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Removing or Authorizing the Agheleh Guarantee and 

Proposing the Replacement of the “Physical Injuries 

Compensation Fund Caused by Mistake Crimes” 

 

 

Abstract  

One of the requirements and guarantees of the principle of neutrality is to 

conduct preliminary investigations by an independent judge and to distinguish 

the prosecutor from the investigating authority. In this regard, the investigator 

entered the structure of the department of justice and the powers of the 

prosecutor as a party to the criminal case have been limited to 

prosecution.Although the principle of impartiality and the necessity of 

observance of it in Article 3 of the Criminal Procedure Code of our country 

have been emphasized, but its requirements and aspects Particularly in the 

preliminary stage of the investigation, have been neglected. In the same way, 

prosecutors still have the power to investigate and arrest the defendants in a 

large number of crimes and the investigator does not have complete 

independence in conducting investigations. Despite the adoption of the 

judiciary system, in some crimes and in the District court, the system of public 

courts (all stages of proceedings by the judge of the unit) are applied, which 

is contrary to the principle of neutrality. In this article, the principle of 

neutrality and its components in the preliminary investigation and the degree 

of adherence of the legislator of our country to the requirements of this 

principle have been analyzed. 

Keywords: Agheleh Guarantee, Agheleh Institution Doubts, Removing 

or Authorizing the Agheleh Guarantee, Physical Injuries Compensation 

Fund due to Mistake Crimes. 
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  کردن جایگزین پیشنهاد و عاقله ضمان کردن اختیاری یا و حذف

 «خطایي جرایم از ناشي  بدني هایخسارت تأمین صندوق»
 

 رستمی  جواد 
 

  اصفهانی،   اشرفی  شهید  دانشگاه  شناسی،جرم   و  جزا  حقوق  ارشد  کارشناس

 .ایران اصفهان،
  

 شادمانفر حمدرضام
  دانشكده   شناسی،جرم   و  جزا  حقوق  گروه  شناسی،جرم   و  کیفری   حقوق   استادیار

 .ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه اقتصاد، و اداری  علوم 

 

 چکيده
باشد از جمله مواردی که قانونگذار، مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری را پذیرفته است، ضمان عاقله می 

طرف  که به موجب آن، عاقله مکلف است با وجود شرایط مقرر در قانون، دیۀ قتل و جراحات خطایی را از  

نظام این شیوۀ جبران خسارت در  بپردازد.  قبیلهمجرم خطاکار  به صورت  اند،  کرده ای زندگی می هایی که 

رسد در حال حاضر  فوایدی از جمله وحدت و تعاون بین اعضای قبیله را در پی داشته است. لیکن به نظر می 

سو »مسئولیت فردی« در آنها مطرح است   و با توجه به ساختار اجتماعی جوامع ارگانیکی امروزی که از یک

تر شدن است،  ایو از سوی دیگر، روابط خویشاوندی و حتی خانوادگی در آنها، روز به روز در حال هسته 

توان ساز نیز خواهد شد و به همین دلیل می وجود چنین ضمانی که برای سهولت ایجاد شده بود، گاه مشکل

و باید با حذف و یا اختیاری است  یی دوران گذشته را از دست داده  اذعان داشت که ضمان مذکور کارا

تأمین خسارت »صندوق  عنوان  تحت  کارآمدتر  و  تأسیسی جدید  از  آن،  جرایم کردن  از  ناشی  بدنی  های 

 .خطایی« استفاده نمود

 

 صندوق  عاقله،  ضمان   کردن  اختیاری  يا  و   حذف  عاقله،   نهاد  شبهات  عاقله،  ضمانواژگان کليدی:  
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 مقدّمه

مادۀ   اسالمی مصوب سال    468مطابق  پسر و  1392قانون مجازات  پدر،  از  »عاقله عبارت   ،

وجود  بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است )...(«، که با  

باشند. مسئولیت  سایر شرایط مقرر در قانون، مکلف به پرداخت دیه از سوی جانی خطاکار می

ای زندگی  ای و عشیرهعاقله در پرداخت دیه در میان اعراب قبل از اسالم که به صورت قبیله

آمده است  گشا برای مجرمین به حساب میاند وجود داشته و یک راهکار مشکلکردهمی

را شامل می  که تنها جرایم خطایی  لزومِ حفظ  نه  دلیل  به  نیز،  را  بلکه جرایم عمدی  شده، 

گرفته است. همچنین میزان دیه در این جوامع،  وحدت و انسجام میان اعضای قبیله، دربرمی

به عوامل متعددی از جمله قدرت قبایل در مقایسه با یکدیگر، جایگاه شخص مقتول و ...  

ا ظهور اسالم و ایجاد چارچوب و قواعدی مشخص برای ضمان مذکور،  بستگی داشت که ب

و  از جمله یکسان تأیید  بود مورد  از یکصد شتر  برای هر فرد که عبارت  مقدار دیه  سازی 

 امضای شارع مقدس نیز قرار گرفت. 

ضمان عاقله در اغلب کتب فقهای شیعه مورد بحث قرار گرفته است و بر همین اساس،  

مدار، از جمله ایران که سعی در تطبیق قوانین با موازین فقهی  کشورهای شریعت  قانونگذاران

اند، در  اند، عاقله را با وجود شرایطی، موظف به پرداخت دیه در جنایت خطایی کردهداشته

آید که نهاد مذکور به یاری مرتکب خطاکار بشتابد و به طرق  حالی که عماًل کمتر پیش می

ق.م.ا(، از زیر بار مسئولیت    470و    469رح کردن عدم تمکن مالی )مواد  مختلف از جمله ط

 کنند.شانه خالی می

رسد، یا باید ضمان عاقله را همچون مواردی مانند عتق عبد که با  به همین دلیل به نظر می

اند و به عبارت دیگر سالبه به انتفاء موضوع گذشت زمان موضوعیت خود را از دست داده

د، غیر قابل اجراء دانست و یا آن را به صورت اختیاری مورد پذیرش قرار داد و در هر  انشده

دو صورت فوق، به دنبال جایگزینی کارآمدتر، به عنوان منبع اصلی جبران خسارات خطایی  

تر باشد. برای رسیدن به این منظور، ابتدا به ذکر  باشیم که با وضع موجود در جوامع نیز منطبق

مورد عاقله، افراد داخل در شمول عاقله و شرایط ضمان آن خواهیم پرداخت    مختصری در 
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و پس از آن طی شقوقی، شبهات نهاد عاقله را مطرح کرده و در پایان نیز با درک شرایط  

 زمانی و مکانی، جایگزینی را برای ضمان مذکور پیشنهاد خواهیم کرد. 

 . عاقله و شرايط ضمان آن 1

در مورد عاقله و افراد داخل در مفهوم آن سخن خواهیم گفت و پس  در بند حاضر، نخست 

ایران   به شرایطی که برای ضامن شدن عاقله توسط قانونگذار جمهوری اسالمی  نیز  از آن 

ای از موارد، جهت مقایسه ضمان عاقله در نظام عدالت کیفری پردازیم و در پارهمقرر شده می

 ضعیت ضمان مذکور در حقوق یمن خواهیم داشت. ای گذرا به وایران و یمن، اشاره

 . عاقله1-1

کلمۀ عاقله مفرد مؤنث است و تاء تأنیث آن به اعتبار جماعت است مانند جامعه و جمع آن 

باشد  عواقل است و از مادۀ عقل گرفته شده و در زبان عربی به معنای مانع و بستن و حفظ می

( و به »خویشان  173ق:    1409؛ طوسی،  441:  1384؛ جعفری لنگرودی،  9:  1381)احمدی،  

و نزدیکان قاتل )غیر مکلف به علت سفاهت یا عدم بلوغ و غیره( که دیه مقتول را بین ایشان  

شود. در اصطالح فقهی، مشهور فقهای امامیه  ( گفته می15667:  1377قسمت کنند« )دهخدا،  

معنای خویشان ذکور پدری و نیز   دانند و از عصبه بهو عامه، عاقله را مترادف با عصبه می

: 1390؛ عوده، 508ق:  1419؛ شهید ثانی، 535: 1386اند )خمینی، پدری و مادری یاد کرده

69 .) 

