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هاي گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون جلوه
  92مجازات اسالمی 

  
  سیدمحمود مجیدي

  
  )23/7/93: تاریخ پذیرش - 20/2/93: تاریخ دریافت(

  
  چکیده

سو و حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یک با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله
هاي متفاوت فقهـی در اکثـر موضـوعات جزایـی در میـان فقهـا از سـوي دیگـر،          نیز وجود دیدگاه

انتخـاب  . کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقـنن از اهمیـت بسـیار برخـوردار شـده اسـت      
قررات ناظر بر قصاص نفس در قانون کنندة امنیت عمومی در ممقنن نسبت به فتاوي تأمین آگاهانه

هایی از این رویکرد مقنن  در این مقاله به تبیین جلوه. مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است
دیدگان قتل، پـذیرش درخواسـت    انگاري قتل مهدورالدم، حمایت کیفري از تمام بزه به مانند جرم

المـال جهـت جلـوگیري سوءاسـتفاده      یتدیه از سوي اولیاءدم، بدون رضایت قاتل، توسعه ضمان ب
بـودن  انگاري قتل قاتل توسط اولیاءدم بدون اذن دادگاه و نیز پذیرش عمـدي  برخی مجرمین، جرم

سـو نشـان از   توانـد از یـک   هایی کـه مـی   جلوه. قتل ناشی از اشتباه در شخصیت پرداخته شده است
ی شود و از سوي دیگر، این امید افزایش اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی از سوي قانونگذار تلق

امنیـت عمـومی از    کننـدة هاي فقهی، تـأمین  را در جامعه حقوقی روزافزون کند که ترجیح دیدگاه
  .یک روش عام مورد پذیرش واقع شود مثابهسوي مقنن، در هنگام تدوین سایر مقررات جزایی به

  
می جدید، قصاص انگاري، قانون مجازات اسال امنیت عمومی، جرم: واژگان کلیدي

  دیده نفس، بزه

                                                                                                                            
شناسی دانشگاه دامغاناستادیار گروه حقوق جزا و جرم                                                    majidi@du.ac.ir    
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  مقدمه
ــب     ــاي آراســتن و ترتی ــه معن دادن اصــطالح نظــم عمــومی کــه متشــکل از دو کلمــه نظــم ب

اسـت، در  ) 1363،665حیـیم، (شـدن و فراگیـر   و عمـومی بـه معنـاي شـامل    ) 1377،1231عمید،(
منظـور حفـظ نظـم و    مفهوم حقوقی آن به مجموع تأسیسات و قواعـدي کـه در یـک کشـور بـه     

تواننـد   د کـه افـراد اصـوالً نمـی    شو جریان خدمات عمومی در روابط مردم برقرار شده اطالق می
در واقـع نظـم عمـومی    ). 1372،188نصـیري، (د نـ هـا را نقـض نمای   وسیله تراضی و قرارداد، آنبه

گیرد که همگان باید به آن احترام گذارند تا نظام اجتمـاع حفـظ شـود و از     قواعدي را در بر می
تواننـد   افراد می کننده جامعه، تنها بر اساس رعایت آن قواعد از سوي همهقواي اراده. سلدهم نگ

  .وظایف خود را انجام دهند و جامعه را اداره نمایند
رسد در به نظرمی. وبیش مورد توجه بوده استها کمها و تمدننظم عمومی در همه فرهنگ

الب کبیر فرانسه بوده، هرچند که روح کلی آن زمین، سابقه نظم عمومی، مولود انقتمدن مغرب
صراحت ذکر نشـده،  نظم عمومی به رغم آنکه واژه در حقوق قدیم رم وجود داشته است زیرا به

در ). 1382،181الماسی،.(کردتعبیر اخالق حسنه، همان نقش نظم عمومی را در آن زمان ایفا می
قـانون اصـول محاکمـات حقـوقی      6مـاده  این مقوله، نظم عمومی داخلی بـراي نخسـتین بـار در   

ق مطرح شد که بر اساس آن، قراردادهاي خصوصی مغایر با نظم عمومی، فاقـد  .ه1329مصوب 
  .اعتبار بود

المللی نیز قانونگذار قانون مدنی، بـراي نخسـتین بـار آن را در مـاده     نظم عمومی بین در زمینه
تواند قوانین خارجی و یا قراردادهـاي   حکمه نمیم«:قانون مدنی قرار داد و چنین مقرر کرد  975

دارکردن احساسات جامعه یـا  جریحه واسطهخصوصی را که بر خالف اخالق حسنه بوده و یا به
 پیشینه در زمینه. »...موقع به اجرا گذاردشود به به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی محسوب می

اید بیان نمـود کـه اصـطالح نظـم عمـومی در فقـه و       استفاده از نظم عمومی در فقه و حقوق نیز ب
ایـن واژه بـوده    اي بوده و متون فقهی و حقوقی بسیاري دربردارنـده  شدهحقوق، اصطالح شناخته

براي مثال، فقهـا در مـواردي از مفهـوم نظـم عمـومی و آثـار مخالفـت بـا آن در زنـدگی          . است
 در زمـره . انـد  ف با نظم عمومی ممانعت نمودهاند و به استناد آن از اجراي مخال اجتماعی نام برده

گونه استدالل تواند معرفی شود که فقها این این موارد، عدم جواز نقض حکم از سوي قاضی می
بنـابراین  . ومـرج پـیش خواهـد آمـد    اند که در صورت جواز نقض حکم، در جامعـه، هـرج   کرده
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ــرج  ــوگیري از ه ــت جل ــ   جه ــی، جل ــم قاض ــض حک ــه، از نق ــرج در جامع ــیوم ــود  وگیري م ش
، یا نظام اجتماع بسته به قضاوت بوده و اگر اعمال قضاوت صورت نگیـرد،  )1363،55آشتیانی،(

هیچ نظمی در اجتمـاع وجـود نخواهـد داشـت و از عـدالت و احقـاق حـق، اثـري نخواهـد بـود           
  ).1423،55اردبیلی،موسوي(

ه شـده، بـراي تشـخیص    دانـان نیـز اگرچـه تعـاریف متعـددي از نظـم عمـومی ارائـ         در میان حقوق
مشـترك مـذکور در ایـن     بـاوجود ایـن، نقطـه   . دقیقی معرفی نشده است مصادیق نظم عمومی، ضابطه

