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 بسمه تعالی

 

 :مقاله عنوان

 جراحات در قانون مجازات اسالمی و بررسی تغییرات آن در الیحه جدید مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه

در این مقاله تحقیقی سعی بر آن استت هته مستئولیت بیتت المتال را در پرداختت دیته جراحتات از من تر قتانون مجتازات 
متورد بررستی قترار داده و مبتانی ایتن قتانون مجتازات استالمی اسالمی و همچنین تغییرات اعمال شده در الیحته جدیتد 

 را (مسئولیت و عتدم مستئولیت بیتت المتال در جراحتات) ممتباین از ه در انتها دو دیدگاهبررسی نموده و را مسئولیت 
 .به چالش بکشیم دیدگاه عقلاز 

 :مقدمه

 مبانی پرداخت دیه از بیت المال

المتال  ای از مبانی، توجیه هننتده مستئولیت بیت المال مبنای واحدی ندارد، بلکه مجموعه پرداخت دیه از بیت»
 :اند از است هه عبارت

برای این مسئولیت وجود دارد و در روایات و تعابیر فقها بتر آن تاهیتد فراوانتی شتده  ترین مبنایی هه مهم -1
با وجود این، بر خالف تصور برختی، مبنتای فتور در بردارنتده . است، لزوم هدر نرفتن خون مسلمانان است

وان تمتامی تت نمی« الیبطل دم امری مسلم»المال نیست و تنها با تمسک به قاعده  تمامی موارد مسئولیت بیت
را مختت  بته « قاعتده الیبطتل»المال را توجیه نمود؛ مگر در صتورتی هته شتمول  موارد پرداخت دیه از بیت

را مطلر خون، اعم از مستلمان و « قاعده الیبطل»موضوع   خون مسلمان نپنداریم و مطابر روایت مرفوعه
لمتال در گستتره ایتن مبنتا قترار خواهتد ا در این صورت، غالب موارد پرداخت دیته از بیت. غیرمسلمان، بدانیم

 خارج از گستره این مبنا خواهد بود؛ «الضمان بالخراج»با وجود این، مواردی مانند مصادیر قاعده . گرفت

 .در مورد خون شهروندان غیرمسلمان، قولی ضعیف و متروک است« قاعده الیبطل»ضمن آنکه شمول 

انگاری در اداره  حکومتت در ایاتای و تایف ختویش و ستهلالمال، قصتور  در مواردی علت مسئولیت بیت -2
اند، بتر همتتین  هشتته شتتده... پرداختتت دیته افتترادی هته در ناآرامیهتتا، ازدحتام جمعیتتت و  . مناستب جامعتته استت

 .اساس است

المتال  المال وجود مصالح اجتماعی یتا اعتقتادی استت، ماننتد متواردی هته بیت گاه دلیل پرداخت دیه از بیت -3
 .اند نماید هه در اثر خطای قاضی متحمل خسارات جانی یا مالی شده ه پرداخت دیه افرادی میاقدام ب

بته . ده استتدن آن از میراث شخصی است هه به قتل رستیالمال، منتاع ش در مواردی علت مسئولیت بیت -4
دیگتری چتون  قاعده مزبور هه با عناوین است« الضمان بالخراج»بیان دیگر، علت مسئولیت، جریان قاعده 

 .نیز شناخته می شود« نماء و الدرکالتالزم بین ال»و قاعده « هل من له الغنم فعلیه الغرم»

 « .المال است و گاه نیز مالح ه برخی جهات عاطای و سیاسی علت پرداخت دیه از بیت -5

 

 : مسئولیت بیت المال در قانون مجازات اسالمی

متاده نتام بیتت المتال آمتده و مستئولیت بتر آن بتار شتده  7جمهتوری استالمی ایتران در  در قانون مجتازات استالمی
 .است
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 :23۲ماده  -1
اگر هسی به قتل عمدی شخصی اقرار هند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در 

شود  مال پرداخت میال صورتی هه اولی از اقرارش برگردد قصا  یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت
 .آمیز است و این در حالی است هه قاضی احتمال عقالیی ندهد هه قضیه توطئه

 

 :244ماده  -2
علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی هه موجب  ن به وقوع قتل  اگر مدعی

ای بر حضور او هنگام  نهمگر این هه مدعی بی. شود توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی
شود و  قتل در محل واقعه اقامه هند و موجب  ن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می

تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه هند  مدعی باید اقامه قسامه هند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می
در این . عمل نماید( 247)د به ترتیب مذهور در ماده علیه باید به من ور برائت خو در این صورت مدعی

 .شود حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می
 

در موارد قسامه، چنان چه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخ  نباشد، دیه مقتول از : تبصره
 .شود المال پرداخت می بیت

 

 :255ماده  -3
شخصی در اثر ازدحام هشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین  نی برای هر گاه 

المال بدهد و اگر  قاضی بر نسبت قتل او به شخ  یا جماعتی نباشد، حاهم شرع باید دیه او را از بیت
د لوث شواهد  نی نزد حاهم اقامه شود هه آن قتل به شخ  یا اشخا  معین منسوب است مورد از موار

 .خواهد بود

 

 :2۲۲ماده  -4
هرگاه هسی هه مرتکب قتل عمد شده است فرار هند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ 

شود هه باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنان چه مالی نداشته باشد از اموال  قصا  تبدیل به دیه می
ها  شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آن داخت میپر« االقرب فاالقرب»نزدیکترین خویشان او به نحو 
 .گردد المال پرداخت می تمکن نداشته باشند دیه از بیت

 

 :312ماده  -5
المال پرداخت  هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت

 .شود می
 
 

 :313ماده  -6
شود و اگر مال نداشته باشد از  ر جانی است لکن اگر فرار هند از مال او گرفته میعمد ب ی عمد و شبه دیه

شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه  گرفته می« االقرب فاالقرب»بستگان نزدیک او با رعایت 
 .شود المال داده می از بیت

 
 :332ماده  -7

ای دستور آمر قانونی تیراندازی هرده و هیچ گونه هر گاه ثابت شود هه مأمور ن امی یا انت امی در اجر
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ی مقتول نخواهد بود و جز مواردی هه مقتول و یا مصدوم  تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه
 .المال خواهد بود مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت

 

نت  و  تاهر متاده مبنتی ( 26۲و 222و 244و  236) متاده اول  4ماده پیشین مشاهده میشود هه در  7با دقت در 
و از موضتوع بحتث متا ختارج  تسری داشته و در مورد جتر  بیتانی ندارنتد ،بر مسئولیت بیت المال فقط در موارد قتل

 .می باشند

دلیلی بر اطالر مسئولیت بیت المال بر قتل نیستت چترا هته در ایتن متواد صتراحتا هلمته قتتل  313و  312اما در مواد 
ماده دیگر با توجه به صراحت ماده، مسئولیت بیت المال هم در مورد  6برخالف  332در ماده  بیان نشده است و اما

 .قتل مقتول و هم در مورد جر  مصدوم بسی واضح و مبرهن است

میخواهیم به این سوال پاست  دهتیم هته آیتا ایتن متواد فقتط در متوارد قتتل  313و  312حال با بررسی بیشتر در مواد 
 اینکه در موارد جر  نیز قابل استنادند؟تسری داشته و یا 

 

 :قانون مجازات اسالمی 313و  312 بررسی و مقایسه مواد

ماده فور هلمه ای با عنوان قاتل و یا مقتول و یا قتل و یا ن ایر آن بکار 2با توجه به اینکه در هیچ یک از  -1
 .ردبرده نشده است پس دلیلی بر اطالر ماده فقط در موارد قتل جایگاهی ندا