قانون مجازات اسالمی   ایران، در  امام  1392قانونگذار  نظر  از  برگرفته  تعریفی که  ، در 

داند از: »پدر، پسر و بستگان ذکور  باشد، عاقله را عبارت میدر تحریر الوسیله می  )ره(خمینی

 1382ق. م. ا؛ طوسی،  468نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث )...(« )مادۀ 

 (. 128ق: 

پایین روند، در عصبه داخل   باال روند و پسران هر چه  اینکه پدران هر چه  با  در رابطه 

با توجه به اینکه معنای لغوی و  هستند یا خیر، میان فقها اختالف عقیده وجود دارد، لیکن  

توان  شود، میشود و نزدیکان مادری را شامل نمیعرفی عاقله، نزدیکان پدری را شامل می
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؛ احمد 262:  1375باشند )گرجی،  نتیجه گرفت که قطعاً پدران و پسران داخل در عصبه می

ک و زن در مفهوم  ( لیکن خود قاتل و دیوانه و کود69:  1390؛ عوده،  232:  1377ادریس،  

(. در حالی که در حقوق کیفری یمن در رابطه  421:  1367عصبه داخل نخواهند بود )نجفی،  

دار دیه شود، باید سهم خود را بپردازد یا  با اینکه قاتل خطاکار در هر موردی که عاقله عهده

راد عاقله  خیر؟ آمده است که در موارد پرداخت دیه توسط عاقله، جانی نیز همانند یکایک اف

(.  69:  1390؛ عوده،  262:  1375)گرجی،    1و معادل یک نفر از آنان، باید سهم خود را بپردازد 

ولیکن در حقوق ایران، همانطور که بیان شد، خودِ قاتل داخل در مفهوم عاقله نخواهد بود و 

 بنابراین پرداخت چیزی از دیه را بر عهده نخواهد داشت.

 . شرايط ضمان عاقله2-1

ق. م. ا، که در آن به تعریفی از نهاد عاقله پرداخته است،    468قانونگذار ایران، عالوه بر مادۀ  

گفته، شرایطی را برای پرداخت دیه از طرف عاقله مقرر کرده  در مواد دیگری از قانون پیش 

که از جملۀ آن شرایط عبارتند از: جنایت خطای محض با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت  

د و نه با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند و یا نکول از قسامه که در موارد اخیر، خودِ  شو

(  22ق:    1419ق. م. ا؛ عاملی،    463مرتکب موظف است دیۀ جنایت خطایی را بپردازد )مادۀ  

هر چند، »هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، 

ق. م. ا( همچنین زمانی که جنایت خطایی،    463ل پرداخت دیه است )تبصرۀ مادۀ  عاقله مسئو

تواند عاقله را از پرداخت دیه معاف کرده و خود با شهادت شهود ثابت شود، مرتکب می

 (. 432: 1367دار پرداخت دیه شود )نجفی، شخصاً عهده

سازد نیست« )مادۀ می  هایی که شخص بر خود وارد »عاقله مکلف به پرداخت دیۀ جنایت

خمینی،    465 ا؛  م.  یا  537:  1386ق.  خودزنی  مرتکب  که  صورتی  در  ترتیب،  بدین   .)

( محکوم شود و همچنین  260:  1393خودکشی کند یا به پرداخت ارش )میرمحمد صادقی،  

شود، تلف  خطا  به  مالی  که  بلکه    2زمانی  داشت  نخواهد  پرداخت  به  تکلیفی  هیچ  عاقله 

 

 قانون جرایم و عقوبات یمن رجوع شود.  92و   72. به مواد  1

 رجوع شود.  1392قانون مجازات اسالمی  466. به مادۀ  2
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مسئولیت نهاد مذکور تنها محدود به پرداخت »دیه در جرایم خطایی« با وجود سایر شرایط  

 مقرر در قانون است. 

باشد که دیه از میزان خاصی باالتر باشد که  عاقله در صورتی مکلف به پرداخت دیه می

؛ 365:  1388؛ کلینی،  547ق:    1428باشد )خوئی،  این میزان خاص عبارت از دیۀ موضحه می

پنج صدم دیۀ  536:  1386؛ خمینی  396ق:    1414حر عاملی،   از  یعنی دیۀ جراحاتی که   ،)

(، و بدین ترتیب، پرداخت دیۀ  530:  1388ق. م. ا؛ محقق حلی،    467کامل باالتر است )مادۀ  

خودِ   طرف  از  بپیوندد،  وقوع  به  خطایی  به صورت  اگر  حتی  موضحه،  از  کمتر  جراحات 

 مرتکب پرداخت خواهد شد. 

عالوه بر موارد ذکرشده برای پرداخت دیه توسط عاقله، شرایط دیگری نیز باید وجود 

عاقل و بالغ بودن عاقله،   1داشته باشند، از جمله: وجود نسب مشروع میان مرتکب و عاقله،

 ق. م. ا(. 470و  469تمکن مالی در زمان پرداخت دیه و ... )مواد 

 . شبهات نهاد عاقله2

نخست بند،  این  سپس    در  پرداخت،  خواهیم  عاقله  مسئولیت  به  راجع  نص  وجود  عدم  به 

دهیم و در پایان نیز به  ها مورد بررسی قرار میمغایرت آن را با اصل شخصی بودن مجازات

 پردازیم.ای میاختصاص عاقله به نظام قبیله

 . فقدان نص راجع به مسئوليت عاقله1-2

کنند )حر عاملی،  ضمان عاقله در جرایم خطایی تأکید میاگرچه روایاتی وجود دارند که بر  

 2سورۀ نساء   92(، لیکن در »قرآن کریم«، نه تنها در آیۀ  437:  1384؛ نجفی،  397ق:    1414

اند، بلکه در هیچ یک  که بسیاری از فقها برای پرداخت دیه توسط عاقله بدان تمسک جسته

 

قانون جرایم و عقوبات، برای اینکه عاقله را مسئول پرداخت دیه و یا ارش بدانیم، وجود نسب    96. به موجب مادۀ  1

 مشروع میان مرتکب و عاقلۀ وی ضروری نیست.

لَى أَهْلِهِ إِلَ ا أَنْ یَصَ دَ ُقوا َفإِنْ   أَنْ یَقْتُلَ مُْؤمِنًا إِلَ ا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُْؤمِنًا خَطَأً َفتَحْرِیرُ رَقَبَۀٍ مُْؤمِنَۀٍ وَدِیَۀٌ مُسَلَ مَۀٌ إِ. وَمَا کَانَ لِمُْؤمِن2ٍ

نْ کَانَ مِنْ َقوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیَۀٌ مُسَلَ مَۀٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ  کَانَ مِنْ َقوْمٍ عَدُوٍ  لَکُمْ وَهَُو مُْؤمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَۀٍ مُْؤمِنَۀٍ وَإِ

 کِیمًا. رَقَبَۀٍ مُْؤمِنَۀٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ َفصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَْوبَۀً مِنَ اللَ هِ وَکَانَ اللَ هُ عَلِیمًا حَ
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ا کرد که در مورد عاقله و پرداخت دیه توسط  توان حکمی را پیداز آیات دیگر آن نیز نمی 

)حسینی باشد  گفته  سخن  خطایی  جرایم  در  گرجی،  108:  1389نژاد،  وی  ؛ 195:  1383؛ 

(. »لکن معلوم  680  –  682ق:    1428؛ الفاضل المقداد،  142  –  143:  1389پیک،  زاده و رهقاسم

باشد، چرا  اند که در قرآن نمینیست چرا برخی از فقها در خالل آیۀ قرآن مطلبی را گنجانده

یک حکم را که خطاب و لفظی واحد دارد یک قسمت آن را از خطاب این حکم خارج  

( در صورتی  108:  1389نژاد،  اند؟« )حسینیاند، و از خارج حکمی دیگر برای آن آوردهکرده

لمه الی اهله« این است  که »ظاهر آیۀ شریفه: »و من قتل مؤمناً خطاً فتحریر رقبه مؤمنه و دیه مس