دانـان،   رو برخـی از حقـوق  تعاریف، ارتباط نظم عمومی با منافع و مصالح عمومی جامعه است و ازاین
منظور حفـظ منـافع جمعـی افـراد     بهدانند و قوانینی را که  امري می تعیین قواعد  منافع عمومی را ضابطه

  ).1376،162کاتوزیان،(نامند  عمومی می شوند، قوانین داراي جنبه یک جامعه وضع می
بندي نظم عمومی به دو گروه نظم عمومی سیاسی و نظـم   دانان در تقسیم بر این، حقوق عالوه

انـد کـه    ي دانسـته اند و قواعد نظم عمومی سیاسی را شـامل قواعـد   عمومی اقتصادي اشاره نموده
د و نیـز قواعـد   شو مانع از ورود آسیب از سوي شهروندان به ارکان و نهادهاي اساسی جامعه می

هـا توزیـع عادالنـه     ها بـا تکیـه بـر آن    اند که دولت نظم عمومی اقتصادي را شامل قواعدي دانسته
  ).1382،53صفایی،(کنند  ثروت را در اجتماع، مدیریت و رهبري می

در تعاریف فوق، نشانگر آن است که در راستاي حفظ و حمایـت از نظـم عمـومی،    دقت و تأمل 
بر لزوم رعایت آن قواعد از سوي شهروندان و پرهیز از نقض آن قواعـد و دسـتورها، توجـه بـه      عالوه
ومـرج و  مهم قانونگذار که همانا ایجاد قواعـد و مقـررات جـامع و مـانع جهـت پرهیـز از هـرج        وظیفه

در واقع اگر مقنن به جهت عدم درك صحیح از نظـم  . شود بسیار با اهمیت ارزیابی می نظمی بوده، بی
زا بـوده یـا    عمومی یا عدم حراست کافی از آن، اقدام به تدوین برخی از مقرراتی نماید که خود جـرم 

مانند همـان شـهروندانی خواهـد بـود کـه بـه نقـض        خوردن نظم عمومی را فراهم آورد، بهبرهم زمینه
تحوالت تقنینی ناظر بر مقررات کیفري به شکل عـام   مطالعه. عد حاوي نظم عمومی پرداخته استقوا

و مقررات ناظر بر مقررات قصاص نفس به شکل خاص، نشانگر عدم اهمیت کافی به نظم عمـومی و  
عنـوان یکـی از مبـانی    به عبارتی پذیرش نظم عمومی بـه . لزوم حراست بیشتراز آن از سوي مقنن است

حتی در مواردي که امکان پذیرش آن در صورت قبول یـک دیـدگاه فقهـی از سـوي      - انگاري  مجر
بـاوجود ایـن،   . مقـنن قـرار نداشـته اسـت     مقنن وجود داشته است ـ چندان مورد توجه کافی و شایسـته  

آن با مقررات پیشـین،   مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات اسالمی جدید و مقایسه مطالعه
در واقع قانونگـذار  . هاي بلندي برداشته است شانگر آن است که در بسیاري از موارد، قانونگذار، گامن
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هـاي   رغم وجود برخـی محـدودیت   با احساس ضرورت نسبت به حمایت کافی از نظم عمومی و علی
بـه   ازمیان فتاوي موجود، به تنظـیم مقرراتـی پرداختـه اسـت کـه      فقهی و شرعی، با انتخاب هوشمندانه

مقالـه بـه    ادامـه . حمایت از نظم و امنیت عمومی جامعه را فراهم سازد تواند زمینه تري می شکل شایسته
  .پردازد ها می تبیین این جلوه

  
  انگاري قتل مهدورالدم جرم. 1

ترین نکته مهم. اند ، استنباط واحدي نداشته»مهدورالدم«فقهاي امامیه در قبال مفهوم اصطالح 
ي پاسخ به این سئوال است که مجازبودن ریختن خون انسان و قتل  اصطالح، ارائه در مفهوم این

بـودن نسـبت بـه تمـامی شـهروندان یـک       وي، نسبت به چه کسی موردنظر است؟ آیا مهدورالدم
  جامعه مورد نظر است یا نسبت به حاکم و دستگاه عدالت کیفري؟ 

. سوي فقهاي امامیه ارائه نشده استهاي یکسان و مشابهی از  در پاسخ به پرسش فوق، جواب
اي از فقهاي امامیه بر این اعتقادندکه ارتکاب جرایمی که داراي کیفر اعدام بوده، مرتکب را پاره

مهدورالدم نموده و تمامی شهروندان مجازند تا وي را به قتل برسانند و در صورت  واجد خصیصه
سرزنش و کیفر نخواهـد   عملکردي شایسته خاطر چنینبودن مقتول، مرتکب بهاثبات مهدورالدم

روست که یکی از شرایط قتل عمديِ مستوجب قصاص از منظـر آراي فقهـاي امامیـه،    ازاین. بود
دیـده،  بودن بـزه بودن وي دانسته شده و بدیهی است که در صورت اثبات مهدورالدمالدم محقون

آن بودکه نفی قصاص دراین زمینه البته باید بر). 42،12،ج1981نجفی،(قصاص منتفی خواهد بود 
ــاص         ــی قص ــاي نف ــه معن ــرفاً ب ــوده وص ــرکس نب ــط ه ــرانه توس ــدام خودس ــواز اق ــاي ج ــه معن ب

در مقابل، برخـی دیگـر از فقهـاي امامیـه، پاسـخ دیگـري بـه پرسـش         ). 1389،183نوبهار،.(است
تکاب جرایمی بودن مرتکب به دلیل اربر اساس این دیدگاه، مهدورالدم. اند الذکر ارائه داده فوق

تـوان چنـین    کنـد و نمـی  که داراي کیفر اعدام است، تنها وي را در مقابل حاکم، مهدورالدم می
توان ازفتـواي  در زمره این گروه می. شخصی را نسبت به تمام شهروندان، جایزالقتل قلمداد کرد

کسی به دلیل ارتکاب هرگاه «: اندالعظمی خویی در این زمینه نام بردکه چنین فرمودهاهللامرحوم آیه
واجب القتل شد وفردي غیرحاکم،  –) ص(غیر ساب النبیبه –جرایمی مانند زنا، لواط و مانند آن 

اي براي مرتکب نیست، لـیکن  اندکه قصاص و دیهها را به قتل برساند، هرچند برخی نظردادهآن
که می شود درصورتیدیدگاه بهتر در این زمینه آن است که قصاص وجود دارد و نیز دیه محقق 