 در هتیچ یتک از ترمینولتوهی هتای حقتور و لغتنامته هتای فارستی، ماده فور بکار رفتته 2هلمه جانی هه در  -2
متتترادف بتتا قاتتتل نیستتت بلکتته جتتانی بمعنتتی جنایتکتتار بتتوده و هستتی استتت هتته جنتتایتی از او ستتر زده استتت و 

متی باشتد و ضارب و جار  جانی نیز اعم از قاتل  همچنانکه جنایت اعم از قتل و جر  و صدمه می باشد لذا
هار عبثی نبوده است و خود دلیلی بتر  313و  312و لذا هاربرد هلمه جانی بجای قاتل توسط مقنن در مواد 

 .ر دیه جر  می باشدقتل و هم د دیه درشمول ماده 
بتر ماده فور بکار رفته اعتم از دیته جتر  و یتا قتتل متی باشتد و هتیچ قرینته ای مبنتی  2هلمه دیه نیز هه در  -3

 .مستااد شود در مادتین وجود ندارد هااینکه فقط دیه قتل از آن
شرط مسئولیت بیت المال را، فقدان عاقله برای جانی و یتا عتدم تمکتن عاقلته در پرداختت دیته در  312ماده  -4

 درو تعریتف عاقلته عاقلته و یتا عتدم مستئولیت مهلت سه ساله بیان میدارد و ایتن در حالیستت هته مستئولیت 
متتاده بیتتان شتتده و در  311و  31۲و  3۲3و  3۲3و  3۲6و  3۲2اد قبلتتی از جملتته در متتواد چنتتدین متتو

تر از آن نیتز بته عهتده عاقلته زیتادتهتای دیته جنایو ( موضتحه)دیه جراحت صراحتا عالوه از دیه قتل،  3۲6
اعم از قتتل و )تبصره همان ماده هم تمام جنایتهای عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه را نیز بیان شده است و 

 .بر عهده عاقله میگذارد مسئولیت آن را ودانسته به منزله خطای محض ( جر 
 .نیز هامال روشن است 312تکلیف مسئولیت بیت المال در موارد قتل و جر  در ماده  پس با این وصف

 
 

 :اداره حقوقی قوه قضائیه ن ریه های مشورتی

 
انگر بیت حال بشر  ذیل،بلهای حاهمیت این قانون تا ن ریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در سا

 .قتل در موارد جر  نیز می باشدمسئولیت بیت المال عالوه از موارد  تایید ن ریه
 

  23/12/1364مورخه   731۲/7ن ریه مشورتی 

و اینکته در آن متواد بته جتای (ا.م.ر 313و  312متواد )قتانون دیتات  2۲و  13با توجه به اطالر متواد » 
در جراحتات نیتز در متواردی هته محکتوم . جانی به هار برده شده و جتانی شتامل جتار  هتم متی شتود" قاتل"
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شتند دیته از بیتت المتال علیه و عاقله و اقربای او معسر باشند و با مهلتهای طوالنی قادر به پرداختت دیته نبا
 .«باید پرداخت شود

 

 :2/2/1332 مورخه 2232/7ن ریه شماره 

, تکلیف دیه وی چگونته خواهتد بتود, چنان چه صدمه و جراحتی به شخصی وارد شود در موارد ذیل: سوال
 آیا به عهده بیت المال است یا صورت دیگری دارد؟

 .جار  و صدمه زننده شناسایی نشده باشد. الف

 .جار  و صدمه زننده شناسایی شده لیکن فرار نموده و امکان دسترسی به وی نباشد. ب

 .جار  و صدمه زننده فقیر بوده و به هیچ وجه توان پرداخت دیه را نداشته باشد. ج

و متوردی هته از ( شتبه عمتد و خطتای محتض)صورت عمد و غیر عمتد , در هریک از فروض اول و دوم. د
 مجهول است در قضیه مؤثر خواهد بود یا خیر؟ حیث عمد و غیر عمد بودن

 

چنتین اعتالم ن تر نمتوده ( 233هتد , گنجینته آرای فقهتی)اداره حقوقی قوه قضاییه در پاس  به سؤال پیشتین 
 : است

, قتانون مجتازات استالمی در متا نحتن فیته 222برای تطبیر متوارد بتا متاده : پاس  به بند الف و ب 2و  1»
قانون آیین دادرسی دادگتاه هتای عمتومی و انقتالب تحقیقتات جتامع و  42مقررات ماده قبالً برابر , الزم است

وسیعی توسط مأمورین هشتف جترم بته عمتل آیتد و بتدون آن نمتی تتوان حکتم بته پرداختت دیته از بیتت المتال 
 .صادر نمود و در هر صورت با دادگاه است هه در موضوع اعالم ن ر نماید

اعسار متهم موجب یا مجوز صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست ثبوت فقر یا : «ج»پاس  بند  3
زیرا موارد پرداخت دیه از بیت المتال توستط قتانون مجتازات استالمی در بتاب دیتات مشتخ  گردیتده استت و 

 3۲3بنابراین با احراز فقر و اعسار متهم برابر مقررات متاده . خارج از این موارد نمی توان آن را پرداخت
 .مهلت مناسب داده شود, ون مذهور باید به متهمقان

قانون مجازات اسالمی در هر یک از فروض اول  314و  313با توجه به اطالر مادتین : «د»پاس  بند  4
و متوردی هته از حیتث عمتد و غیتر عمتد بتودن ( شبه عمتد و خطتای محتض)و دوم صورت عمد و غیر عمد 

 .«مجهول است در قضیه مؤثر نیست

در هتر متوردی هته , ادارة حقتوقی روشتن متی شتود هته در ن تر ادارة متذهور 2و  1ر پاس  شتماره با دقت د
مقصتود . دیة جراحت نیز از بیت المال قابل پرداختت استت, امکان پرداخت دیه ناس از بیت المال وجود دارد

مجترم  ادارة مذهور در بخش نخست پاس  آن است هه اگر تحقیقات متأمورین جهتت هشتف جترم و دستتگیری
 .دیة مجرو  از بیت المال پرداخت می شود, به نتیجه نرسیده است
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 : 21/3/1332مورخه  -7111/7ن ریه مشورتی 

بنتابراین . بنا بر فتاوی معتبر در مواردیکه دیته قتتل بتر بیتت المتال استت دیته جتر  نیتز بتر بیتت المتال استت 

چنانچه تحقیقات معموله به حتد هاایتت انجتام پذیرفتته و از ایتن جهتت پرونتده هامتل باشتد ولتی بته هتیچ وجته 

ا و در اینکته ختون .م.ر 255 ، در این صورت با استااده از مالک متادهموجبات شناسائی متهم فراهم نشود

 .مسلمانی نباید هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر هرد

 

 : 3/12/1332مورخه  -1۲325/7ن ریه مشورتی 

بنا بر فتاوی معتبتر از جملته فتتوای آیتت ی ختویی در تکملته المنهتاج در مواردیکته دیته قتتل بتر بیتت : الف 

 .المال است دیه جر  نیز بر بیت المال است

 .پرداخت دیه از بیت المال، مستلزم رسیدگی قانونی و صدور حکم از دادگاه است: ب

 

 :3/12/3۲مورخه    4373/7ن ریه مشورتی شماره

 فرر پرداخت دیه از بیت المال و پرداخت دیه از صندور خسارتهاي بدني چیست؟ -1والس

 گردد و چه زماني از صندور خسارتهاي بدني؟ المال صادر ميچه زماني حكم به پرداخت دیه از بیت-2