(. حتی در برخی از روایات نیز به طور  265: 1375که دیه در ذمۀ خود قاتل است« )گرجی، 

صریح بیان شده که پرداخت دیه در قتل خطایی بر عهدۀ خود جانی است که از جملۀ آنها  

عن رجل قتل رجال    )ع(دارد: »سألت ابا عبداهللتوان به صحیحۀ زراره اشاره کرد که بیان میمی

الحرام فقال: علیه   )...(« بدین   ۀالدیخطأ فی الشهر  الحرام  متتابعین من الشهر  وصوم شهرین 

اباعبداهلل کند که مرد دیگری را به خطا، در  از حکم مردی سؤال می  )ع( معنی که زراره از 

های ی در پی از ماهفرمایند: بر اوست دیه و روزۀ دو ماه پهای حرام کشته است و ایشان میماه

حرام. »ظاهر این حدیث این است که دیه در قتل خطایی حتی در قتل خطایی محض به عهدۀ  

خود جانی است، مؤید این ظهور این است که در این روایت دیه و کفاره در یک سیاق قرار  

ع  رسد، همین عدم وجود نص راج(. در نتیجه به نظر می265:  1375داده شده است« )گرجی،  

ای باشد بر این موضوع که حکم به ضمان مذکور در آن دوران و  به ضمان عاقله بتواند قرینه

اند، به دلیل وجود شرایط خاص ی که  کردهای زندگی میزمانی که جوامع به صورت قبیله

باشد، بوده  ای و لزوم ایجاد و حفظ وحدت میان اعضای هر قبیله میعبارت از زندگی قبیله

 است.

 ها . مغايرت نهاد عاقله با اصل شخصی بودن مجازات2-2

ها، هر کسی باید مسئول اعمال و رفتار خویش باشد و  مطابق اصل شخصی بودن مجازات

توان به جهت رفتار دیگری مورد مؤاخذه و بازخواست قرار داد. به عبارت دیگر  کسی را نمی

توان برای فعل یا ترک فعلی که  نمی»هر انسانی مسئول رفتار خویش است و هیچ کس را  
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(. اصل مذکور که یکی از  128:  1395دیگری مرتکب شده است مسئول دانست« )اردبیلی،  

(، دارای 157:  1391های اصولی و اساسی در حقوق کیفری مدرن است )محقق داماد،  پایه

وزر اخری«    ۀٌوازرای قرآنی است، تا جایی که در قرآن کریم، پنج بار آیۀ »و ال تزروا  ریشه

ها اشاره دارد تکرار شده است و آن پنج آیه عبارت هستند که به اصل شخصی بودن مجازات

سورۀ    38سورۀ زمر و آیۀ    7سورۀ فاطر، آیۀ    18سورۀ اسرا، آیۀ    15سورۀ انعام، آیۀ    64از: آیۀ  

 نجم. 

را از   1ها زاترسد، مغایرت و تضادِ مسئولیت عاقله با اصل شخصی بودن مجابه نظر می

 دو جهت بتوان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد: 

دانند و معتقدند که حکم ضمان  می  2جهت اول اینکه برخی از حقوقدانان، دیه را مجازات 

بودن مجازات بر اصل شخصی  استثنایی است  ؛ گلدوزیان،  258:  1382ها )شامبیاتی،  عاقله 

ات مختلفی از قرآن کریم نیز بدان اشاره شده  ( که در آی63:  1395؛ محمدی،  357:  1393

ای دیگر از حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که دیه ماهیتی مجازات گونه  است. هر چند عده

باب جبران خسارت و غرامت )محمودی،   از  تنها  و  نتیجه،  109:  1365ندارد  ( است و در 

آورد )محقق  ذکور وارد نمیتحمیل آن بر عاقله در جرایم خطایی، خدشه و خللی به اصل م

از مجازات و  168  -  169:  1391داماد،   اذعان داشت، دیه حد وسطی  بتوان  لیکن شاید   .)

باشد  غرامت است که هم اوصاف مجازات و هم اوصاف جبران خسارت و غرامت را دارا می

این موضوع را   3رسد قانونگذار نیز طی دو ماده( که به نظر می214:  1393)میرمحمدصادقی،  

 مورد اشاره قرار داده است. 

قبیله جوامع  در  عاقله  توسط  دیه  پرداخت  بررسی  به  که  زمانی  اینکه  دوم  ای  جهت 

اند که از همان ابتدا،  یابیم که اگرچه برخی از فقهای شیعه بر این عقیدهپردازیم، درمیمی

)ادریس،   است  عاقله  متوجه  خطایی  جرایم  در  دیه  محقق حلی،  333ق:    1411پرداخت  ؛ 

( لیکن نظریۀ مشهور میان فقها آن است که دیه از همان ابتدا، بر شخص مجرم  273ق:    1415

 

 قانون جرایم و عقوبات، رجوع شود.   2و همچنین مادۀ  1392مجازات اسالمی قانون  141. به مادۀ  1

 رجوع شود.   1392قانون مجازات اسالمی   14. به مادۀ  2

 رجوع شود.  1392قانون مجازات اسالمی    452و   14. به مواد  3
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گیرد، ولی از باب تکلیف واجب است که عاقله از قََبلِ شخص مجرم دیه را پرداخت  تعلق می

ان،  سورۀ نساء؛ گلدوزی  92؛ آیۀ  263  -  266:  1375؛ گرجی،  444-445:  1367کند )نجفی،  

( و اگر عاقله که پرداخت دیه توسط او واجب شرعی است، آن را نپردازد، شرعاً  360:  1393

می بنابراین،  است.  شده  مرتکب  را  حرامی  فعل  و  نکرده  ادا  را  که  حقی  داشت  بیان  توان 

در   لیکن  اجباری،  صورت  به  خطئی،  جرایم  در  جانی  عشیرۀ  و  قبیله  توسط  دیه  پرداخت 

انسجا وحدت،  شخص  راستای  با  مساعدت  و  همکاری  همچنین  و  قبیله  یکپارچگی  و  م 

باعث میمرتکب صورت می اجباری  پرداخت دیه توسط عاقله را  گرفته و چنین  شود که 

ها بدانیم و این »اجبار و الزام« همان اقدامی است که به  مغایر با اصل شخصی بودن مجازات

رسد  قوانین جزایی ایران راه یافته و در نتیجه به نظر مینویسی مقنن ایران نیز به موجب قانون

نظر حتی اگر بتوان از ماهیت ایجادشده برای دیه )مجازات یا غرامت( توسط قانونگذار صرف

کرد، از اجبار ایجادشده برای عاقله در پرداخت دیه از طرف مرتکب خطاکار، بتوان به این  

 باشد.ها در مغایرت میبودن مجازات نتیجه رسید که ضمان عاقله با اصل شخصی

 ای. اختصاص عاقله به نظام قبيله3-2

گردد. در  العرب برمی  ةجزیرمسئولیت عاقله در پرداخت دیه، به قبل از زمان ظهور اسالم در  

پیوست، از یک آن دوران چنانچه قتل یا جرحی )اعم از عمدی و غیر عمدی( به وقوع می

دانستند که از فرد مجرم حمایت کنند و از سویی  جانی، خود را ملزم می  سو، تمام افراد قبیلۀ

دانستند که قاتل و قبیلۀ وی را نابود کنند.  دیگر، تمام افراد قبیلۀ مقتول نیز خود را مستحق می

کرد،  ای در آن نقش مهمی را ایفا میدر این محیط پر از فقر مالی و فرهنگی که تعصبات قبیله

که دو تن از افراد دو قبیله بر سر موضوعی به نزاع برخیزند تا به واسطۀ حمایت از    »کافی بود 

(. به اعتقاد اعراب عصر جاهلیت،  38:  1371آنها جنگ میان دو قبیله درگیرد« )ابراهیم حسن،  

شود و به همین  دار میای خود کوتاهی کند، شرافت او لکهقبیلهچنانچه کسی از حمایت هم

کردند. ای خود حمایت میکه آنان در هر حال و تحت هر شرایطی، از هم قبیله  دلیل بود

ای به وجود  های قبیلههای مالی و جانی فراوانی که در رهگذر جنگلیکن به دنبال خسارت

اندیشهمی قبایل  میان  میآمد،  چگونه  که  شد  پدیدار  جنگای  این  از  و  توانند  لغو  های 
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قبایل تصمیم  مصیبتها و  خسارت بود که  زمان  این  از آن جلوگیری کنند. در  ناشی  های 