تحوالت تقنینی ناظر بر مقررات ). 207،2،ج1422خویی،.(»تراضی به عدم قصاص صورت پذیرد
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موضوع مورد بحث در دوران پس از انقالب، نشانگر آن است که مقنن از دیدگاه نخست در این 
و ساخته و به ر تواند شهروندان یک جامعه را با هم روبه زمینه تبعیت نموده است؛ رویکردي که می

بروز اختالفات بیشتري را ایجاد  هاي مختلف از مهدورالدم در اذهان افراد جامعه، زمینه دلیل تلقی
دهد کـه بسـیاري از افـراد، بـا      هاي قضایی بسیاري در این رابطه نشان می مراجعه به پرونده. نماید
نیز در معرض مجازات قرار  هاي مختلفی از مهدورالدم، افراد را به قتل رسانده و سپس خود تلقی

توانست با گرایش به دیدگاه فقهی دیگـري، از چنـین تـالی فاسـدي اجتنـاب       مقنن می. اند گرفته
در واقع پذیرش این مسئله که فردي، دیگري مهدورالدم بداند و پس ازقتـل وي بتوانـد در   .نماید

ون بماند، به مفهوم نفی ادله بودن او را به اثبات برساند و از هرگونه کیفري مصغیابش مهدورالدم
ومـرج از سـوي اسـالم در    ضرورت دخالت حاکمیت در امر اجراي مجازات و نیز پذیرش هـرج 

اگرچــه قانونگــذار در قــانون جدیــد، تلقــی خــود را از  ). 182نوبهار،همــان،.(جامعــه خواهــدبود
  .ته استمهدورالدم تغییر نداده، گام مهمی جهت حفظ و صیانت بیشتر از نظم عمومی برداش

جدید، براي قتل مهدورالدم، ضمانت اجراي تعزیري تعیـین نمـوده   . ا.م.ق 302مقنن در ماده
) قصـاص (کیفـر اصـلی قتـل عمـدي      در واقع مقنن ضمن آنکه چنـین مرتکبـی را شایسـته   . است

ایـن تغییـر قـانونی    . ندانسته، لیکن عدم رضایت خود را از این اقدام مرتکبین اعـالم کـرده اسـت   
توانـد   سابق ـ که هیچ ضمانت اجرایی برا ي قتل تعیین نکرده بود ـ مـی   . ا.م.ق 226به مادهنسبت 

  .پیشرفت مطلوبی از منظر حمایت از نظم و امنیت عمومی محسوب شود
صـورت اساسـی،   توانـد بـه   مفهـوم مهدورالـدم مـی    باوجود این، تغییر نگرش مقـنن در زمینـه  

انگـاري در   ترین مبانی جرم عمومی به عنوان یکی از اصلیاي را از نظم و امنیت  حمایت گسترده
سـو مقـنن بـا تبعیـت از     پیشنهاد نگارنده در این زمینه آن است که از یـک . این زمینه فراهم سازد

دیدگاه غیرمشهور،جواز اعمال مجازات نسبت به مهدورالدم را محدود بـه تصـمیم حـاکم شـرع     
اي تعزیري شـدیدتر بـراي قـاتلین مهدورالـدم اقـدام      نماید و از سوي دیگر به تعیین ضمانت اجر

توانـد  بر همسویی با سیاست عدم گسترش قصاص، درعمل میپذیرش این پیشنهاد، عالوه. نماید
  .بازدارندگی بیشتري را فراهم کند

  
  دیدگان قتل با هر گرایش دینی و اعتقادي حمایت کیفري از تمام بزه. 2

نابع فقهـی، ضـمانت اجـراي یکسـانی را بـراي قتـل تمـامی        سیاست کیفري ایران با الهام از م
ترین تفاوت در این زمینه، انحصار تعیین کیفر قصاص نسـبت   مهم. بینی نکرده است ها پیش انسان
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روست که بر اساس فتاوي مشهور فقهاي امامیه، نسبت به قتـل  ازاین. دیدگان مسلمان است به بزه
لـیکن  . ی و اعتقادي، مجازات قصاص تعیین شده استمسلمان توسط هر انسان با هر گرایش دین

  ).150نجفی،پیشین،(اعمال حق قصاص اعطا نشده است  براي قتل کافر توسط مسلمان، اجازه
در ارتباط با ضمانت اجراي مالی قتل عمدي یعنی دیه نیز سیاست کیفري واحدي نسـبت بـه   

دیـدگان مسـلمان بـوده و بـر      شـامل بـزه  دیه کامل، تنها . دیدگان قتل اعمال نشده است تمامی بزه
شـده در  شناختهرسمیتبه –هاي دینی  اساس فتواي حکومتی مقام رهبري، معادل آن براي اقلیت

رغم آنکه یکی از  علی). ج.م.ق 354موضوع ماده. (نیز مورد قبول واقع شده است -قانون اساسی
بهـاي   وي مقـنن بـه عنـوان خـون    دانان از دیرباز، پذیرش تعیـین مبلغـی از سـ    هاي حقوق خواست

هاي دینی مقبول قانون اساسی نبـوده یـا غیرمسـلمانانی کـه بـراي سـفر        اقلیت کسانی که در زمره
، امـا قانونگـذار   )1376،220میرمحمدصـادقی، (شدند، بوده است تفریحی یا کاري وارد ایران می

اعمـال   حـال در زمینـه  یندرعـ . جدید، رویکرد جدیدي در این زمینه ارائه نداده اسـت . ا.م.در ق
توضـیح آنکـه   . شـود  دیدگان قتل، پیشرفت محسوسی مشاهده مـی  حبس تعزیري براي تمامی بزه

مقرر کرده بود که هر گاه قتل عمدي واقع شود و قصـاص   612پیشین و در ماده . ا.م.مقنن در ق
ماننـد  رد قتـل، بـه  به هر علتی منتفی شود، کیفر قابل اجرا خواهد بودو ازآنجاکه در برخی از مـوا 

فـوق بـه    قتل کافر توسط مسلمان، از همان ابتدا قصاص وجود نداشت تا منتفی شود، تفسیر ماده
طرفــی تمایـــل پیـــدا کــرد کـــه شـــامل مــواردي ماننـــد قتـــل کــافر توســـط مســـلمان نشـــود     

صـورت کامـل، خـأل تقنینـی در ایـن زمینـه را       قـانون مجـازات جدیـد بـه    ). 1384،142نیا،آقایی(
نموده و حتی براي قتل غیرمسـلمانانی کـه ذمـی، معاهـد و مسـتأمن نیسـتند نیـز ضـمانت         برطرف 