 المال و صندور خسارتهاي بدني تقدیم دادخواستت استت یتا طتر ترین روش جهت اخذ دیه از بیتصحیح -3
 ع ./شكایت كیاري؟

پرداختتت دیتته از بیتتت المتتال در متتواردي كتته قتتانون تجتتویز نمتتوده بتتا پرداختتت خستتارات از صتتندور ( 1-2-3)
قانون اصال  قانون بیمه اجباري مسئولیت متدني دارنتدگان وستایل  1۲تأمین خسارتهاي بدني موضوع ماده 

دام كتته تتتأمین خستتارتهاي بتتدني زیتتان نقلیتته موتتتوري در مقابتتل شتتخ  ثالتتث دو مقولتته متاتتاوت هستتتند و متتا
قانون مذكور از طریر صندور تأمین خسارتهاي بدني امكان پذیر باشتد، نوبتت بته  1۲دیدگان موضوع ماده 

تأمین آن از بیت المال نمي رسد و پرداخت خسارت از صندور مزبور مستلزم صدور حكم دادگاه نیست بلكته 
همین قانون حر دارنتد بطتور  14ن موصوف به استناد ماده قانو 1۲اشخا  ثالث زیان دیده موضوع ماده 

مستقیم با ارائته متدارال الزم بته صتندور مراجعته نماینتد و در صتورت امتنتاع از پرداختت توستط صتندور بتا 
 .تقدیم دادخواست حقوقي و طر  دعوي حقوقي نسبت به وصول خسارات اقدام نمایند

ي بتدني فقتط بته من تور حمایتت از زیتان دیتدگان حتوادث ضمناً پرداخت خسارت از صتندور تتأمین خستارتها 
قانون مذكور است نه مطلر مصدومین یا مجرومین كه به جهات دیگتري غیتر از  1۲رانندگي موضوع ماده 

اعتم از ) حوادث رانندگي صدمه دیده اند، اما در خصتو  پرداختت دیته از بیتت المتال چنانچته متتهم بته قتتل 
ه ایراد ضرب و جتر  بتا انجتام تحقیقتات جتامع و كامتل متورد شناستایي قترار یا متهم ب( عمدي یا غیر عمدي

دم یتتا شتتخ  مصتتدوم تقاضتتاي دریافتتت دیتته از بیتتت المتتال را بنماینتتد در اینصتتورت پرونتتده  نگیتترد و اولیتتاء
كیاري بدون صدور كیار خواست بته دادگتاه ارستال متي گتردد و دادگتاه پتس از رستیدگي بتا استتااده از متالال 

قانون مجازات اسالمي و اینكه خون مسلمان نباید هدر رود حكم به پرداخت دیه صتادر متي نمایتد  255ماده 
 .و این امر با توجه به اطالر آن در مورد كلیه مقتولین و مضروبین و مجروحین جاري است

ه ذیناتع صدور حكم به پرداخت دیه توسط دادگاه جزایي نیاز به تقتدیم دادخواستت نتدارد، البتته در متواردي كت
بعنوان مدعي دعوي حقتوقي علیته ستازمان یتا دستتگاهي كته قانونتاً عهتده دار ( اولیاء دم یا شخ  مصدوم)

بع مقتررات آئتین پرداخت دیه از بیت المال را دارد، اقامه دعوي بنماید طتر  دعتوي و تشتریاات رستیدگي تتا
 .دادرسي مدني است
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 روایات

مسئولیت امام یا بیت المال نسبت بته دیتة جراحتات , به صراحت( ع)معصومیندر برخی از روایات وارده از ائمه 
 :روایات مذهور عبارتند از. مورد تأهید قرار گرفته است

از حکتم نابینتایی هته چشتم انستان بینتایی را هتور ( ع)از امتام بتاقر»: در روایت معتبره ابی عبیده آمده است  -1
دیته ثابتت استت هته از , بینا ماننتد خطتا استت در جنایتتب نابینتاعمد شخ  نا, امام فرمودند, هرده بود پرسیدم

. پس اگر مالی نداشته باشتد دیته را امتام پرداختته و حتر مستلمان پایمتال نمتی شتود, مالش پرداخته می شود
 (112: 4ج, 14۲4, ؛ صدور3۲2: 7ج, 1367, هلینی)

« دیته چشتم مجنتی علیته»رداختت هته در ذیتل روایتت متذهور آمتده استت پ« ضایع نشدن حر مسلمان»مقصود از 
خصوصیتی نداشته و آن چه هه مهتم استت از بتین نترفتن حتر یتا ختون « نابینا بودن جانی»از سوی دیگر . است

بنابراین با توجه به روایتت فتور امتام مستلمین بته عنتوان متتولیب امتر بیتت المتال در دیته جراحتات , مسلمان است
ذهر شویم هه در خصو  جنایت نابینتا روایتت صتحیحه ای از طریتر البته باید مت, خطایی مسئولیت خواهد داشت

عاقله باید دیه را در طتی سته ستال و هتر . جنایت نابینا خطا است»حلبی وارد شده است هه در ذیل آن آمده است 
, طوستی)« .سال بخشی از آن را بپردازند و اگر نابینا عاقله ای نداشته باشد از مال خودش دیته گرفتته متی شتود

جمع معتبرة ابی عبیده و صحیحة حلبی این گونه خواهد بود هه هرگاه نابینا عاقلته داشتته ( 232: 1۲ج, 1362
شتخ  نابینتا از امتوال ختود دیتة جنایتت , عاقله باید دیة جنایات خطا را بپردازند و در صورت فقدان عاقله, باشد

: 2ج, 1336, ختوئی. )را پرداختت خواهتد نمتود امام از بیت المال دیته, را می پردازد ولی اگر مالی نداشته باشد
32) 

 .در هایشات نه دیه ثابت است و نه قصا », آمده است( ع)در روایت سکونی از امام صادر  -2
هایشات آشوب و فتنه هایی است هه در شب یا روز واقع شده و شخصی در آن مجرو  شده یا به قتتل متی  

 .رسد در حالی هه ضارب و قاتل ناشناس است
, متتی فرماینتتد, رستتانده انتتد( ع)در روایتتت دیگتتری هتته ستتند آن را بتته حضتترت علتتی( ع)ت امتتام صتتادرحضتتر

جملتتة ( 322: 7ج, 1367, هلینتتی)« دیتتة چنتتین بتتزه دیتتده ای را از بیتتت المتتال پرداختنتتد( ع)حضتترت علتتی
ورد بلکته توضتیحی استت از راوی در مت, معترضه ای هه بین دو روایت آمده است  اهراً جزء روایت نبتوده

آن استت هته هرگتاه شخصتی در , چنتان هته مالح ته متی شتود مضتمون روایتت نخستت. «هایشتات»اصطال  
امتا در روایتت دوم بتر ایتن مطلتب تصتریح شتده , دیه ای برای او ثابت نیستت, جریان آشوب ها به قتل برسد

المتال پرداختت  از بیتت, هه حضرت امیر دیة شخصی را هه در اثر آشوب و ناآرامی به قتل رسیده بتود, است
 .نمودند

: مرحوم صاحب جواهر بین دو روایت مذهور هه به صورت فور در هافی نقل شده است این گونه جمع می نمایتد
آن استت هته در ... از این عبارت هه در هایشات نته دیته ثابتت استت و نته قصتا ( ع)معلوم است هه مراد امام»

جمعی هه صاحب جواهر از دو روایت به عمتل ( 233: 42ج, 1367, نجای)« غیر بیت المال چیزی ثابت نیست
جمعتی استت مقترون بته صتحت هته روایتات دیگتری نیتز مؤیتد آن استت؛ ماننتد روایتت ستوار از امتام , آورده است