جویی، نظامی را جایگزین سازند که هدف اصلی آن،  گرفتند به جای خونخواهی و انتقام

مجنیٌ برای  خاطر  رضایت  ایجاد  و  گرداندن  دلیل  خشنود  همین  به  باشد.  وی  قبیلۀ  و  علیه 

نمی دیگر  که  قبایل  همتوانست اعضای  به  جنگی  نظر  از  کنند،  قبیلهند  خدمت  خود  ای 

گرفتند که از نظر مالی او را مورد حمایت خود قرار دهند و این حمایت مالی چیزی  تصمیم

 علیه یا خانوادۀ وی به عنوان غرامت و جبران خسارت.  نبود جز پرداخت شتر به مجنیٌ

ع و ساختار شیوۀ زندگی در جوامع  رسد، در حال حاضر و با توجه به نولیکن به نظر می

تر شدن و محدودتر شدن است، نمی توان به صِرف  ایامروزی که روز به روز در حال هسته

قانون جرایم    91قانون مجازات اسالمی ایران و مادۀ    468وجود رابطۀ خویشاوندی که در مادۀ  

ود سایر شرایط مکلف  و عقوبات یمن، به آن اشاره شده است، عاقلۀ شخص خطاکار را با وج

به پرداخت دیه نمود، در صورتی که امروزه، عاقله به مفهوم واقعی آن وجود خارجی ندارد  

ای  ( و حتی اگر در اینکه پرداخت دیه توسط عاقله اختصاص به نظام قبیله73:  1390)عوده،  

زمان همۀ  در  و  جوامع  همۀ  در  اینکه  یا  شدارد  شک  دچار  دارد  اجرایی  قابلیت  ویم،  ها 

»مقتضای اصل عدم مسئولیت در صورت شک در مسئولیت این است که هیچ یک از بستگان  

توان اذعان  (. در نتیجه می222:  1376جانی چنین مسئولیتی نداشته باشند« )مرعشی شوشتری،  

استاد حقوق تطبیقی دانشگاه پاریس، علت مسئولیت عاقله در    1داشت که به قول رنه داوید

( و به قولی، عاقله یادگاری از دوران  114:  1389نژاد،  علتی است )حسینیبی  زمان حاضر در

( که در زمان حاضر و با توجه به حرکت ساختاری جوامع  12:  1381ای است )احمدی،  قبیله

توان آن را همچون گذشته کارا دانست و  ها، نمیای شدن خانوادهامروزی به سمت هسته

 اش قرار داد. آن، مورد استفاده بدون هیچگونه تغییری در 

 

 

 

1. Rene Davaid. 
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. کارايی، قلمرو، چگونگی تأمين مبلغ، محل تأسيس و مجری صندوق تأمين 3

 های بدنی ناشی از جرايم خطايیخسارت 

باشد، در ابتدا کارایی صندوق  در این بند، که در رابطه با تأسیِس پیشنهادی مقاله حاضر می

گیرد، سپس حدود و جرایم خطایی مورد بررسی قرار میهای بدنی ناشی از  تأمین خسارت

قلمرو تأسیِس پیشنهادی مذکور، تحلیل و بررسی شده و در ادامه، در رابطه با چگونگی تأمین  

به محل تأسیس و مجری  مبلغ صندوق عنوان نیز،  پایان  شده سخن رانده خواهد شد و در 

یه در جرایم خطایی از سوی صندوق  هایی که حکم به پرداخت داحکام صادره از دادگاه

 پردازیم. کنند میمذکور می

 های بدنی ناشی از جرايم خطايی . کارايی صندوق تأمين خسارت1-3

در صورت حذف و یا اختیاری کردن مواد مربوط به ضمان عاقله توسط قانونگذار ایران،  

بدنی ناشی از جرایم خطایی«،  های  توان صندوقی را تحت عنوان »صندوق تأمین خسارتمی

به عنوان منبع اصلی جبران خسارات خطایی تأسیس کرد که وظیفۀ آن پرداخت دیه از طرف 

مادۀ   از  برگرفته  واقع  در  مذکور،  صندوق  باشد.  خطاکار  اجباری    21مرتکب  بیمه  قانون 

ی از  باشد. لیکن در مواردی، به برخهای بدنی« میو »صندوق تأمین خسارت  1395مصوب  

بیمۀ همگانی حوادث طبیعی مصوب سال   قانون تأسیس صندوق  که در جهت    1399مواد 

نیز   باشد  حاضر  پژوهش  پیشنهادی  صندوق  تأسیس  با  مرتبط  و  مذکور  صندوق  تأسیس 

شده در آنها، خصوصاً  بینیاشاراتی خواهیم داشت. قوانین پیشین و به ویژه سازکارهای پیش 

تواند  های بدنی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، میسارتدر رابطه با صندوق تأمین خ

مورد   قانونگذار  سوی  از  خطایی  جرایم  صندوق  ایجاد  و  ترسیم  برای  راهنمایی  عنوان  به 

از   است  عبارت  که  را  صندوقی  چنین  کارایی  از  احتمالی  اشتباهات  تا  گیرد  قرار  استفاده 

 حداقل برساند.تکلیف به پرداخت دیه در جرایم خطایی، به  
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رسد باید تدابیری اندیشیده شود که در صورت ارتکاب و وقوع جرمی  بنابراین به نظر می

 1421خطایی، بدون ایجاد تکلیف قانونی برای عاقله در پرداخت دیه به شرح مقرر در مادۀ  

شوند و علیه و یا ولی  دمِ وی در رسیدن به دیۀ مقرر دچار مشکل نق. م. ا، از یک سو، مجنیٌ

نظر   به  نشود که  و سختی  مشق ت  دیه دچار  پرداخت  زمان  در  نیز  مرتکب  دیگر،  از سوی 

تواند راه حل مناسبی در رسیدن به  رسد استفاده از صندوق پیشنهادی پژوهش حاضر میمی

اهداف ذکرشده باشد. توضیح آنکه تأسیس صندوق مذکور و سازکارهای آن که در ادامه  

دلیل ماهیت پرداخت از آن که ماهیتی وام گونه دارد، به طور غیر مستقیم،  بیان خواهد شد، به  

در کاهش ارتکاب اعمال خطایی مؤثر خواهد بود و همچنین، به اهداف امضاء ضمان عاقله  

از سوی شارع مقدس که همانا تعاون و همکاری و نصرتی است که دین مبین اسالم نیز به  

تر و  آورد، بلکه در پیِ آن اهداف، به طور گستردهنمیای وارد  کند، لطمهآن سفارش می

توان در به روز بودنِ آن  تر، گام بر خواهد داشت و تنها تفاوت آن با ضمان عاقله را میجامع

بیان   با در نظر گرفتن تغییرات و تحوالت زمانی و مکانی  و ایجادشده برای جامعۀ هدف، 

 کرد.

 های بدنی ناشی از جرايم خطايی خسارت. قلمرو صندوق تأمين 2-3

با توجه به اینکه هدف از تأسیس چنین صندوقی، تسریع و تسهیل در پرداخت دیه و جبران  

خسارت است، بدون آنکه مرتکب نیز هنگام پرداخت دیه در مشق ت قرار گیرد و با توجه به  

مقروض خواهد   شده از سوی صندوق را به صندوقاینکه مرتکب خطاکار، مبلغ پرداخت

رسد بتوان قلمرو آن را نه تنها در موارد عام پرداخت دیه توسط عاقله که همان  شد، به نظر می

باشد دانست، بلکه در موارد خاص و استثنایی نیز که عاقله  جنایات و جراحات خطایی می

نابالغ    مکلف به پرداخت دیه از جانب مرتکب شده است )یعنی جنایت ارتکابی به وسیلۀ افراد

ق.م.ا( و همچنین فرار و مرگ جانی در قتل عمد در صورت عدم    292و مجنون )بند ب مادۀ  

 

کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت  دارد: »مسئولیت  بیان می  1392قانون مجازات اسالمی    142. مادۀ  1

است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجۀ رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر  

 شود«. 
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توان پرداخت دیه را بر عهدۀ صندوق مذکور قرار ق.م.ا((، می  435تمکن مالی وی )مادۀ  

بند ب مادۀ   به وسیلۀ صغیر و    292داد. توضیح آنکه قانونگذار در  ا، جنایاتی را که  ق. م. 