در واقع مقنن، بسـته بـه وضـعیت اعتقـادي     ). 310ماده (اجراي کیفري تعزیري تعیین نموده است 
بودن مقتول، ضمانت درصورت مسلمان. دیده،ضمانت اجراهاي مختلفی را درنظرگرفته استبزه

هـاي دینـی مقبـول قـانون اساسـی       اقلیـت  دیده در زمره گرفته و هرگاه بزهاجراي قصاص در نظر 
ایران باشد، ضمانت اجراي دیۀ معادل دیه مسلمان به همراه حبس تعزیري تعیـین نمـوده اسـت و    

دیده، خارج از دو دسته پیشین باشد تنها ضمانت اجراي حـبس تعزیـري تعیـین کـرده     هرگاه بزه
توانـد نظـم    دانـان را بـرآورده سـاخته و مـی     از مطالبات حقـوق است؛ سیاستی کیفري که بخشی 

آنکـه مقتـول داراي    توانـد بـه بهانـه    عمومی جامعه را نیز بهتر تأمین نماید، چرا که مرتکـب نمـی  
  .ها رهایی یابد وضعیت اعتقادي خاصی بوده از تمامی مجازات
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  اءدمبرخی مجرمین با اعطاي تخییر به اولی جلوگیري از سوءاستفاده. 3
از قاتل، با اعتقاد به عدم ضـرورت   توانایی اولیاءدم مقتول، نسبت به درخواست دیه در زمینه

گروهـی از  . شـود  یا ضرورت رضایت از قاتل، سه دیـدگاه متفـاوت در فقـه امامیـه مشـاهده مـی      
 فقهاي امامیه بر این اعتقادند که مجازات قتل عمدي، قصاص بوده و تبدیل آن بـه دیـه، نیازمنـد   

ایـن دیـدگاه متعلـق بـه مشـهور      ). 4،239،ج1405محقق حلی،(دم مقتول است تراضی قاتل و ولی
از . انـد  فقهاي امامیه بوده و به دالیل روایی متعددي جهت اثبات مدعی خود به آن اسـتناد کـرده  

: السالم است که امام فرمـوده اسـت   بن سنان از امام صادق علیه.. این روایات، روایت عبدا جمله
شود مگر آنکه اولیاءدم مقتول راضـی باشـند    کسی که مؤمنی را عمداً به قتل برساند قصاص می«

در مقابـل دیـدگاه   ). 144،19،ج1401حرعـاملی، (» که دیه بگیرند و قاتل نیز به آن راضـی باشـد  
دیدگاه نخستین غیرمشهور بر این است . مشهور، دو دیدگاه غیر مشهور در این زمینه وجود دارد

یاءدم مقتول از همان ابتدا مخیر به اعمال حق خود نسبت بـه درخواسـت قصـاص، دیـه یـا      که اول
این دیـدگاه بـه   . عفو بوده و درخواست دیه از سوي اولیاءدم مقتول، نیازمند رضایت قاتل نیست

رویکرد اهل تسنن در این زمینه نزدیک بوده و بـه فقهـایی چـون اسـکافی و عمـانی نسـبت داده       
اسـت   خود را به دالیل روایی متعددي مستند نمـوده   یدگاه غیرمشهور نیز نظریهاین د. شده است

که دالیل روایی آن توسط قائلین به دیدگاه مشهور به دالیل مختلف، مـورد تردیـد فقهـی قـرار     
  ).278نجفی،همان،(گرفته است 

ازات دیدگاه غیرمشهور دوم در این زمینه، بر این اعتقاد است که بر اسـاس اصـل کلـی، مجـ    
لـیکن هرگـاه اعمـال    . قتل عمدي قصاص بوده و تبدیل آن به دیه، نیازمند رضایت طرفین اسـت 

گیـرد و   دم متعذّر شود، مجازات بدل آن که دیه است، جاي آن را می حق قصاص از طرف ولی
یکی از موارد تعذّر، لـزوم پرداخـت فاضـل    . در این صورت، رضایت قاتل نیز شرط نخواهد بود

  ).127خویی،همان،(دم، قادر به پرداخت آن نبوده باشند که ولیحالیدیه است در
دهـد کـه قانونگـذار،     تحوالت تقنینی ناظر بر این موضوع در دوران پس از انقالب، نشان می

قانون حدود و قصاص مصوب  44در ماده. چندین بار دیدگاه خود را در این زمینه تغییر داده است
اه غیرمشهور و فقط در ارتباط با قتل زن توسط مرد، مقرر کرده بود ، مقنن با الهام از دیدگ1361

کامل، درخواست قصاص یا درخواست دیـه   تواند پس از پرداخت نصف دیه دم زن می که ولی
شـد  وجودآمده تلقـی مـی  مرد از وضعیت به ازآنجاکه این رویکرد، مانع سوءاستفاده. داشته باشد

بسا مردي زیرا در غیر این صورت، چه) 90،1381زراعت،(گرفت دانان نیز قرار مورد تأیید حقوق
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رساند و ازآنجاکه اعمال حق قصاص از  زن، همسرش را به قتل می با علم به وضعیت مالی خانواده
اجرا و بود، عمالً حق قصاص، غیرقابل طرف اولیاءدم زن، منوط به پرداخت دیه از سوي آنان می

توانست  راي اخذ دیه از قاتل نیز رضایت وي شرط بود که قاتل مید و از سوي دیگر بش منتفی می
در واقع قتل . با اعالم عدم رضایت خود، مانع جدي براي پرداخت دیه از سوي خود ایجاد نماید

  . دش کدام از قصاص و دیه نمیالذکر در عمل، مشمول ضمانت اجراي هیچفوق
خـود نسـبت بـه     تغییـر عقیـده   1370ر سـال  الـذکر، قانونگـذار د   فـوق  رغم اهمیت مسئله علی

در ایــن مــاده، . گرســاختجلـوه . ا.م.ق 258دیـدگاه غیرمشــهور فقهــاي امامیـه را در قالــب مــاده  
دم، حـق قصـاص قاتـل     هر گاه مردي زنی را به قتل برساند ولی«: قانونگذار چنین مقرر کرده بود

اند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشـتر  تو را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت، قاتل می
  .»از آن مصالحه نماید

