداخ
  نام و امضای خواهانها

  شماره ثبت دادخواست
  شماره
  تاریخ

  رسیدگی فرمائید... شورای حل اختالف.... شعبه
  نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

  امضاء/ تاریخ
  

  اقدامات شورا در رسیدگی به دعوی مطالبه دیه نفس و صدور رأی ماهویاقدامات شورا در رسیدگی به دعوی مطالبه دیه نفس و صدور رأی ماهوی
 طرفین حاضر باشند بدواً اظهارات طرفین استماع و در صورتجلسه قید می در وقت دادرسی چنانچه

گردد و مساعی الزم جهت صلح و سازش بکار گرفته می شود در صورتیکه شورا موفق به صلح و سازش 
المثل خواهان و خوانده، توافق نمودند نسبت به مطالبه  شد مفاد تراضی طرفین را عیناً صورتجلسه نموده فی

فنظر نموده یا با اخذ مبلغی که توسط خوانده در طی چند قسط به خواهان پرداخت نماید سازش دیه صر
شورا در چنین موردی که تمامی مفاد و شرایط توافق صورتجلسه گردیده ختم رسیدگی را . حاصل گردید

  .اعالم و مبادرت به صدور گزارش اصالحی می نماید
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  گزارش اصالحیگزارش اصالحی
 به خواسته مطالبه دیه نفس نظر به اینکه مساعی اعضاء شورای حل ...بطرفیت... درخصوص دعوی

ریال بابت هزینه های پزشکی و ... این شورا توافق نمودند که مبلغ ... اختالف و بموجب صورتجلسه مورخه
را خوانده پرداخت ) عین توافق و صورتجلسه و شرایط آن درج می گردد(اجرت بیمارستان و عملیات جراحی 

 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد سازش نامه مذکور بین طرفین و قائم مقامات 184لذا به استناد ماده نموده و 
  قانونی آنان نافذ و معتبر است رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی محل است

  نام و امضاء اعضاء شورای حل اختالف 
  نام و امضاء مشاور شورای حل اختالف

انچه سازش حاصل نگردید و طرفین بر ادامه رسیدگی با توافق کتبی در شورای حل اختالف ولی چن
 چنانچه نصاب خواسته کمتر از ده میلیون ریال ،اصرار ورزیدند یا خوانده در جلسه دادرسی حاضر نگردید

ونی مبادرت باشد شورا رسیدگی نموده و با مالحظه مستندات و ضمایم دادخواست از جمله نظریه پزشکی قان
 در صدور رأی نسبت به مطالبه دیه نفس الزم است اوالً احراز انتساب اسقاط جنین .به صدور رأی می نماید

به خوانده محرز باشد چنانچه شهودی از طرف خواهان معرفی گردد از آنان وفق مقررات استماع شهادت 
فقدان سوء نیت خوانده اگر . را مالحظه گرددشود یا اقرار کتبی از ناحیه خوانده ارائه گردید توسط اعضاء شو

نین توسط پزشکی محترم قانونی و گواهی های جتوسط خواهان اعالم شده نیز صورتجلسه شود مقدار عمر 
بیمارستان یا مامایی که متصدی بوده ضمیمه و احیاناً از نظر آنان به عنوان مطلع تحقیق و صورتجلسه گردد 

به خوانده محرز گردید بشرح ذیل مبادرت ) نفس(ساب قتل شبه عمد جنین و چنانچه تحقیقات کامل و انت
  .به صدور رأی می گردد

  رأی شورا
  ...شماره دادنامه... کالسه پرونده

  ...به آدرس... خواهان
  ...به آدرس... خوانده

  )جنین(خواسته مطالبه دیه نفس 
نموده که با دعوت ) جنین(دیه نفس خواهان دادخواستی تقدیم این شورا به خواسته مطالبه : گردشکار