ارتکاب یابد خطای محض و حتی زمانی که عمدی باشد، در حکم خطا )طوسی،  مجنون  

ق.   4671( محسوب کرده و در نتیجه، در صورتی که موضحه و باالتر باشد )مادۀ  233:  1365

( عاقله را مکلف به پرداخت دیه کرده است  536:  1386؛ خمینی،  547:  1428م. ا؛ خوئی  

مبنای این حکم را »معتبره أبی مریم از امام صادق )ع(«  (. فقهای امامیه  535:  1386)خمینی،  

)ع( 547ق:    1428اند خوئی،  ذکر کرده »امیرالمؤمنین  فرمودند:  بدین شرح که حضرت   )

دیه عاقله  بر  که  کرد  حکم  نمیچنین  تحمیل  و  ای  موضحه  جراحت  دیه  مگر  شود، 

(. در حالی که  396ق:    1414؛ حر عاملی،  365:  1388های زیادتر از آن« )کلینی،  جراحات

قانون جرایم و عقوبات، ارش )و نه دیه( باید از میزان    94در حقوق یمن، با توجه به مادۀ  

 باشد. خاصی باالتر باشد که آن میزان عبارت از موضحه می

ق. م. ا، عاقلۀ مرتکب قتل عمدی را که به علت مرگ   4352همچنین قانونگذار در مادۀ  

یا فرار، به وی دسترسی نباشد و مرتکب نیز مالی نداشته باشد، مکلف به پرداخت دیه نموده  

( که در این مورد نیز  421ق:  1428؛ خوئی، 139: 1380؛ گرجی، 365: 1388است )کلینی، 

ه نمود. حال شاید سؤالی پیش بیاید  توان صندوق جرایم خطایی را مکلف به پرداخت دیمی

اینکه عنوان شد، صندوق تأمین خسارت به  با توجه  ناشی از جرایم خطایی،  که  های بدنی 

 

مادۀ  1 پرداخت دیۀ جنایتبیان می  1392قانون مجازات اسالمی    467.  به  از موضحه  دارد: »عاقله، مکلف  های کمتر 

 نیست، هر چند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد«. 

دارد: »هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به  بیان می  1392قانون مجازات اسالمی    435. مادۀ  2

شود و در صورتی که مرتکب  مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیۀ جنایت از اموال مرتکب پرداخت می

قانون    260و    259تواند دیه را از عاقله بگیرد )...(«. در حالی که مواد  باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم میمالی نداشته  

، میان حالتی که مرتکب قتل عمد بمیرد و یا حالتی که فرار کند و تا هنگام مردن، دسترسی به 1370مجازات اسالمی  

یه را ساقط کرده و در حالت دوم، یعنی فرار مرتکب و  وی ممکن نباشد، تفاوت گذاشته و در حالت اول، قصاص و د

عدم دسترسی به وی تا هنگام مردن، قصاص را به دیه تبدیل کرده که از مال قاتل و در صورتی که قاتل مالی نداشته  

(،  138،  1380اند )گرجی،  رسد همان عاقلهباشد از خویشاوندان نزدیک به او به نحو »اال قرب فاالقرب« که به نظر می

 گردد. المال پرداخت میشود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند، دیه از بیتپرداخت می 
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دهد،  ماهیتی وام گونه دارد و مبلغ دیه را به صورت وام در اختیار مرتکب خطاکار قرار می

دسترسی نداریم، و    چگونه در این حالت که از یک سو به مرتکب به علت مرگ یا فرار وی

از سوی دیگر، مرتکب نیز مالی ندارد، صندوق مذکور وارد عمل شده و به جبران خسارت  

 475توان به مادۀ  پردازد؟ در پاسخ به این پرسش احتمالی، از یک سو میاز ناحیۀ مرتکب می

یه بر  دارد: »در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دق.م.ا اشاره نمود که بیان می

نباشد دیۀ جنایت از   به او ممکن  یا فرار، دسترسی  به علت مرگ  عهدۀ مرتکب است اگر 

می پرداخت  او  بیتاموال  از  دیه  باشد  نداشته  مالی  مرتکب  که  صورتی  در  و  المال  شود 

بنابراین در چنین حالتی که به مرتکب دسترسی نداریم و مالی هم از  پرداخت می شود« و 

المال به نمایندگی از جامعه وارد عمل شده و مطابق با مادۀ  شناخته نشده است، بیتمرتکب  

پردازد. از سوی دیگر و با توجه به اینکه هدف  مذکور، به جبران خسارت از ناحیۀ مرتکب می

های بدنی ناشی از جرایم خطایی را جایگزینی برای ضمان از تأسیس صندوق تأمین خسارت

دیه در تمام موارد و جنایات خطایی عنوان کردیم بدون آنکه از دایرۀ شمول  عاقله و پرداخت  

تکلیف آن کاسته شود، نویسندگان حاضر، قائل به این نظریه هستند که حتی در موارد مذکور  

که بیان    1395قانون بیمۀ اجباری مصوب    121ق.م.ا نیز با توجه به قسمتی از مادۀ    435در مادۀ  

های بدنی  دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتور حمایت از زیاندارد: »به منظمی

قابل    )...( حادثه  مسبب  نقلیۀ  وسیلۀ  نشدن  شناخته   )...( علت  به  که  ثالث  اشخاص  به  وارد 

می شد«،  خواهد  پرداخت   )...( صندوق  توسط   )...( نباشد  تأمین  پرداخت  صندوق  توان 

دار پرداخت دیه دانست. عالوه بر این، در  ایی را عهدههای بدنی ناشی از جرایم خطخسارت

المال به موجب قانون مکلف به پرداخت دیه از طرف مرتکب خطاکار  دیگر مواردی که بیت

المال به پرداخت  ( بیت209: 1395شده است و به جهت محدود نمودن »تکلیف« )محمدی، 

ای نداشته باشد و یا عاقلۀ وی  عاقلهدیه در جرایم خطایی، از جمله زمانی که قاتل خطایی  

: 1388ق.م.ا؛ کلینی،    470تمکن مالی نداشته باشد و خود مرتکب نیز متمکن نباشد )مادۀ  
 

دیدگان داشت: »به منظور حمایت از زیان، در این مورد بیان می1387قانون اصالح قانون بیمۀ اجباری مصوب    10. مادۀ  1

مسئول    شناخته نشدنو یا    فرار کردن ارد به اشخاص ثالث که به علت )...(  های بدنی وحوادث رانندگی، خسارت

 حادثه )...( قابل پرداخت نباشد )...( توسط صندوق )...( پرداخت خواهد شد«.  
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توان صندوق مذکور را با سازکاری که  ( می421:  1367؛ نجفی،  517:  1362؛ طوسی  365

چند در مورد اخیر    در ادامه بیان خواهد شد، به عنوان مسئول پرداخت دیه معرفی نمود. هر

باشد و با توجه  ای ندارد و خود نیز متمکن نمیکه شخص مرتکب حضور دارد لیکن عاقله

 1های بدنی ناشی از جرایم خطایی، مبلغ دیه را به عنوان قرض به اینکه صندوق تأمین خسارت

شده  بلغ پرداختتوان مکند، میعلیه و یا ولی  دم وی پرداخت میو از جانب مرتکب به مجنیٌ

باشد، از مرتکب  را طی اقساطی که میزان آن با توجه به وضعیت مالی مرتکب متفاوت می

شده از سوی  گیری مبلغ پرداختدریافت نمود و تنها استثنای آن را زمانی دانست که بازپس 

صندوق جرایم خطایی، به علت عدم دسترسی به مرتکب قتل عمدی به جهت مرگ یا فرار  

ق.م.ا( که پیش از این و به مناسبت به آن اشاره    435دم تمکن وی ممکن نباشد )مادۀ  و ع

 کردیم.