برخی از مرتکبین را فراهم نماید قابل انتقـاد   سوءاستفاده توانست زمینه چون این رویکرد می
جدیـد  . ا.م.ق 360و در مـاده  1392رسید و خوشبختانه با رویکرد جدید مقنن در سـال   به نظر می

  .برطرف شده است
در مواردي که اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضـل دیـه بـه    «: دارد قرر میمذکور، م ماده
شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گـرفتن دیـه مقـرر در    قصاص

قانون حدود  44؛ رویکردي که حتی نسبت به ماده»قانون، ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است
توانـد نظـم عمـومی     تر می توسط مرد داشت، بهتر و کاملو قصاص که انحصار به مسئله قتل زن 
  .مجرمان احتمالی جامعه را ازاین طریق، بسته نگاه دارد جامعه را تأمین نموده و راه سوءاستفاده

دیگري نیـز در   تبدیل قصاص به دیه، بدون رضایت قاتل به دلیل تعذر اجراي قصاص، جلوه
دیـده بسـیار بااهمیـت     کـه بـا رویکـرد حمایـت از بـزه     به همراه دارد  1392قانون مجازات جدید 

سقوط قصاص به دلیل مـرگ قاتـل، دو دیـدگاه در نـزد      توضیح آنکه در زمینه. شود شناخته می
مشهور فقها بر این اعتقادند که چون مجازات قتل عمدي قصاص است . فقهاي امامیه وجود دارد

آن مربوط بـه حـالتی اسـت کـه مرتکـب       با مرگ قاتل، قصاص و دیه ساقط شده و تنها استثناي
فرار نموده و تا زمان مرگ وي امکان دسترسی به وي نباشد که در ایـن صـورت، دیـه از امـوال     

» االقـرب فـاالقرب  «ترتیب از خویشاوندان وي به نحو مرتکب و در صورت فقدان اموال وي، به
  ).272،1407لنکرانی،(المال پرداخت خواهد شد یا بیت
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در مقابل این دیدگاه، برخی از فقها با استناد به برخی از ادلـه ازجملـه برخـی روایـات و نیـز      
بر این اعتقاد بودند که اگرچه بـا مـرگ جـانی، قصـاص     ) قاعده طل(حرمت خون مسلمان قاعده

  ).127خویی،همان،(آور است  شود پرداخت دیه همچنان الزام ساقط می
الذکر، تغییـرات عملـی را در    هام از دیدگاه غیرمشهور فوققانون مجازات اسالمی جدید با ال

پیشـین، از  . ا.م.ق 260و  259مـاده . این زمینه نسبت به قانون مجازات پیشـین ایجـاد کـرده اسـت    
دانسـت و از سـوي دیگـر، تنهـا مـورد       سو فوت قاتل عمد را باعث سقوط قصاص و دیه مییک

مقـرر   435جدید، قانونگذار در ماده. ا.م.در ق. دپرداخت دیه را به حالت فرار اختصاص داده بو
هرگاه درجنایت عمدي به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد، با «:کرده است 

که مرتکب، شود و درصورتیدرخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می
را از عاقله بگیرد و در صورت نبود تواند دیه مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد،ولی دم می

ازآنجاکـه ایـن   . »شـود المال پرداخـت مـی  ها، دیه از بیتعاقله یا عدم دسترسی یا عدم تمکن آن
دیـده را فـراهم نمـوده و بـا رویکردهـاي امـروزین        احقاق بیشتر حقوق بزه تواند زمینه دیدگاه می

از طـرف دیگـر، هرگـاه منـافع و     . شـود  مداري نیز همسو باشد، بسیار ارزشمند تلقـی مـی   دیده بزه
صـورت قـانونی از سـوي حاکمیـت تـأمین      شوند بهدیده واقع میحقوق شهروندان جامعه که بزه

ومرج، ناامنی و اقدامات خودسـرانه از سـوي   تواند زمینه اجتناب از هرجشود ازآن جهت که می
کننـده نظـم عمـومی در    مات تأمینتواند در زمره اقداافراد متضرر از بزه را فراهم آورد، خود می

  .جامعه محسوب شود
  

  المال تأمین نظم عمومی از طریق پرداخت فاضل دیه از بیت. 4
درمواردي که جنایت، نظم و امنیت عمـومی را بـرهم   «: دارد جدید مقرر می. ا.م.ق 428ماده 

اهـان،  دارکند و مصلحت در اجراي قصاص باشـد، لکـن خو  زند یا احساسات عمومی را جریحه
تمکن از پرداخت فاضل دیه یـا سـهم دیگـر صـاحبان قصـاص را نداشـته باشـد، بـا درخواسـت          

  .»شودالمال پرداخت میدادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت
قـانونی را تـدوین    در این زمینه قانونگذار در قانون مجازات اسالمی جدید براي نخستین بـار مـاده  

دقت در کلمـات و عبـارات تقنینـی    . ي سابقه تقنینی در دوران پس از انقالب نبوده استنمود که دارا
دهد که مقنن جهت تأمین نظم و امنیت عمومی و نیز اعمـال مجـازات    جدید نشان می. ا.م.ق 428ماده 

دار کرده است، به راهکار گسترش موارد پرداخـت   قصاص بر مرتکبی که احساسات مردم را جریحه



174
1393بهار، ششم، شماره ومدفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

االجراشدن قانون جدید، موارد قـانونی   توضیح آنکه تا قبل از الزم. المال روي آورده است یتدیه از ب
  : شد المال شامل موارد ذیل می پرداخت دیه از بیت

جدیـد  . ا.م.ق 13پیشـین و مـاده  . ا.م.ق 58موارد ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی که در ماده. 1
  .مطرح شده است

 260ا مردن مرتکب قتـل عمـد و عـدم تمکـن نزدیکـان کـه در مـاده       موارد ناشی از فرار ی. 2
  .جدید مطرح شده است. ا.م.ق 435پیشین و ماده. ا.م.ق

جدید . ا.م.ق 435پیشین و ماده. ا.م.ق 312موارد نداشتن عاقله یا عدم تمکن او که در ماده. 3
  . بینی شده است پیش
پیشـین و نیـز   .  ا.م.ق 332تظـامی کـه در مـاده   موارد ناشی از تیراندازي مـأمور نظـامی یـا ان   . 4
  .جدید مطرح شده است.  ا.م.ق 437ماده

پیشـین و  .  ا.م.ق 255شـدن شـخص در ازدحـام کـه در مـاده      نشدن قاتـل یـا کشـته   شناخته. 5
  .جدید مطرح شده است.  ا.م.ق 487ماده