از طرفین و رسیدگی و مالحظه مستندات آن و استماع اظهارات شهود و مطلعین ختم رسیدگی اعالم و 
  .بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید
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  )نفس(نمونه حکم حضوری مطالبه دیه ) الف
  رأی شورا

شورا با بررسی اوراق و محتویات ) جنین(به خواسته مطالبه دیه نفس .. بطرفیت... درخصوص دعوی
پرونده و استماع اظهارات طرفین بویژه تراضی کتبی آنان مبنی بر رسیدگی در این شورا و نیز مالحظه اعالم 
نظر پزشکی قانونی که عمر جنین را که روح در آن دمیده و مدت پنج ماه و نیم عمر داشته و نیز حرکات 

پزشکی و  حاکی از ولوج روح در کالبد جنین بوده ،گردیدهتأیید نی حیاتی جنین که توسط پزشکی قانو
قانونی نیز اشعار داشته جنین سقط شده مذکر هم بوده است و بلحاظ ترس ناشی از انفجار ترقه سقط جنین 
صورت پذیرفته و با توجه به اقرار خوانده در محضر دادگاه بنابر این شورا وی را به پرداخت مبلغ سیصدو 

 وزیر محترم 9/1/86 مورخ 184/02/111بخشنامه حسب  )یک دیه کامله از نوع شتر( میلیون ریال پنجاه
 قانون مجازات اسالمی در حق خواهان محکوم می 297 ماده 1بند ) سوقیه(قیمت به عنوان دادگستری 

غ قابل  روز پس از ابال20نماید مهلت پرداخت دیه تا دو سال پس از وقوع قتل جنین است این رأی تا 
  .تجدیدنظر در دادگاه عمومی محل است

  نام و امضاء اعضای شورای حل اختالف 
  نام و امضاء مشاور شورای حل اختالف

  نمونه حکم غیابی شورا درخصوص مطالبه دیه نفس) ب
  رأی شورا

خواسته مطالبه دیه نفس جنین شورا با توجه به خواسته خواهان که ... بطرفیت... درخصوص دعوی
وقت ابالغ قانونی در مرحله نطفه مبلغ دو صدم دیه کامله در صالحیت شوراست خوانده نیز علیرغم جنین 

نماید ارائه ایجاب دادرسی حاضر نگردیده و دفاع موثری که موجبات برائت ذمه وی را نسبت به خواهان 
پزشکی قانونی  نیز وشهود خواهان و ماما صحت اظهارات وی را در جلسه شورا تأیید نموده اند و موده نن

 قانون مجازات اسالمی بند 487لذا شورا به استناد ماده تصدیق نموده را ) له نطفهدر مرح(مراتب سقط جنین 
 بابت دیه سقط جنین در حق اولیاء دم )مبلغ هفت میلیون ریال(اول آن وی را پرداخت دو صدم دیه کامله 

عمد بودن آن تا دو سال پس از سقط جنین است این نماید مهلت پرداخت دیه بلحاظ شبه  جنین محکوم می
  . روز پس از ابالغ قابل دادخواهی در همین شورا است20رأی غیابی و تا 

  نام و نام خانوادگی اعضاء شورای حل اختالف
  نام و نام خانوادگی مشاور شورای حل اختالف
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  ))فسفسمطالبه دیه نمطالبه دیه ن((طرح اعتراض واخواهی یا تجدیدنظر خواهی از رأی شورا طرح اعتراض واخواهی یا تجدیدنظر خواهی از رأی شورا 
در صورتیکه محکوم علیه غایب ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ دادنامه اعتراض واخواهی خود را 

حه رسیدگی نموده چنانچه دلیل موجهی در وتقدیم شورا نمود شورا با ثبت مجدد نسبت به اعتراض مطر
المثل  ماید فیاعتراض مطروحه موجود باشد رأی سابق را نقض و رأی به رد دعوی مطروحه را اعالم می ن