 های بدنی ناشی از جرايم خطايی . چگونگی تأمين مبلغ صندوق تأمين خسارت3-3

تواند پیشنهاد شود ولی به نظر های مختلفی برای تأمین بودجۀ صندوق مذکور میهر چند راه

قانون    4آن، مادۀ    3قانون بیمۀ اجباری و تبصرۀ    24توجه به شقوق »ج« و »ح« مادۀ  رسد با می

تأسیس صندوق بیمۀ همگانی حوادث طبیعی و همچنین پیشنهادهایی که در ادامه بیان خواهد  

های بدنی ناشی از جرایم خطایی را  شد، بتوان حداقل مبلغ مورد نیاز صندوق تأمین خسارت

دارد: »منابع مالی صندوق به شرح زیر است:  قانون بیمۀ اجباری بیان می  422تأمین نمود. مادۀ  

های دادرسی و  ( از کل هزینه%20الف( ... ب( ... پ( ... ت( ... ث( ... ج( بیست درصد )

های اعطایی  جزای نقدی وصولی توسط قوۀ قضائیه و تعزیرات حکومتی. چ( ... ح( کمک

قانون تأسیس صندوق بیمۀ همگانی    4...«. همچنین مادۀ    از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

 

قانون مدنی: »قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف    648. به موجب مادۀ  1

کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذ ر رد مثل  دیگر تملیک می

 الرد را بدهد«. قیمت یوم

های بدنی به  داشت: »منابع مالی صندوق تأمین خسارتقانون اصالح قانون بیمۀ اجباری در این رابطه بیان می 11. مادۀ 2

های دادرسی و جزای نقدی  ( از کل هزینه%20. د( ... هـ( ... و( بیست درصد ) شرح زیر است: الف( ... ب( ... ج( ..

 های اعطایی از سوی اشخاص مختلف ...«. وصولی توسط قوۀ قضائیه ز( ... ح( کمک
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می مقرر  طبیعی  برق  حوادث  قبوض  در  درج  طریق  از  پایه  بیمۀ  حق  از  »درصدی  دارد: 

شود  داری کل کشور واریز میواحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب خزانه

قانون تأسیس    4جباری و همچنین مادۀ  قانون بیمۀ ا   24...«. عالوه بر شقوق »ج« و »ح« مادۀ  

می که  طبیعی  حوادث  همگانی  بیمۀ  تأمین  صندوق  صندوق  مالی  منابع  تأمین  در  توانند 

تواند برای  های بدنی ناشی از جرایم خطایی نیز مورد استفاده قرار گیرند، دولت میخسارت

طایی، مبلغی معین را به  »مدتی معین« و با هدف تأمین مبلغ مورد نیاز صندوق تأمین جرایم خ

صورت   به  و  معین«  »مدتی  برای  یا  و  بیفزاید  صادرشده  قبوض  به  »جداگانه«  صورت 

»جداگانه«، مالیاتی بیشتر از مالیات معمول بر بعضی از کاالها و اجناس پرطرفدار از سوی  

اعث  های پیشنهادی فوق، در عین اینکه به سرعت و سهولت بمردم قرار دهد. استفاده از روش

تأمین حداقل مبلغ مورد نیاز صندوق جرایم خطایی خواهد شد، مشق تی را نیز برای هیچ یک  

از افراد جامعه، به جهت ناچیز بودن مبلغ پرداختی آنها برای اختصاص به تأمین مبلغ صندوق  

مذکور ایجاد نخواهد کرد. همچنین، پس از تأمین مبلغ مورد نیاز صندوق جرایم خطایی،  

قانون تأسیس صندوق بیمۀ    12قانون بیمۀ اجباری و همچنین مادۀ    271به موجب مادۀ  توان  می

های بدنی ناشی از جرایم خطایی را با هدف  همگانی حوادث طبیعی، صندوق تأمین خسارت

بانک نزد  را  خود  مازاد  نقدی  »موجودی  که  دانست  مجاز  دولتی  »درآمدزایی«  های 

بهادارسپرده اوراق  یا  و  آنکه    گذاری  بر  مشروط  کند  خریداری  )ریسک(  خطر  بدون 

برنامهگذاریسرمایه نحوی  به  مذکور  تعهدات  های  انجام  امکان  همواره  که  شود  ریزی 

مادۀ   »ت«  بند  موجب  به  اخیر  اقدام  باشد«.  داشته  وجود  و    24صندوق  اجباری  بیمۀ  قانون 

ادث طبیعی، به عنوان یکی  قانون تأسیس صندوق بیمۀ همگانی حو  11همچنین بند »ب« مادۀ  

مالی صندوقاز راه منابع  تأمین  تأمین خسارتهای  بیمۀ همگانی حوادث  های  و  بدنی  های 

می شیوه  این  که  شده  عنوان  تأمین  طبیعی  صندوق  مالی  منابع  تأمین  جهت  در  تواند 

 

های نقدی مازاد خود را نزد  داشت: »صندوق مجاز است موجودیقانون اصالح قانون بیمۀ اجباری بیان می  12. مادۀ  1

سپرده بانک سرمایهها  آنکه  بر  مشروط  نماید  خریداری  مشارکت  اوراق  یا  و  نحوی  گذاریگذاری  به  مذکور  های 

دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته  ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان برنامه

 باشد«.  
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در صورت  های بدنی ناشی از جرایم خطایی نیز مورد استفاده و عمل قرار گیرد. حتی  خسارت

 24مادۀ    3عدم توفیق در تأمین مبلغ مورد نیاز برای صندوق جرایم خطایی، به موجب تبصرۀ  

دارد: »در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف  قانون بیمۀ اجباری که بیان می

توان دولت را به  است در بودجۀ سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید«، می

های بدنی ناشی از جرایم  مبلغ مورد نیاز برای »شروع فعالیت« صندوق تأمین خسارت  تأمین 

می مطلب  این  تأیید  در جهت  و  نمود  مکلف  مادۀ  خطایی  تبصرۀ  به  تأسیس    3توان  قانون 

دارد: »سرمایۀ اولیۀ صندوق مبلغ  صندوق بیمۀ همگانی حوادث طبیعی اشاره نمود که بیان می

( ریال است که به عنوان کمک از محل بودجۀ عمومی  500.000.000.000پانصد میلیارد )

 شود«.  دولت فقط در سال اول تأسیس، تأمین می

توان افراد  حال شاید در مورد پیشنهادهای سطور فوق، سؤالی پیش بیاید که چگونه می

تأم صندوق  مبلغ  تأمین  برای  باشد،  ناچیز  بسیار  اگر  حتی  مبلغی  پرداخت  به  را  ین  جامعه 

پرسش  خسارت این  به  پاسخ  در  نمود؟  مکلف  و  ملزم  خطایی  جرایم  از  ناشی  بدنی  های 

توان کل  جامعه و کشور را »در حکم یک قبیله« در نظر گرفت که  از یک سو میاحتمالی،  

یکایک افراد داخل در آن، برای حفظ وحدت و عدم تضییع حقوق دیگران، ملزم و مکلف 

باشند و از سوی  به یکدیگر به خصوص در جرایم خطایی میبه همکاری و یاری رساندن  

بیان داشت که با توجه به اینکه اینگونه جرایم به دلیل صنعتی شدن جوامع،    تواندیگر نیز می

( و در نتیجه  29:  1391تقسیم کار به لحاظ پیچیده و فنی شدن مشاغل )نجفی ابرندآبادی،  

جامعه   افراد  تعامالت  و  مناسبات  اشخاص  افزایش  یکایک  برای  است  ممکن  یکدیگر،  با 

آن و قانون صندوق    2جامعه رُخ دهد و با توجه به قانون بیمۀ اجباری که قانونگذار در مادۀ  

بینی کرده  آن، مشابه چنین الزام و تکلیفی را پیش   4حوادث طبیعی که قانونگذار در مادۀ  