حضترت امیتر دیتة زنتی را هته در اثتر هتراس ناشتی از فتنتة جمتل قالتب , در روایت مذهور آمده است هه( ع)حسن
پرداختند و اما روایت سکونی هه دیه و قصتا  را نستبت بته شخصتی هته در جریتان تهی هرده بود از بیت المال 
بته دلیتل آن استت هته قاتتل شناستایی نشتده واال اگتر قاتتل شناستایی , منتاتی متی دانتد, ناآرامی ها جان باخته استت

د قاتل قصا  شده و در غیر این صتورت ختو, بدون هیچ شک و شبهه ای در صورتی هه قتل عمدی باشد, شود
اگر بنتا باشتد بته  تاهر روایتت ستکونی عمتل شتود در آن صتورت ختون مستلمانی . یا عاقله اش باید دیه بپردازند

« خون مسلمان هدر نمتی رود»مکرراً بر این معنا تأهید شده است هه , هدر خواهد رفت و حال آن هه در روایات
افتزون بتر آن ( 2۲4 17۲ 167: 1۲و ج 266: 6ج, 1362, ؛ طوسی362 362 326: 7ج, 1367, هلینی)

وارد شده و دیه را بر عهده بیتت المتال قترار داده استت نتا ر بته « المقتول ال یدری من قتله»روایاتی هه در باب 
بنتابراین بتا ( 2۲2: 12ج, 1362, ؛ طوستی324: 7ج, 1367, هلینی: ک.ر)موضوع مورد بحث نیز می باشد 
بنتابراین , نیز اعم از قتل و جراحت است« هایشات»یت دارد و مسئول« هایشات»عنایت به این هه بیت المال در 

 .مسئول شناخته شدن بیت المال در دیة جراحات خواهد بود, مستااد از روایت پیش گاته

چه را  امیرالمؤمنین حکم فرمودند به این هه هر آن: فرمودند( ع)امام باقر»: در معتبرة ابی مریم آمده است -3
, هلینتی)« جبتران آن بتر عهتدة بیتت المتال استت, خطتا متی هننتد (قتل یتا جراحتت) هه قاضیان در خون یا قطع
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, صتدور: ک.ر)مشابه معتبرة ابی مریم از طریر اصبغ بن نباته نیز روایت شتده استت ( 362: 7ج, 1367
براساس مضمون روایات مذهور مسئولیت بیت المال در دیته (. 312: 6ج, 1362, ؛ طوسی7: 3ج 14۲4

 .واضح است جراحات روشن و
 

حکتم فرمتود بته ایتن هته عاقلته ( ع)حضترت علتی»: ه استته شتداشتار( ع)معتبرة ابی مریم از امام صادردر  -4
( 17۲: 1۲ج, 1362, ؛ طوستی362: 7ج, 1367, هلینتی)« ضامن نیست مگر موضحه و باالتر از آن را

عاقلته در , فتتوی داده انتدمطابر روایت مذهور هته متورد عمتل و عنایتت فقهتای امامیته بتوده و براستاس آن 
از سوی دیگر امام جزء افراد عاقله بوده و در آخرین مرتبه . جراحت موضحه و باالتر از آن مسئولیت دارد

, ؛ طباطبتتایی2۲7: 12ج, 1416, ؛ شتتهید ثتتانی1۲22: 4ج, 14۲3, محقتتر حلتی)از مراتتب آن جتتای دارد 
بیت المتال در جراحتات موضتحه و بتاالتر از بنابراین ( 233: 2ج, 14۲3, ؛ امام خمینی264: 2ج, 14۲4

 .آن مسئولیت خواهد داشت

اگتر پرداختت دیتة . مستئول پرداختت دیته استت, در واقتع بیتت المتال, هرگاه امام مسئول پرداخت دیه شناخته شتود
روایتات . بتدان جهتت استت هته بیتت المتال مستلمین در اختیتار اوستت, مقتولین گاه بر عهدة امام نهتاده شتده استت

, هلینتی. )پردازد نه از اموال شخصتی ختودمتعددی شاهد این مدعا است هه امام دیة مقتولین را از بیت المال می 
, ؛ صتدور124 72 332: 23ج, 1414, ؛ حر عاملی213 174: 1۲ج, 1362, ؛ طوسی322: 7ج, 1367
امتری , در هر حال با توجه به مجموع روایات مسئولیت بیتت المتال نستبت بته دیتة جراحتات( 3۲3: 4ج, 14۲4

 .مسلم و قابل قبول است

 آرای فقیهان

( 233: 2ج, 1417)و شتتی  طوستتی در یکتتی از دو قتتول ختتود ( 334: 3ج, 141۲)یتتس بتته جتتز ابتتن ادر
؛ 737, طوستتی)تمتتامی فقهتتای امامیتته مستتئولیت عاقلتته در جراحتتت موضتتحه و بتتاالتر از آن را پذیرفتتته انتتد 

و از ( 71۲: 3ج, 1413, ؛ عالمته حلتی6۲۲: 14۲2, ؛ یحیی بتن ستعید1۲23: 4ج, 14۲3, محقر حلی
؛ 1۲22: 4ج, 14۲3, محقتر حلتی)سئله تأهید هرده اند هه امام جزء افراد عاقله است سوی دیگر بر این م

بتا ایتتن وصتف فقهتتای پیشتین بتته صتراحت ستتخنی در متورد مستتئولیت امتام بتته ( 413: 43ج, 14۲4, نجاتی
 .عنوان مسئول حکومت اسالمی و بیت المال مسلمانان نسبت به دیة جراحات به میان نیاورده اند

ی از پذیرفتته شتده استت هته بته ذهتر برختت در میتان فقهتای معاصتر المال نسبت به دیة جراحامسئولیت بیت 
 آرای ایشان پرداخته می شود؛

در قتتل خطتایی و هتم چنتین موضتحه بته بتاالتر اگتر خطتایی »: یکی از مراجع در پاس  به سؤالی می نویستد
ن چته عاقلته و جتانی متتمکن از دادن باشد دیه بر عاقله است و اگر عاقله نیستت بتر ختود جتانی استت و چنتا

 (223: 3ج, بی تا, گلپایگانی)« .دیه نباشند بر بیت المال است

چنان چه صدمه »: استاتائی از سوی مرهز تحقیقات فقهی قوه قضاییه با این مضمون به عمل آمده است هه
بته عهتده بیتت المتال آیتا , تکلیف دیه وی چگونه خواهد بتود, و جراحتی به شخصی وارد شود در موارد ذیل

 است یا صورت دیگری دارد؟

 .جار  و صدمه زننده شناسایی نشده باشد. الف

 .جار  و صدمه زننده شناسایی شده لیکن فرار نموده و امکان دسترسی به وی نباشد. ب

 .جار  و صدمه زننده فقیر بوده و به هیچ وجه توان پرداخت دیه را نداشته باشد. ج

و متوردی هته از ( شتبه عمتد و خطتای محتض)صورت عمد و غیر عمتد , اول و دومدر هریک از فروض . د
 حیث عمد و غیر عمد بودن مجهول است در قضیه مؤثر خواهد بود یا خیر؟

 :پاس  برخی از مراجع معاصر به سؤال مزبور این گونه است
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ی نشتود و یتا اگتر جار  و صدمه زننده بته هتیچ وجته شناستای, چنان چه پس از تحقیقات: موسوی اردبیلی»
امکان دسترسی به او نباشد و مالی نداشته باشد و یا در دسترس باشد و متالی نداشتته باشتد , شناسایی شده