نباشـد کـه در    علیه ثابت شود و قاتل مشـخص  که برائت مدعیدر موارد قسامه درصورتی. 6
  .جدید مطرح شده است.  ا.م.ق 484پیشین و ماده .  ا.م.ق 244ذیل ماده تبصره
درمورد اقرار به قتل عمدي و برگشت از آن پس از اقرار دیگـري بـه قتـل عمـدي همـان      . 7

  .پیشین ذکر شده بود و در قانون مجازات جدید حذف شده است.  ا.م.ق 236مقتول که در ماده 
صـورت  جدیـد در صـورت حصـول لـوث بـه     .  ا.م.ق 334و  233این بر اساس مواد بر  عالوه

شـود کـه در قـانون     المـال پرداخـت مـی    مردد میان دو یا چند نفر با لحـاظ شـرایطی دیـه از بیـت    
.  ا.م.ق 428الـذکر، بـر اسـاس مـاده      اضافه بر مـوارد فـوق  . مجازات اسالمی پیشین ذکر نشده بود

 المـال، زمینـه   ل توسعه در مصادیق حصري لـزوم پرداخـت دیـه از بیـت    جدید، قانونگذار با اعما
در واقـع در ایـن   . واکنش کیفري شدیدتر نسبت به مباشرین قتل عمـدي را فـراهم سـاخته اسـت    

دارشـدن   دیدة ناتوان در پرداخـت فاضـل دیـه آمـده تـا از جریحـه       المال به کمک بزه مورد، بیت
  .م و امنیت عمومی جامعه جلوگیري نمایدخوردن نظاحساسات عمومی جامعه و برهم

  
  انگاري قتل قاتل بدون اجازه دادگاه جرم. 5

دم مقتول جهت اجراي قصاص بر قاتل، همواره در انظـار فقهـاي    لزوم اخذ اذن ولی امر براي ولی 
ــی       ــا، اذن ولــ ــی فقهــ ــه برخــ ــن زمینــ ــوده و در ایــ ــتالف بــ ــورد اخــ ــه مــ ــر را الزم  امامیــ امــ
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ومـرج و تضـییع حـق    و برخی دیگر،از جهت اجتنـاب از هـرج  ) 535،2،ج1366خمینی،(اند دانسته نمی
بـاوجود ایـن، همـواره قانونگـذار در ادوار     ). 287نجفی،همـان، (شـمردند   افراد،اخذ اجازه را الزم مـی 

دم تصـریح   امر در راستاي اجراي قصاص براي ولـی  قانونگذاري پس از انقالب، به لزوم اخذ اذن ولی
توضـیح آنکـه   . پیشین نیز در مواد قانونی متعددي به این موضوع اشاره شده بود.  ا.م.در ق. کرده است

پیشین، بر جواز اجراي کیفر قصاص از سوي اولیاء دم و نیـز امکـان   . ا.م.ق 265از یک طرف در ماده 
همان قـانون،   205اخذ وکیل جهت اعمال مجازات قصاص اشاره کرده بود و از طرف دیگر در ماده 

  .اخذ اذن ولی امر، جهت اجراي قصاص از سوي اولیاء دم تصریح نموده بود بر ضرورت
امـر در مـواد قـانونی، ایـرادي کـه همـواره از سـوي         رغم تصریح ضرورت اخذ اذن ولی علی

دانان به قانون مجازات اسالمی پیشین مطرح بـود، عبـارت از عـدم ذکـر ضـمانت اجـراي        حقوق
. کـــرد یذان، اقــدام بـــه قصــاص قاتــل مــی    دمــی بـــود کــه بــدون اســت     کیفــري بــراي ولــی   

  ).169میرمحمدصادقی،همان،(
امر، اقدام به قصاص قاتـل   دمی که بدون اذن حاکم و ولی ضرورت تعیین مجازات براي ولی

برخـی از فقهـا در ایـن زمینـه     . نمود، مورد توجه برخی از فقهاي متقـدم و متـأخر بـوده اسـت    می
به معناي منع حق قصاص نبوده بلکه به معناي نفی حق منع حاکم از قصاص «استدالل نمودند که 

والیـت   و تسلطی است که شارع براي صـاحب خـون قـرار داده اسـت و چنـین چیـزي از دایـره       
تواند صاحب خون را از اعمال حق قصاص خویش، منع تکلیفی کنـد   بله حاکم می. خارج است

در صـورت تشـخیص   شـان   هـاي اشـخاص در حقـوق شخصـی     مانند منعی که در دیگـر تصـرف  
شـود چـرا کـه     کردن بر صاحب خون حرام مـی در چنین حالتی قصاص. کند مصلحت صادر می

آید ولی وضعاً جایز است، به ایـن معنـا کـه اگـر بزهکـار را       سرپیچی از حکم والیی به شمار می
هرچنـد بـر   . بکشد، قصاص به خود او نیست زیرا داراي حق و سلطه وضعی براي این کار اسـت 

). 205،1375هاشـمی شـاهرودي،  (» تـوان او را تعزیـر کـرد    ت و سـرپیچی او از حـاکم مـی   مخالف
بر این از سوي برخی فقهاي متقدم مانند شیخ طوسی و سیدابن زهره نیز نقل شده که عـدم  عالوه

نظـر  جواز اعمال قصاص از سوي اولیاء دم، بدون اذن حاکم در میان فقهـاي امامیـه مـورد اتفـاق    
  ).287ی،همان،نجف. (بوده است

امـر در قصـاص،    بر تصریح به ضرورت اخذ اذن از ولی قانون مجازات اسالمی جدید، عالوه
در ایـن  . برخالف مقررات پیشین به تعیین مجازات تعزیري براي مرتکب نیـز اقـدام کـرده اسـت    
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جدید مقرر کرده است که اجراي قصـاص و مباشـرت   . . ا.م.ق 419راستا از یک طرف در ماده 
 علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثـه  دم و مجنی ، حسب مورد، حق ولیدر آن

شود و باید پس از استیذان از مقام رهبري از طریق واحد اجراي احکـام کیفـري    ایشان منتقل می
پیشـین، مقـرر نمـوده کـه اگـر       گیرد و از طـرف دیگـر و در مقـام تکمیـل مـاده      مربوط انجام می

رخالف مقررات، اقـدام بـه قصـاص کنـد بـه مجـازات تعزیـري محکـوم         صاحب حق قصاص، ب
؛ دیدگاهی که از جهت حفظ نظم و امنیـت عمـومی و جلـوگیري از    )420موضوع ماده(شود می