 نمود. توان دریافت مبلغ مذکور را از افراد جامعه توجیه می

 های بدنی ناشی از جرايم خطايی . محل تأسيس و مجری صندوق تأمين خسارت4-3

می سو  یک  از  بند،  این  با  رابطه  مادۀ  در  به  می  28توان  بیان  که  اجباری  بیمه  دارد:  قانون 

ای است که  »صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی ادارۀ آن بر اساس اساسنامه
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شود و )...( به تصویب هیأت وزیرات  پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می)...( به  

 1392قانون آیین دادرسی کیفری    260توان به مادۀ  رسد« اشاره نمود و از سوی دیگر، میمی

بیان می )اشاره کرد که  مادۀ  پرداخت خسارت موضوع  منظور  »به  قانون،  2551دارد:  این   )

شود که بودجۀ آن هر سال از محل بودجۀ کل  رت دادگستری تأسیس میصندوقی در وزا

تأمین می شود و اجرای آراء  گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میکشور 

توان محل  صادره از کمیسیون بر عهدۀ وی است«. بنابراین و با توجه به مادۀ اخیرالذکر، می

تأمین خسارت بتأسیس صندوق  و  های  دادگستری  وزارت  را  از جرایم خطایی  ناشی  دنی 

از دادگاه از سوی  مجری احکام صادره  پرداخت دیۀ جنایت خطایی  به  را که حکم  هایی 

قانون بیمۀ اجباری،    28کنند، وزیر دادگستری دانست و یا با توجه به مادۀ  صندوق مذکور می

ای  ن را موکول به اساسنامهمحل تأسیس و مجری صندوق جرایم خطایی و چگونگی ادارۀ آ

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میکرد که به پیشنهاد »وزیر دادگستری« تهیه می

 های بدنی ناشی از جرايم خطايی. اهداف تأسيس صندوق تأمين خسارت 4

ترین اهداف تأسیس چنین صندوقی از جمله  در بند حاضر، به ذکر و بررسی برخی از مهم

در  دیه  پرداخت  اختیاری کردن  و  مکانی  و  زمانی  مقتضیات  با  و هماهنگی  بودن  روزآمد 

خواهیم   مقنن(  توسط  عاقله  ضمان  حذف  عدم  صورت  )در  عاقله  توسط  خطایی  جرایم 

 پرداخت.

 . روزآمد بودن و هماهنگی با مقتضيات زمانی و مکانی 1-4

دانان و محققان بر این اعتقاد هستند  همانگونه که پیش از این نیز بیان شد، بسیاری از حقوق

ای دارد و حال که با گذشت زمان و  ای و عشیرهکه ضمان عاقله اختصاص به جوامع قبیله

تغییر در سبک، نوع و شیوۀ زندگی در جوامع امروزی، عاقله به معنای واقعی آن وجود ندارد،  

 

دارد: »اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به  یبیان م  1392قانون آیین دادرسی کیفری    255. مادۀ  1

توانند  شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میهر علت بازداشت می

 ( این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند«. 14با رعایت مادۀ )
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؛ 222  -  223:  1376تری،  ؛ مرعشی شوش73:  1390باید به فکر تأسیسی جدید باشیم )عوده،  

( که در آن به مقتضیات زمانی و مکانی نیز توجه شده باشد و 220:  1393میرمحمدصادقی،  

 بتواند پاسخگوی نیازهای جوامع امروزی باشد.

های  رسد با توجه به اینکه در جرایم رانندگی، صندوق تأمین خسارتبنابراین به نظر می

حداقل   جوابگوی  است  توانسته  که  بدنی  داشت  بیان  بتوان  باشد،  امروزی  جامعۀ  نیازهای 

نیز که برگرفته از صندوق تأمین  صندوق تأمین خسارت ناشی از جرایم خطایی  های بدنی 

طبیعی میخسارت بیمۀ حوادث  تا حدودی صندوق  و  بدنی  با  های  طرفی،  از  بتواند  باشد، 

نه تنها  علیه و یا ولی  دمِ وی،  تسریع و تسهیل در دریافت دیۀ مقرر در قانون از سوی مجنیٌ

موجبات تسلی خاطر آنان را فراهم آورد، بلکه در بازگشت وضعیت، به زمان قبل از وقوع  

جرم نیز مؤثر واقع شود و از طرف دیگر، به این جهت که دیه ابتدائاً از سوی صندوق جرایم  

شده را به صورت  پرداختخطایی پرداخت خواهد شد و پس از آن، مرتکب خطاکارْ دیۀ  

می که  مذکور  اقساطی  صندوق  به  باشد  متفاوت  مرتکب  مالی  وضعیت  به  توجه  با  تواند 

توان اذعان داشت که مرتکب  ق.م.ا(، می  435گرداند، )مگر در مواردی همچون مادۀ  برمی

در هنگام پرداخت اقساطی دیه، کمتر دچار مشق ت و سختی خواهد شد. در حالی که اگر  

اقله را ضامن بدانیم، فارغ از سایر مشکالت مربوط به ضمان عاقله از جمله اینکه ابتدائاً باید ع

ای وجود داشته باشد، سپس آن عاقله در دسترس باشد و نهایتاً اینکه در مواعد پرداخت  عاقله

عاقله پس از پرداخت دیه از سوی مرتکب خطاکار، حق  رجوع به   1اقساط دیه متمکن باشد، 

او را برای باز پس گرفتن آنچه به عنوان دیه داده ندارد، در حالی که »باز پرداخت« دیه از  

تواند به این دلیل که او در هر حال مرتکب قتل  سوی مرتکب به صندوق جرایم خطایی می

ده است، به عنوان »تعزیر« وی مورد حمایت مقنن  و یا جنایتی، هر چند به صورت خطایی ش

 و در نتیجه مورد استفاده و عمل قرار گیرد.

 

 

 رجوع شود.  1392قانون مجازات اسالمی   435و  470، 469. به مواد  1
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. اختياری کردن پرداخت ديه توسط عاقله در صورت اصرار قانونگذار بر ابقاء  2-4

 عاقله 

های بدنی ناشی از جرایم خطایی به عنوان منبع اصلی جبران با پذیرش صندوق تأمین خسارت

جرایم خطایی، حتی در صورت اصرار مقنن مبنی بر باقی ماندن ضمان و نهاد   خسارات در

توان انتظار داشت که قانونگذار کشورمان، با درکِ موضوع  عاقله در قوانین جزایی ایران، می

العرب توسط شارع مقدس و با توجه به درک    ةجزیرو فلسفۀ تأیید و امضای چنین ضمانی در  

امع امروزی، ضمان عاقله را به صورت »اختیاری« مورد تصریح  نوع و شیوۀ زندگی در جو

نظر کند. با پذیرش اختیاری  قرار دهد و از اجبار و الزام قانونی در رابطه با ضمان عاقله صَرف

توان ضمان مذکور را مخالف با اصل شخصی  کردن پرداخت دیه توسط عاقله، دیگر نمی

مجازات )محمدی،  بودن  شا63:  1395ها  گلدوزیان،  258:  1382مبیاتی،  ؛  (  357:  1393؛ 

دانست و انتقادی از این جهت، به ضمان مذکور وارد کرد. درست مانند زمانی که پدری  

جرایم   صندوق  به  پسرش  نشدن  مقروض  دلیل  به  و  خاطر  رضایت  با  و  اختیار  به  بخواهد 

 یا بالعکس.  خطایی، دیۀ قتل یا جراحت خطایی ارتکابی از سوی پسرش را پرداخت کند و

 نتيجه
ها و فاصله گرفتن جوامع امروزی از های مختلف زندگی انسانتحوالت روزافزون در عرصه

کند که همسو و  اند، قانونگذار را ملزم می زیستهای میجوامعی که به صورت قومی و قبیله

نه قانون به قانونگذاری و  نیازهای جامعۀ خود،  با  نیز از  نویسی  منطبق  بپردازد. ضمان عاقله 

های دور و به تناسب شرایط زندگی در آن دوران  جمله مواردی است که شاید در گذشته

قبیلهقابل استفاده بوده است، لیکن در حال حاضر نمی ای را برای چنین  توان فایدۀ جوامع 