غیتر عمتدی باشتد و در هتر صتورت نزدیکتان او هتم قتدرت بتر , و امید به پیدا هردن او یا مال نباشتد و جتر 
فرقی , المال پرداخت می شود و در فرض الف و ب دیه از بیت, پرداخت دیه در حال و یا آینده نداشته باشند

 ... .بین عمد و شبه عمد و خطا نیست

 .دیه از بیت المال پرداخت نمی شود, در هیچ هدام از موارد مورد سؤال: نوری همدانی

بتتر بیتتت المتتال نیستتت وی , دیتته جراحتتت وارده, در هتتیچ یتتک از متتوارد متتذهوره در ستتؤال: صتتافی گلپایگتتانی
 .العالم

 .الف تا آخر؛ در غیر قتل دلیلی بر گرفتن دیه از بیت المال نداریم: مکارم شیرازی

 .الف تا د؛ می توانند از بیت المال بدهند: بهجت

در این فرض هم بنتابر احتیتاط از . 2. در فرض سؤال دیه از بیت المال پرداخت می شود. 1: فاضل لنکرانی
مثتتل ستتایر دیتتون افتتراد معستتر متتی باشتتد و از بیتتت المتتال  در فتترض ستتؤال. 3. بیتتت المتتال پرداختتت متتی شتتود
, گنجینته آرای فقهتی)« .فرقی نمی هند. 4. دین جار  را می توانند بپردازند, پرداخت نمی شود بلی از زهات

 (233هد 

اختصتا  بته قتتل دارد « عدم بطالن خون مسلمان»به ن ر می رسد منشأ اختالف فتاوی در آن است هه آیا 
در آن , اختصاصتی بته قتتل نتدارد« قاعتدة الیبطتل»اگتر بپتذیریم هته , ه جراحتات نیتز شتمول داردو یا نسبت بت

, چنتان هته مالح ته شتد, بیت المال نسبت به دیة جراحت نیز مسئولیت خواهتد داشتت: صورت می توان گات
. باشتد حاهی از مسئولیت بیت المال نسبت به دیة جراحات در موارد خا  ختود متی, مقتضای روایات وارده

نستبت بته دیته جراحتات بته  ارال و چون این موارد خصوصیت ندارنتد بنتابراین متی تتوان مستئولیت بیتت المت
 .طور هلّی ثابت دانست

 الیحه جدید قانون مجازات اسالمی

 471با لحا  ماده  در آخرین اصالحات خود هنوز اجرائی نشده است، هه الیحه جدید قانون مجازات اسالمی
داشتته استت امتا متاستاانه در  فعلتی اذعتان 313هماننتد متاده همچنان به مسئولیت بیت المال در متوارد قتتل 

مستئولیت بیتت المتال را صراحتا  472ماده  با لحا در ادامه ماده قبلی  به عقب گذاشته و پا را ،رد جر موا
هترده مستئولیت ستلب  المتال تخصتی  زده و از بیتت در مواردی هه به جانی دسترستی نباشتد در مورد جر 

 .است

 سابقه و تاریخچه الیحه جدید

بتا ایتراد  23/12/33به شتورای نگهبتان ارستال و در مورخته  3/1۲/33پیش نویس اول هه در تاری  متن 
 :بشر  ذیل بوده است شورای نگهبان مواجه شده بود

و ماننتتد آن بتته جتتانی در قتتتل عمتتد و شتتبه عمتتد در صتتورتی هتته بتته دلیتتل فرار،خودهشتتی : 414-14متتاده 

شود و اگر مالی نداشتته باشتد، از عاقلته وی گرفتته متی شتود و در  دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته مي

 .صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقرآنها، از بیت المال پرداخت خواهد شد

یتا ارش بتر جتانی در غیر قتل از جنایات در صورت عمد و شبه عمد مسئولیت پرداخت دیته : 414-15ماده 

می باشد و در صورت عدم دسترسی به جانی مانند سایر دیتون وی خواهتد بتود و ضتمان متوجته بیتت المتال 

نخواهد بود و در خطای محض مسئولیت پرداخت بر عاقله می باشد ودر صورت عدم دسترسی بته عاقلته یتا 

 .فقر آنها از بیت المال پرداخت می شود 
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ع قتتل و عتدم شناستایی قاتتل، هرگتاه اتهتام و لتوث علیته شتخ  یتا اشتخا  در متوارد وقتو: 414-23ماده 

 .معیني محقر نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد

و بتته شتتماره  7/3/3۲پتتیش نتتویس بعتتدی هتته بعتتد از ایتتراد شتتورای نگهبتتان اصتتال  هردیتتد و در تتتاری  متتتن 

 :بشر  ذیل می باشد دوباره برای شورای نگهبان ارسال شده است43331/127

در قتل عمدی و شبه عمدی در صورتیکه بدلیل فرار، خودهشتی و ماننتد آنهتا بته قاتتل دسترستی : 473ماده 

 .نباشد دیه از مال او گرفته میشود و در صورتیکه مال او هاایت نکند از بیت المال پرداخت خواهد شد

 :بشر  زیر اصال  می شود 473ماده 

گتردد و اگتر متال نداشتته باشتد از  بر جانی است لکتن اگتر فترار هنتد از متال او اختذ میعمد  ی عمد و شبه دیه
شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکتن نداشتتند دیته  گرفته می« االقرب فاالقرب»بستگان نزدیک او با رعایت 

 .شود المال پرداخت می از بیت

ولیت پرداختت دیته بتر عهتده مرتکتب مستئ در جنایات مادون قتتل، در صتورت عمتد و شتبه عمتد،: 473ماده 

است و در صورت عتدم دسترستی بته او ماننتد ستایر دیتون بتا وی رفتتار متی شتود و دیته از بیتت المتال قابتل 

پرداخت نیست و در خطای محض عاقله مسئول پرداخت است و در صورت عدم دسترستی بته عاقلته یتا عتدم 

 .تمکن آنها از بیت المال پرداخت می شود

را ( جدیتد)قتانون مجتازات استالمی  1432/127در نامه شتماره  21/1/31شورای اسالمی در تاری   باالخره مجلس
قبلتی بته شتر  فتور اصتال  473پس از تایید شورای نگهبان به رئیس جمهور ابالغ مینماید هه در این ابالغیه متاده 

 .تغییر می یابد 471آن نیز به شماره  گردیده و شماره

 .تغییر می یابد 472بدون تغییر در متن ماده به شماره  نیز 473و همچنین ماده 

 :ر استدین قرابهه به رئیس جمهور ابالغ شده است با شماره های نهایی آن مواد فور آخرین متن 

عمد بر جانی است لکن اگر فرار هند از مال او اختذ  ی عمد و شبه دیه: 471ماده 
االقتتترب »ک او بتتتا رعایتتتت گتتتردد و اگتتتر متتتال نداشتتتته باشتتتد از بستتتتگان نزدیتتت می

المتال  شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت گرفته می« فاالقرب
 .شود پرداخت می

در جنایتتتات متتتادون قتتتتل، در صتتتورت عمتتتد و شتتتبه عمتتتد، مستتتئولیت : 472متتتاده 
پرداخت دیه بر عهده مرتکب است و در صورت عدم دسترستی بته او ماننتد ستایر 

رفتار می شود و دیته از بیتت المتال قابتل پرداختت نیستت و در خطتای دیون با وی 
محض عاقله مسئول پرداخت است و در صتورت عتدم دسترستی بته عاقلته یتا عتدم 

 .تمکن آنها از بیت المال پرداخت می شود

 

 :در جراحاتمسئولیت و عدم مسئولیت بیت المال  بررسی عقلی موضوع

 در قانون مجتازات استالمی از ایتن بتاب هته در ،دیه رامسئولیت مرتکب در پرداخت  از علمای حقور، برخی