تصـریح بـه میـزان مجـازات قـانونی      . تواند بسیار بـا اهمیـت تلقـی شـود     ومرج در جامعه میهرج
هـا بـر    بـودن جـرایم و مجـازات   ل قـانونی توانست از جهات مختلف ازجمله لزوم رعایت اصـ  می

  .بالندگی مقررات مربوطه بیفزاید
شبیه چنین رویکردي را قانونگذار در قانون مجازات اسالمی جدید در موارد مختلـف دنبـال   

 در مـاده . جدیـد اشـاره نمـود   . ا.م.ق 349و  436توان به مواد قانونی  در این زمینه می. کرده است
علیـه، مرتکـب را قصـاص     تواند پیش از فوت مجنی دم نمی ولی«: دارد میاخیرالذکر، مقنن مقرر 

علیـه   که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت درنهایت سبب فوت مجنیکند و درصورتی
شود، مگـر   در غیر این صورت، به تعزیر مقرر در قانون محکوم می. نشود، مستحق قصاص است

این قانون است که در این صـورت،   302مرتکب مشمول مادهدم اعتقاد دارد  در موردي که ولی
  .»باشد مستحق قصاص نمی

  
  بودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیتپذیرش عمدي. 6

 یکی از معیارهاي تشخیص وجود اهمیت یا عدم اهمیت به نظم عمومی از سوي مقنن، نحوه
ویژه این مسئله در نظـام کیفـري   به. اشتباه در شخص و شخصیت در بزه قتل است تعامل با مسئله

شدن قتل و تعیین تنها ضمانت اجراي مدنی بـراي آن، از اهمیـت   ایران، به دلیل خروج از عمدي
اشـتباه   با آنکه تحوالت تقنینی ناظر بر قوانین جزایی کشـورها در زمینـه  . بیشتري برخوردار است

دلیل اهمیت بزه قتـل در ایجـاد   ها ـ به   بودن آندر شخص و شخصیت در بزه قتل، نشانگر عمدي
قتل در حقوق  خطرآفرینی علیه نظم عمومی جامعه ـ است، تحوالت تقنینی ناظر بر اشتباه در بزه 

پـیش  . کیفري ایران ـ تا پیش از تصویب قانون مجازات اسالمی جدید ـ برعکس آن بوده اسـت   
اشـتباه   دانان و فقها درباره قاز تشریح تغییر مهم تقنینی در قانون مجازات جدید، به رویکرد حقو
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دانـان، معیـار    گیري در عالم خـارج را حقـوق   اگر اشتباه در هدف. شود در شخصیت پرداخته می
، اشـتباه در شناسـایی و هویـت    )156،1382شـامبیاتی، (انـد   اصلی تحقق اشتباه در شـخص دانسـته  

). 217،1385صـادقی، (توان رکن اساسی تحقق اشتباه در شخصیت قلمداد نمود علیه را می مجنی
دیگر، در این نوع از اشتباه، جانی به هدفی که مقصود تیراندازي بوده، در عـالم خـارج   عبارتبه

دانـان   اي از حقـوق  اشتباه در شخصـیت را پـاره  . رسیده لیکن در هویت او دچار اشتباه شده است
  . اند شامل سه گونه دانسته

 دانسته است که مرتکب، مفهوم مهدورالدم را نمیاشتباه در مفهوم و آن عبارت از این : الف
براي مثال، فردي تصور . رو، فردي را به تصور آنکه مهدورالدم بوده به قتل رسانده استو ازاین

شـود و بـه همـین     هـا مـی  شدن آنکند برقراري روابط نامشروع دختر و پسر باعث مهدورالدم می
دهـد کـه    هاي قضایی نشان مـی  هاي حاوي پرونده ابرجوع به کت. رساند ها را به قتل میدلیل آن

  ).27،82بازگیر،(بخش مهمی از اشتباه در شخصیت از این نوع است 
اشتباه در استحقاق و آن شامل موردي است که مرتکب بـا علـم بـه اینکـه فـردي عمـل       : ب

ند لـیکن از بـروز   رسـا  ها را به قتل مـی  انجام داده آن... عنف و اي مانند لواط یا زناي به بزهکارانه
  .خبر است عوامل اسقاط مجازات آن مانند توبه بی

علیه و آن شامل موردي است که جانی براي مثال تصـور   اشتباه در تشخیص هویت مجنی: ج
آید شخص حسن بوده، لـیکن بعـد از تیرانـدازي و قتـل وي      کند فردي که از مسافت دور می می

ــه مــی  ــباهت ظــاهر      متوج ي بــا شــخص مــوردنظر داشــته اســت     شــود کــه مقتــول، تنهــا ش
  ).122نیا،همان،آقایی(

اخیر  هاي قضایی که در این زمینه در سه دهه دقت در اقسام اشتباه در شخصیت و نیز پرونده
اي در ایـن زمینـه    دهد که اگر سیاسـت کیفـري معقـول وسـنجیده     در ایران شکل گرفته نشان می

تابعـان حقـوق کیفـري در معـرض اجـراي       جهت تأمین نظم و امنیت عمومی اتخاذ نشـود، همـه  
هاي مختلف فقهـی   بررسی دیدگاه. مجازات از سوي سایر شهروندان جامعه قرار خواهند گرفت

دهد که مقنن جهت اقتبـاس از اقـوال فقهـاي امامیـه، راهکارهـاي مختلفـی را پـیش رو         نشان می
 در واقع نحـوه . نکرده است خوبی از ظرفیت موجود فقهی استفادهداشته که در برخی از ادوار به

تعامل اکثریت فقها با ماهیت قتل عمدي ناشی از اشتباه در شخصیت و اقسام آن بـه یـک شـکل    
علیـه اسـتحقاق قتـل     اکثریت فقها نسبت به حالتی که مرتکب به تصور آنکـه مجنـی  . نبوده است

امـا نسـبت بـه حـالتی     ). 4نجفی،همان،(اند  رساند اقدام وي را عمدي ندانستهدارد،او را به قتل می
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رسـاند و سـپس معلـوم     که بدون چنین تصوري و نیز بـدون مجـوز دیگـري، وي را بـه قتـل مـی      
گناهی را کشته است اختالف دیدگاه دارند؛ بدین توضیح که برخـی از فقهـا بـر     شود فرد بی می