ت شود که  ضمانی متصور شد. به همین دلیل در پژوهش حاضر، کوشیده شد از یک سو اثبا

اند و  شدهای اداره میای و عشیرهضمان عاقله اختصاص به جوامعی دارد که به صورت قبیله

الی کتب فقهی  تواند به صِرف روایات و تاریخچۀ ضمان مذکور البهبنابراین قانونگذار نمی

ی بسیار  و بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی، ضمانی را دنبال کند که نه تنها آگاه

ها در  ای شدن خانوادهکمی میان عامۀ مردم در مورد آن وجود دارد، بلکه با توجه به هسته
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توان اذعان داشت که مورد تأیید و مقبولیت عرف نیز قرار نگرفته است و از  زمان حاضر، می

سوی دیگر نیز کوشیده شد، به ایجاد جایگزین جدیدی پرداخته شود که در عین روزآمد 

در  بود تسهیل  و  بخشیدن  سرعت  با  طرف،  یک  از  جامعه،  روز  نیازهای  با  هماهنگی  و  ن 

علیه و یا ولی  دمِ وی، به تسلی خاطر آنان و بازگشت وضعیت،  پرداخت دیۀ مقرر برای مجنیٌ

به زمان قبل از وقوع جرم نظر داشته باشد و از طرف دیگر، تا حد  امکان، در زمان پرداخت  

تقصیر بشتابد و پس از پرداخت دیه از طرف مرتکب،  ب خطاکار ولی بیدیه، به یاری مرتک 

شده را به صورت اقساطی دریافت کند تا مرتکب  متناسب با وضعیت مالی وی، دیۀ پرداخت

 نیز در مشق ت و سختی قرار نگیرد. 

اجتهاد  لیکن متأسفانه قانونگذار ایران، از سرمایۀ گرانقدر و با ارزش فقه شیعه که همانا  

باشد  مستمر فقهای جامع الشرایط و استفاده از علوم و فنون و تالش در جهت پیشبرد آنها می

اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز انعکاس    6و در شقوق »الف« و »ب« بند  

مانده است. وگرنه می ا  توان ضمان عاقله و امثالهم را که بیافته، در بسیاری از موارد غافل 

اند، مثل عتق عبد، و یا مقبولیت و کارایی  گذشت زمان یا موضوعیت خود را از دست داده

اند، مثل ضمان جریره و ضمان عاقله، از مواد قانونی حذف کرد  گذشتۀ خود را از دست داده

تر  تر و منطبقهایی باشیم که با شرایط زمانی و مکانی نیز هماهنگو در پی یافتن جایگزین 

ند، همچنانکه قانونگذار نیز در مواردی به این مهم پی برده و به عنوان نمونه و با وجود  باش

مجازات  بیمه قانون  در  و  بود  بیمه  قرارداد  از ذکر ضمان جریره که شبیه یک  متنوع،  های 

، به دلیل عدم 1392وجود داشت، در قانون مجازات اسالمی مصوب    1370اسالمی مصوب  

عرف، و در نتیجه عدم کارایی آن در زمان حاضر، خودداری کرده    مقبولیت و پذیرش در

 .است
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، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، مؤسسۀ چاپ و مقاالت حقوقی (.  1375گرجی، ابوالقاسم. )

 انتشارات دانشگاه تهران.  

( ابوالقاسم.  دانشگاه  دیات(.  1380گرجی،  انتشارات  و  چاپ  مؤسسۀ  تهران،  اول،  چاپ   ،

 تهران.  

 ، تهران، نشر میزان. ، چاپ دومآیات االحکام حقوقی و جزایی(. 1383گرجی، ابوالقاسم. )

 ( ایرج.  اسالمی(.  1393گلدوزیان،  مجازات  قانون  انتشارات  محش ای  تهران،  سوم،  چاپ   ،

 مجد.

، چاپ بیست و پنجم، تهران،  ( بخش جزایی4قواعد فقه )(.  1391محقق داماد، سیدمصطفی. )

 مرکز نشر علوم اسالمی.

،  ر حقوق کیفری ایران و مصرمسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر د(.  1395محمدی، حمید. )

 چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش. 

، چاپ اول،  نظریه جدید دربارۀ برابری زن و مرد در قصاص(.  1365محمودی، عباسعلی. )

 تهران، مؤسسۀ انتشارات بعثت. 

، چاپ دوم،  های نو در حقوق کیفری اسالمدیدگاه (.  1376مرعشی شوشتری، محمد حسن. )

 زان.تهران، نشر می 

 ، چاپ هفدهم، تهران، نشر میزان.جرایم علیه اشخاص(. 1393میرمحمدصادقی، حسین. )

ابرندآبادی، علی ) نجفی  (. جزوه جامعه شناسی جنایی )جامعه شناسی جرم(،  1391حسین. 

 تهیه و تنظیم: مهدی صبوری پور. 

 ب( عربی 

، جلد سوم، چاپ سوم،  السرائر حاوی التحریر الفتاویق(.    1411ادریس، محمد بن منصور. )

 قم، انتشارات جامعه مدرسین.
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 ( الحسن.  بن  الشرعیه(.  ق  1414حر عاملی، محمد  مسائل  إلی تحصیل  الشیعه  ، جلد وسائل 

 بیست و نهم، چاپ دوم، قم، انتشارات مؤسسه آل بیت. 

چاپ سوم، قم،    ،)قصاص و دیات(  مبانی تکملۀ المنهاجق(.    1428خوئی، سید ابوالقاسم. )

 انتشارات امام خوئی. 

، چاپ دوم، تهران،  ویالنهایه فی مجرد الفقه الفتا(.  1362طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن. )

 مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. 

ابوجعفر محمد بن الحسن. ) المقنعه(.  1365طوسی،  ، جلد دهم،  تهذیب االحکام فی شرح 

 چاپ چهارم، تهران، دارالکتب االسالمیه. 

( الحسن.  بن  محمد  ابوجعفر  تهران،  الخالفق(.    1382طوسی،  دوم،  چاپ  سوم،  جلد   ،

 . انتشارات تابان

، جلد هشتم، چاپ  المبسوط فی فقه االسالمیهق(.    1409طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن. )

 اول، قم، المکتب المرتضویه. 

الدین بن علی بن احمد »شهید ثانی«. ) الشامی، زین  مسالک االفهام فی  ق(.    1419العاملی 

 ، قم، مؤسسۀ معارف اسالمی. 15، جلد شرح شرایع االسالم

 ، جلد هفتم، چاپ دوم، قم، نشر اسالمی.مفتاح الکرامه(. 1419عاملی، محمد جواد. )

، چاپ سوم، قم، مکتب نوید  کنزالعرفان فی فقه القرآنق(.   1428فاضل، مقداد ابن عبداهلل. )

 اسالم. 

( اسحاق.  بن  یعقوب  بن  محمد  تهران،  الکافی(.  1388کلینی،  سوم،  چاپ  هفتم،  جلد   ،

 یه. دارالکتب االسالم 

شرایع االسالم فی مسائل الحالل  (.  1388محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن. )

 ، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات استقالل )القسم الرابع(. و الحرام

، جلد چهارم،  شرایع االسالمق(.    1415محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن. )

 عارف اسالمی.  چاپ اول، قم، مؤسسۀ م

، جلد چهل و دوم، چاپ  جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم(.  1367نجفی، محمد حسن. )

 سوم، تهران، کتابخانه االسالمیه.
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، جلد چهل و سوم، چاپ  جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم(.  1384نجفی، محمد حسن. )

 اول، تهران، دارالکتب السالمیه.

 پ( قوانين 

 شمسی. 1370اسالمی مصوب قانون مجازات 

 شمسی. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

 شمسی. 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

 شمسی.  1399قانون تأسیس صندوق بیمۀ همگانی حوادث طبیعی مصوب 

قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  

 شمسی. 1395مصوب 

نقلیۀ موتوری زمینی در   اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل  بیمۀ  قانون اصالح قانون 

 شمسی. 1387مقابل شخص ثالث مصوب 

 شمسی.  1368و اصالحات   1358قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 شمسی. 1314الی  1307قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
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