جبتران نتوعی مستئولیت متدنی و ذیل مجازاتها ذهر شده است نوعی مجازات دانسته اند و برخی دیگر آن را 

 .میدانند ر حر مجنی علیه و یا اولیای دمخسارت د
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صتائب بن تر از ایتن ن تر هته مجتازات تلقتی شتود یته، مستئولیت بیتت المتال در متورد د و این در حالیستت هته

و در نتیجه محکومیت او بته پرداختت بجای جانی فراری و ناشناس مجازات حاهم و یا امام چرا هه  نمیرسد،

محلی از اعراب ندارد و در حقیقت دیته الاقتل در ایتن متورد ختا ، نتوعی جبتران  ،دیه از صندور بیت المال

 .در جامعه اسالمی است ،خسارت و دلجوئی از افراد مبتالبه

 :حال از ن ر عقلی لزوم جبران خسارت را در مورد قتل و جر  مورد بررسی قرار میدهیم

 قتل: الف

شتده و از دنیتا میترود و جبتران خستارت در متورد ختود  جتانش ستتانده مقتتولی در اثر جنایتتدر موارد قتل، 

مقتتول امتری محتتال بتوده و برگردانتدن جتتان او بته هالبتد جستتمانی اش هتیچ معنتائی نتتدارد و بته هتیچ روشتتی 

 .ممکن نیست و با هیچ روش دیگری نیز متصور نیست

 :ی باشندبازماندگانی از مقتول ممکن است باقی مانده باشند هه از چندین حال خارج نماما 

مقتول بالوارث است هه در این صورت پرداخت هننده دیه و دریافت هننده آن یکی میشوند و ایتن تهتاتر  -1

 .و از موضوع بحث حاضر خارج است قهری ست

 :این ورثه ها از دو حالت خارج نیستندمقتول ورثه دارد و  -2

دچتار  قتتل اوکه تحت والیت و یا تکاتل مقتتول بتوده انتد و بتا یال مقتول بوده و مضافا ایناهل و ع ورثه:الف

و بدیهی ست هه پرداخت دیه از بیت المال حتداقل . سیب شدید اجتماعی و اقتصادی و عاطای شده اندآبزه و 

، و آالم اقتصتادی آنهتا را جبتران هنتد قتانونی میتواند تنها قسمتی از خسارتهای اقتصادی وارد بر بازماندگان

 .ن بخشدرا تسکی

 هته ورثته قتانونی در زمتان حیتات مقتتول بتل مقایسته نیستت و حتالتی ستتاین حالت هه با صتورت قبتل، قا:ب

و از قتتل مقتتول چنتدان زیتان اقتصتادی هتم بته ورثته نداشتته  دیگرهیچگونه رابطه اقتصادی و عاطای با همت

و آنهتا را داراتتر میستازد و ایتن  نمیرسد و پرداخت دیه از بیت المال بختی است هه با اقبال ورثه قترین شتده

 .موضوع است سالبه به انتاائ موضوعا است هه ن خسارتیجبرا

 

 جر : ب

همان خود بتزه دیتده میباشتد هته در اثتر جنایتت،  ،اما در مورد جر  موضوع متااوت است و بازمانده از بزه

 .سالمتی اش و یا به عبارتی تمامیت جسمانی اش خسارت و آسیب می بیند

از دست دادن سالمتی و آستیب تمامیتت  شدیدا متاثر شده و با بسا این افراد در اثر شدت باالی جنایت،و چه 

.....  معلتتولیتی و دچتتار آستتیبهای عتتاطای و اجتمتتاعی و اقتصتتادی و شتتغلی و ختتانوادگی و شتتان، جستتمانی

المتال خواهتد بتود تتا پرداختت دیته از بیتت  ،هه قطعا یکی از راههای جبران خسارت برای این افتراد میگردند

راهی برای جبران آسیبهای جسمی از طریر جبران مخارج درمانی طبی و توانبخشی و راه حلی برای پشتت 

 .سر گذاشتن مشکالت اقتصادی و شغلی و اجتماعی باشد

 

بر این پدیده ن ر افکنیم و ببینیم هه در اثر جنایت ارتکابی جانی هته فترار هترده و یتا بته  اگر واقع بینانه حال

هدام یک از فرد مجرو  و یتا مقتتول و یتا ورثته او  فی الواقع او دسترسی نیست و یا هویت او نامعلوم است

ف بیتتت المتتال آستتیب واقعتی دیتتده انتتد و بته جبتتران خستارت و پرداختتت دیتته از طتر بطتور حتمتتی و قتدر متتتیقن

 ؟مستحر ترند

اما خستارت وارده بتر وراث است  و حتمی مستقیم و بالواسطهخسارتی  و مقتول، خسارت وارده بر مجرو 

 .قانونی مقتول قابل تامل و بررسی در صور گوناگون است
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 تجربه های عینی و چند نمونه واقعی

بتا وهالتت هته بنتده  ذهر می نمایمرور و از پرونده های قضایی مبرای روشن شدن مطلب چند مثال واقعی را 

 :نقش مستقیم در اخذ نتیجه آنها ایاا نموده امهاری 

عتتابر پیتتاده بتتر حستتب اتاتتار توستتط موتتتور مستتروقه ای هتته در دستتت ستتارر بتتوده،  رحمتتتی -م مرحتتوم  -1

متتواری  موتورسیکلت را رها هرده و ساررمجرو  شده و بر اثر شدت جراحات وارده فوت مینماید و 

 .شده و علی رغم تالشهای مراجع قضایی و انت امی قاتل شناسایی نمیگردد

دادگتتاه عمتومی تبریتتز در رای صتتادره، بیتت المتتال را مستتئول یتد ختتون مستتلمان هتدر بتترود ازآنجتا هتته نبا

مبلتغ هشتت ملیتون تومتان  فرزند وی میباشد 4ورثه مقتول هه همسر متوفی و  می نماید وپرداخت دیه 

 را از صتتندور بیتتت المتتال هبقیتت و تتتامین خستتارتهای بتتدنیاز صتتندور ( در آنزمتتان یتتک ستتوم دیتته هامتتل)

 .دریافت میدارند

تحتت پوشتش همیتته امتداد  و ستاله و فاقتد همستر و اوالد بتوده 3۲هه پیرمردی  ب -مرحوم محمد علی  -2

زیر گرفته شتده و فتوت متی نمایتد و راننتده پرایتد  ،زندگی میکرده است توسط راننده پرایدی ساید رنگ

قتتانون مجتتازات استتالمی و  255توجتته بتته وحتتدت متتالک متتاده شناستتایی نمیشتتود لتتذا بتتا متتواری شتتده و 

بیتتت المتتال مکلتتف بتته پرداختتت دیتته بتته ورثتته مقتتتول  ،در رای صتتادرههمتتان قتتانون 313همچنتتین متتاده 

 .ت میگرددمیگردد و دیه هامل مقتول به تنها ورثه او پرداخ

دش وضتعیت متالی ختوبی دارد ست هه خو توصیح اینکه تنها ورثه مقتول خواهر اوست هه حاج خانمی

و اگتر هتم بتی خبتر نبتوده  .و چه بسا هه از وضعیت مالی و معیشتی برادر مقتولش بتی خبتر بتوده استت

غنتی تتر بتا گترفتن دیته قتتل تصتادفی بترادر فقیترش،  ختواهری غنتی و اینتک .الاقل بی تااوت بوده است

 .میگردد

ی مهتد ،نی مضروب میگردد و در نتیجتهنوجوانیکه راهب موتورسیکلت بوده، توسط هامیو پ -مهدی   -3