رو در نعلیه، در تحقق قتل مدخلیت نداشته و ازای این اعتقادند که قصد اوصاف شخصیتی مجنی
تمامی مواردي که قصد قتل انسانی عمالً وجود داشته است، هرچند که آن قصد به شخص معین 

  .تعلق داشته و فرد دیگري به قتل رسیده، قتل عمدي خواهد بود
مانند فردي که قصد خوردن شراب انگور را داشته باشد و در اثر اشتباه در مصداق، دسـتش  

شـود تـا حـد     ر این صورت، خطاي در مصـداق سـبب نمـی   به سوي شراب خرما دراز شود که د
  ).36،1366حسینی شیرازي،(شرعی ساقط شود

گلپایگانی در پاسخ به این پرسش که شخصی به قصد کشتن فرد معینی و بـا  ... ا مرحوم آیت
استفاده از تاریکی شب بـه درِ اتـاق محـل کـار او رفتـه و بـا ضـرب چنـد گلولـه، فـرد مقابـل را            

دانیـد؟ پاسـخ    شود که مقتول، فرد دیگري بوده، ماهیت قتل را چه می معلوم میکشد و سپس  می
از منظر دکترین حقوقی نیـز  ). 12،1365مرعشی،(شود  اند که قتل مزبور، عمد محسوب نمی داده

هـاي مختلـف، عمـد     طور کلی اشتباه در شخصیت را با تکیه بـر اسـتدالل  دانان به اکثریت حقوق
) الـف (دانان با تفسـیر قیـد معـین مـذکور در بنـد       آنکه برخی از حقوق توضیح. اند تشخیص داده

، و برخی نیز )80،1386سپهوند،(جدید به هویت هدفی . ا.م.ق 290پیشین و ماده. ا.م.ق 206ماده 
بـودن ایـن   به عمـدي ) 118نیا،همان،آقایی(پیشین . ا.م.ق 295ماده  تفسیر خاصی از تبصره با ارائه

هـاي حقـوقی کـه در     البته در این میان نباید از وجـود برخـی از دیـدگاه   . قد بودندنوع از قتل معت
پیشین و نیز با استناد بر ضـرورت  . ا.م.ق 206ماده) الف(تفسیر خاصی از بند  اقلیت بوده و با ارائه

ــدي    ــر غیرعم ــاء، ب ــاط در دم ــا ماندنــد      احتی ــیت پابرج ــتباه در شخص ــی از اش ــل ناش ــودن قت ب
باوجود این، مقنن در قانون جدید، با درك ضرورت و اهمیـت  . ، غافل بود)218صادقی،همان،(

هـاي   ومـرج در جامعـه، از طریـق انتخـاب یکـی از دیـدگاه      نظم عمومی و پرهیز ازگسترش هرج
راه تأمین نظم و امنیـت   -که با تأمین بهتر نظم و امنیت عمومی همسو بوده است -فقهی موجود 

جدیـد، قتـل ناشـی از اشـتباه در     . ا.م.ق 294رو در مـاده ازایـن  .عمومی را همـوارتر نمـوده اسـت   
 302مصـادیق مـذکور در مـاده    جز در مواردي که مقتول و فرد موردنظر در زمـره شخصیت را به

تـر مقـنن را از   حمایـت افـزون   تواند زمینـه  همان قانون نباشند عمدي دانسته است؛ اقدامی که می
عنـوان  بـه  –کارگیري ازکیفـر قصـاص   البته توسعه به. هم سازدتابعان حقوق کیفري در آینده فرا

نباید یگانه راه تـأمین نظـم عمـومی در جامعـه از سـوي قانونگـذار        –مجازات اصلی قتل عمدي 
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هـاي عمـدي فاقـد    بخشـی بـه کیفرهـاي تعزیـري قتـل     مقنن می تواند با تکیه برتنوع. قلمداد شود
تعیـین کیفرهـاي شـدیدتر تعزیـري همچـون      . دهـد قصاص، اقدامات مهمی در این زمینـه انجـام   

تواند تاحدود زیـادي بـه تـأمین نظـم عمـومی جامعـه       هاي بلندمدت بیست ساله و بیشتر میحبس
  .کمک شایانی نماید

  
  نتیجه

مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، تغییرات مطلوب متعددي را به خـود  
ات، تالش مقنن جهت حفظ و حمایت از نظم و امنیت سمت و سوي کلی این تغییر. دیده است

جهت تأمین این هـدف، قانونگـذار در بسـیاري از مـوارد، از دیـدگاه      . عمومی جامعه بوده است
 در مواردي نیز با درك صـحیح از امکـان سوءاسـتفاده   . تقنینی پیشین خود نیز فاصله گرفته است

نهد و به  تبدیل قصاص به دیه را به کناري می لزوم تراضی قاتل و اولیاءدم جهت مجرمین، قاعده
. دهـد  جانبه حق درخواست و اخذ دیه را بدون رضـایت قاتـل مـی    صورت یکاولیاءدم مقتول به

دارشـدن احساسـات عمـومی     المـال در مـوارد جریحـه    ضمان بیـت  همچنین در مواردي با توسعه
مکـان اجـراي مجـازات اصـلی قتـل      المال موافقت کرده تـا ا  جامعه، با پرداخت فاضل دیه از بیت

انگاري قتل مهدورالدم یا هـر انسـانی بـا     جرم. عمدي و تأمین بهتر نظم عمومی جامعه فراهم شود
بینـی شـده و جامعیـت     هر گرایش فکري و اعتقادي براي نخستین بار در مقـررات مربوطـه پـیش   

بودن قتـل ناشـی   عمدي باید به موارد فوق، پذیرش. نسبی را به مقررات کیفري اعطا نموده است
از اشتباه در شخصیت را افزود که تنها در قانون جدید، شکل صریح قانونی به خـود گرفتـه و بـا    

در واقع قانونگذار بـا اتخـاذ روش مناسـب در هنگـام     . دکترین حقوقی موجود همسو شده است
به رویکردهاي بینانه از اهمیت نظم و امنیت عمومی جامعه، تمایل  انگاري، ضمن درك واقع جرم

توانـد  ایـن مهـم مـی   . سـازد  تأمین بهتر نظم عمومی جامعه را فراهم مـی  فقهی پیدا کرده که زمینه
توان و ظرفیت فقه امامیه را در راستاي رفع مشکالت پیش رو به چنـدین برابـر افـزایش دهـد تـا      

  .شود حفظ و حراست بهتر از تابعان حقوق کیفري فراهم زمینه
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