خوانده با ارائه مدرک معتبری اعالم می نماید مبلغ مورد نظر یا کمتر و یا بیشتر را به خواهان پرداخته و 
رسید معتبری از وی ارائه نماید و رسید مورد تأیید خواهان اصلی قرار گرفته یا انتساب سقط جنین را انکار و 

این رأی و نیز قابل . ط جنین شبه عمدی ارائه نمایدادله محکمه پسندی مبنی بر عدم انتساب عمل سق
اعتراض در دادگاه عمومی محل است و در صورت وصول تجدیدنظر خواهی در آراء حضوری شورا یا نسبت 
به رأی غیابی که در موعد قانونی نسبت به آن واخواهی نگردیده دبیرخانه شورا دادخواست تجدیدنظر را 

بدادگاه در صورت موافقت اکثریت اعضای شورا ر خواه تسلیم و ضم پرونده ثبت و شماره آنرا به تجدیدنظ
پس از رسیدگی در دادگاه . عمومی محل جهت رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر خواهی ارسال می نماید

ار اجرایی مبادرت به صدور نی بر تأیید رأی شورا باشد با اخطعمومی محل چنانچه رأی مرجع تجدیدنظر مب
  . اجرای حکم به خوانده اقدام می گردداجرائیه جهت

  اجرای رأی مطالبه دیه نفساجرای رأی مطالبه دیه نفس
با ابالغ رأی قطعی مرجع تجدیدنظر یا با انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی محکوم له می تواند 
اجرای رأی را درخواست نماید و با تقاضای محکوم له برای اجرای مطالبه دیه نفس اخطار اجرایی به شرح 

  .وم علیه ابالغ می گرددذیل تنظیم و به محک
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  اخطار اجرایی شورای حل اختالفاخطار اجرایی شورای حل اختالف
  

  مشخصات محکوم علیه  محکوم به  مشخصات محکوم له

  نام و نام خانوادگی  ...نام و نام خانوادگی

  نام پدر  نام پدر

  شغل  شغل

  نشانی محل اقامت

مورخ شورای ... به موجب دادنامه
که به موجب ... حل اختالف

مرجع تجدیدنظر به نظر ... دادنامه
محکوم ) دادگاه عمومی(رسید 

 به را... علیه مکلف است مبلغ
  نشانی محل اقامت  خواهان بپردازد

  به خواهان بپردازد...  روز مبلغ10محکوم علیه مکلف است ظرف : توجه

نام و نام خانوادگی و امضاء 
سرپرست دبیرخانه شورای حل 

  اختالف

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس 
  مهر شورای حل اختالف  ...شورای حل اختالف

 روز از تاریخ ابالغ اجرائیه فوق استنکاف ورزد و مبلغ مندرج در اجرائیه 10در صورتیکه محکوم علیه ظرف 
 قانون برنامه سوم توسعه 189 آیین نامه اجرایی ماده 19را به خواهان نپردازد پرونده در اجرای ماده 

د اجرای احکام گاه یا دادگستری محل شده توسط واحیل اجرای احکام داداقتصادی جهت اجرای حکم تحو
  . قهریه و توسط مأمورین اجرا می گرددقوه وفق قوانین اجرای احکام مدنی با اعمال 

  و السالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته
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  ::هاها  پی نوشتپی نوشت
  

 :ب زیر است  قانون مجازات اسالمی مقرر داشته دیه سقط جنین به ترتی487ماده ) 1(
  دینار20در دیه نطفه که در رحم مستقر شده  )1
  دیه علقه که خون بسته است چهل دینار )2
 که بصورت گوشت در آمدهمضغه دیه  )3
 دیه جنین در مرحله ایکه بصورت استخوان در آمده و هنوز گوشت نروییده هشتاد دینار  )4
آن پدیدار نشده یکصد دیه جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام نشده و هنوز روح در  )5

 دینار
دیه جنین که روح در آن پیدا شده که پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه و اگر  )6

 .مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل خواهد بود
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