میگتردد و راننتده هتامیون نیتز ( فلج دستتها و پاهتا)از ناحیه گردن قطع نخاع گردیده و دچار هوادرپلهی 

 .و شناسایی نمیگردداز صحنه تصادف متواری شده 

قتانون بیمته اجبتاری  1۲داشت صندور تامین خسارتهای بتدنی بتا استتناد بته متاده گواهینامه  مهدی اگر

فقط مبلغ هشت ملیون تومتان بته او از بابتت قستمتی از دیته پرداختت   1347شخ  ثالث مصوب سال 

رستتیکلت بتتود صتتندور تتتامین بتتا موتومینمتتود امتتا چتتون مهتتدی در آن زمتتان فاقتتد گواهینامتته راننتتدگی 

مبلغتی  1347قانون بیمته اجبتاری شتخ  ثالتث مصتوب ستال  4ماده  4بند  مستندا به خسارتهای بدنی

 .ردنکاز بابت دیه به او پرداخت 

تقاضای صدور رای بطرفیت بیت المال از شتعبه عمتومی !( نگارنده مقاله حاضر)تا اینکه بوسیله حقیر 

متاساانه در حکم بدوی به آن ترتیب اثر داده نشد اما با اعتراض به  جزائی مراغه درخواست گردید هه

 دادگتتاه آذربایجتتان شتترقی رای شتتعبه تجدیتتد ن تتر استتتان رای بتتدوی صتتادره از شتتعبه جزائتتی شهرستتتان،

بیتت  صتندور ،قانون مجازات استالمی 313با استناد به ماده  بدوی را نقض نمود و در حکمی شایسته

نمتود و صتندور بیتت المتال وزارت  و نیم فقره دیته هامتل در حتر مهتدی داخت دوالمال را محکوم به پر

 .پرداخت نمود یک ملیارد و یکصدو سی ملیون لایر بود، به مهدیهه  دادگستری نیز این مبلغ را

 

در روز چهار شنبه آخر سال فردی با هویت نامعلوم ترقه ای را بته داختل ماشتین ستواری متی انتدازد و  -4

و . اناجار هودهی در داخل ماشین دو چشم خویش را از دست داده و تتا آختر عمتر نابینتا میگتردددر اثر 

 .هسی هه اقدام به پرتاب ترقه نموده است در جریان شلوغی متواری میشود و شناسایی نمیگردد

 

قضایی و استالمی یم و عدالت ن ر قرار بدهخونهای پایمال شده را مد ،حال سوال این است هه اگر در مصداقهای فور

با توجه به الیحته جدیتد امثتال مهتدی هتا هته قطتع انصاف است هه در ن ر خردمندان را در مورد آنها اعمال نماییم آیا 



13 
 

 جدیتد 472نخاع گردنی شده و هودهی هه داخل خودرو نابینا شده، از جبران خسارت و دریافت دیه بتا توجته بته متاده 

توانند از دیه های پرداختی بیت المال بهره منتد شتوند؟ و یتا بته بیتانی دیگتر آیتا بمقتولین و فقط وراث  ؟محروم بمانند

از بیت المال بی نصیب بماننتد ( مصدومان و مجروحان)متضررهای مستقیم و بالواسطه از جرم این شایسته است هه 

 از بیت المال بهره مند شوند؟( ونیوراث قان)و متضررهای غیر مستقیم و با واسطه 

 و درمتان زختم بستترهای او و هتزار و یتک درد ناگاتته ای هته دارد والتدین امثتال مهتدی بترای پرستتاری از مهتدیآیا 

 حتمتا مستحر جبران خون پایمال شده او می باشند یا اینکته بایتدنیازمند و بیشتر  بطریر اولی در زمان حیات مهدی،

 دریافت دیه او گردند؟مهدی بمیرد تا ورثه او مستحر 

 داروئی است هه بر سهراب روا نیست و بعد از مرگ سهراب بکار می آید؟نوشاین چه 

قتل  و شاهکار حکیمی اش بعد از ؟به جراحتهای سهراب بی اعتناست هه است ستنوشدارو به د آن هدام حکیم عاقل

 !سخاوتمندانه نوشدارو خیرات میکند؟ این حکیم باشی چه بیموقع وعجب هه  و سهراب است؟

 

در عتالم خیتال صتحنه ای را تصتور متی نمتایم  ، اینجانب نگارنده ایتن مقالته،در آینده 472اجرایی شدن ماده  فرض با

بتا دستت و پتایی  هه قربانیان حوادث اعم از مصدومین و مجروحین سوار بر ویلچر و یا عصای سایدی در دست و یتا

بتا بر در بیت المال به من ور جبتران خستارت حاضتر شتده و  با تنی مجرو  و دلی شکسته و لنگان لنگان مصنوعی 

همه آنها با تنی سالم و غیر مجترو ، هتر گردند اما وراث مقتولین هه این قانون دست خالی برمی 472توجه به ماده 

دریافتتت هترده و بتته خانته هتتای  471بتا توجته بتته متاده چنتد بعضتا بتتا دلتی مجتترو ، حاضتر شتتده و غرامتت ختتویش را 

 .میگردندخویش بر

 

 قانون بیمه اجباری شخ  ثالث 1۲صندور تامین خسارتهای بدنی و ماده 

بیمه اجبتاري مستؤولیت متدني دارنتدگان وستایل  قانون 1۲اولین بار در ماده  یصندور تامین خسارتهای بدن

تیرمتاه مطتر  گردیتد و از پتیش بینتی و  1347دی متاه مصوب  نقلیه موتوري زمیني در مقابل شخ  ثالث

در تصتادفات راننتدگی به عنوان نهادی موازی و موافر با مسئولیت بیتت المتال و د اجرائی گردی 1343ل سا

بتر استاس مصتوبه هیئتت )بته ستقف تعهتد هر چند ناق  و محتدود  1337هرده است و تا سال  انجام و یاه

صتادفات راننتدگی ، توانسته است در هنار صندور بیت المال به پرداخت دیته مجروحتان و مقتتوالن ت(وزیران

 .، جامه عمل بپوشانددر راستای قاعده ال یبطل دم امرا مسلمهه مقصر آنها متواری و ناشناس میباشد 

 :وجود داشت بدین قرار بود هه 1337ا سال ی هه در فاصله اعمال این قانون تتمهمترین مشکال

 .های بدنی بی اطالع بودنداهثر زیاندیدگان و اهثر محاهم قضایی از شر  و ایف صندور تامین خسارت -1

وجود سقف تعهد ریالی در پرداخت دیات توستط صتندور بتر طبتر جتدول زیتر موجتب تضتییع قستمتی از  -2

 .تمامی مقتولین و بعضی از مجروحین هه میزان دیه آنها بیشتر از سقف تعهد صندور بود، میشد دیه

اقتدامی و درخواستتی مبنتی  صتندورحداكثر تعهد مجروحین و ورثه مقتولین نسبت به مازاد بسیاری از  -3

بتر صتدور رای از محتاهم بطرفیتت بیتت المتال نمیکردنتتد و غالتب دادگاههتا نیتز تمایتل چنتدانی بتر صتتدور 

 .چنین رائی نداشتند

بیمتته اجبتتاري مستتؤولیت متتدني دارنتتدگان وستتایل نقلیتته موتتتوري زمینتتي در مقابتتل  قتتانون 4متتاده  4بنتتد  -4

خودشتان راننتده  ،مان و قربانیانی هه در هنگام تصادفمصدو ، به صراحت1347مصوب  شخ  ثالث

وسیله نقلیه موتوری بوده و فاقد گواهینامه رانندگی بودنتد را از شتمول پرداختت دیته، استتثنا میکترد و 

در صتتورت متتتواری شتتدن راننتتده مقصتتر، صتتندور تتتامین خستتارتهای بتتدنی بتته راننتتده زیاندیتتده ای هتته 

 .یکردگواهینامه نداشت،خسارت پرداخت نم

بطوریکه در متن مقاله نیز بعنوان مثال واقعی مطر  گردید صندور تامین خسارتهای بتدنی از پرداختت 

فاقتد گواهینامته ای هته در اثتر بتی احتیتاطی راننتده  راهتب موتورستیکلت امتا پ نوجتوان–دیه به مهتدی 
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قتانون، ختودداری هترد و مبلتغ هشتت  4متاده  4قطع نخاع گردنتی شتده استت بتا استتناد بته بنتد  ،هامیون

 . پرداخت نکردبه او ملیون تومان را هه آخرین سقف تعهد صندور بود 

 

 حداكثر تعهد صندور تصادفسال 

 لایر      5ر۲۲۲ر۲۲۲ 1۲/۲/77   تا       1/7/74

 لایر     15ر۲۲۲ر۲۲۲ 13/۲/3۲   تا     11/۲/77

 لایر     4۲ر۲۲۲ر۲۲۲ 3/3/33   تا     14/۲/3۲

 لایر     3۲ر۲۲۲ر۲۲۲ 13/11/35   تا      4/3/33

 لایر    1۲۲ر۲۲۲ر۲۲۲ 13/۲/37تا          13/11/35

 به بعد    2۲/۲/37
معادل حداقل ریالي دیه یال مرد مسلمان در ماههاي 

 حرام

 

 

 متدني دارنتدگان وستایل نقلیته موتتوري زمینتي در مقابتل شتخ  ثالتث و ارتقتائاصال  قانون بیمه اجباري مسؤولیت 

 تعهدات صندور تامین خسارتهای بدنی سقف

اصال  شد و قانون جدیتد بتا  1337تا اینکه باالخره قانون بیمه اجباری شخ  ثالث در بیستم شهریورسال 

ستایل نقلیته موتتوري زمینتي در مقابتل قانون اصال  قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدني دارنتدگان و"عنوان 

های نتاق  قبتل از آن ارتقا بخشتید و تعهتد ،سقف تعهدات صندور تامین خسارتهای بدنی را ،" ثالثشخ  

، قتانون اصتالحی جدیتد1۲در تبصره یتک متاده ، بود و سقف محدودی انرا هه مبتنی بر مصوبه هیئت وزیر

معادل حداقل ریالي دیه یتال مترد مستلمان در تعهدات صندور تامین خسارتهای بدنی را  سقف و بهبود بخشید

ای حمایتت از حقتور شتهروندی هه مقنن در راست هرد و این گام مثبت و ارزشمندی بودتعیین  ماههاي حرام

( اعتتم از قتتتل و جتتر  در تصتتادفات راننتتدگی)قاعتتده فقهتتی لتتزوم پایمتتال نشتتدن ختتون مستتلمان  و در راستتتای

طبر قانون بیت المال را هه در نتیجه حوادث رانندگی بودند  ایاز پرونده ه در نتیجه تعداد زیادیبرداشت و 

هلی و ن ری بیتت المتال در عام و نمود بی آنکه از مسئولیت  خا  به صندور تامین خسارتهای بدنی احاله

 .مواردی اینچنین بکاهد

 

 بیمه اجباری شخ  ثالث سابر در قانون جدید 4ماده  4حذف موضوع بند 

اصال  قانون بیمته اجبتاري مستؤولیت متدني دارنتدگان  در قانون جدید ،سابر 4ماده  4با حذف موضوع بند 

نداشتتن گواهینامته را هته متانعی بترای جبتران خستارت  ،وسایل نقلیه موتوري زمیني در مقابل شخ  ثالث 

ال یبطل هم دایره شمول اجرای قاعده فقهی از بود از سر راه برداشت و ب قانون1۲موضوع ماده  مصدومین

از بار پرونده های ارجتاعی بته  باز هم وسیع هرد و و در حوزه تصادفات رانندگی را در عمل دم امرئ مسلم

در حتتوزه تصتادفات راننتدگی بته صتتندور  و قستمتی از و تتایف مهتم صتندور بیتت المتال را بیتت المتال هاستت

قتانون اصتال  قتانون بیمته اجبتاري مستؤولیت "هته از افتختارات مقتنن در تامین خسارتهای بدنی محول هترد 

 .می باشد" مدني دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمیني در مقابل شخ  ثالث
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 :نتیجه

فعلتی در جتاری  استالمي قتانون مجتازات عقیده دارند، هه و حقوقدانان محققینی از برخ برخالف ن ریه – 1

دالیلتی هته در ایتن بته بتا توجته  ولتي مسئولیت بیت المال نسبت بته دیتة جراحتات ستاهت استت مورد

مستتئولیت بیتتت المتتال نستتبت بتته دیتتة  قتتانون مجتتازات فعلتتی در متتوردگردیتتد  و مطتتر  مقالتته استتتناد

در متاده ( اعتم از جتار  و قاتتل)بتا توجته بته عتام بتودن معنتی واهه جتانی و . جراحات ساهت نیست

شتمول گستتره معنتائی آن بتته  از طرفتي و بتر قاتتتلمنحصترا  ،عتدم اطتالر واهه جتانی ور م ا، 313

کته قتانون مجتازات استالمی در متورد مبنی بر اینست ا دلیل محکم و قابل استنادی ،جار  و ضارب

 .ت ساهت نبوده استامسئولیت بیت المال درمورد جراح

 

 شتتهروندان و جبتتران خستتارات وارده بتتتربتتا توجتته بتته مصتتلحت جامعتته استتتالمی در لتتزوم حمایتتت از  – 2

از لحتتا  لتزوم جبتتران دیته جتر  اگتتر مقتدم بتتر دیته قتتتل نباشتد  بستي واضتح ومبتترهن استت كتتهآنان،

متا را ن تر عقتال و خردمنتدان  تبعیتت از وموخر بر آن نیز نمی باشد در حالیکه واقع بینتی اهمیت، 

ارت جبتران خست و یتا حتداقل برابتر بتا بر آن میدارد هه بطریر اولی جبران خسارت مجرو  را مقدم

قائم مقام مقتول تلقی نماییم، تا با توجه به قاعده ال یبطل دم امترئ مستلم، ختون مستلمان عتالوه از 

 .موارد قتل در موارد جر  نیز هدر نرود

 

اصتتال  قتتانون بیمتته اجبتتاري مستتؤولیت متتدني "  از قبیتتل قانونگتتذار در ادامتته گامهتتای مثبتتت ختتویش -3

در راستتتای جبتتران دیتته همچنتتان كتته " ایل نقلیتته موتتتوري زمینتتي در مقابتتل شتتخ  ثالتتثدارنتتدگان وستت

شایستتته استتت هتته بتتا ، گتتام هتتاي ارزشتتمندي برداشتتته استتت مقتتتولین و مجتتروحین تصتتادفات راننتتدگی

ی ختارج همچنان بر جبران جراحتهتا 472و حذف ماده  قانون مجازات اسالمي الیحه جدید بازنگري در

دیته  مسئولیت بیتت المتال درو با پرهیز از استثنا نمودن  رانندگی نیز اهتمام ورزد از موضوع تصادفات

جتر ، موجتتب جلتوگیری از پایمتتال شتدن ختتون مجروحتان و مصتتدومانی شتود هتته توستط جتتانی ناشتتناس 

 .ندآسیب جسمی و روحی و عاطای میشو ،دچار
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