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های های تکثرگرایی در نظامشناسی یکی از اولین جلوهسیاست جنایی افتراقی در جرم هدف: و نهزمی 

شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی و نحوة اعمال سیاست جنایی افتراقی حقوق کیفری محسوب می

 باشد.در زمینه جرائم غیرعمد موجب دیه می

باشد و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میروش این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

 ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.آوری اطالعات بصورت کتابخانهجمع

هایی از سیاست جنایی افتراقی را در طراحی و تصویب قوانین کیفری به ویژه قانون جلوه ها:یافته

هایی از رویکرد افتراقی توان نمونهدر قوانین اخیر مینمود. مشاهده توان میمجازات اسالمی جدید 

گذار در رسیدگی مراجع قضایی از زمان کشف تا اجرای احکام جرایم غیرعمد موجب دیه را قانون

رسد که مقررات مذکور از جامعیت الزم برخوردار نبوده و در مشاهده نمود. اما در ظاهر امر به نظر می

ه صراحت وجود سیاست جنایی افتراقی در جرایم غیرعمد موجب دیه را تأیید توان بحال حاضر نمی

 نمود.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.امانت

وق باعث شده مدرنیزم و پیچیده شدن روابط تابعان حقنگاه به عالم حقوق از زاویه پست گیری:نتیجه

تواند های سنتی، نمیبندیاست که در عالم حقوق، شکست و انکسار ایجاد شود؛ بدین معنا که طبقه

سیاست جنایی افتراقی در ارتباط با جرائم غیرعمد روابط پیچیدة فعلی تابعان حقوق را پوشش دهد. 

پارچه برای سراسری و یکتوان یک نظم موجب دیه نیز از این اصل مستثنی نیست. از این منظر، نمی

 های حقوق کیفری در نظر گرفت.تمام حوزه

 کلیدی: واژگان

 نظام حقوق کیفری

 عدالت

 سیاست کیفری افتراقی

 جرائم غیرعمد

 

 ول:ؤمس نویسنده  

 زادهمحسن شکرچی

آباد، نجف ایران،  پستی: آدرس

اسالمی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد 

 گروه حقوق.

 85141-31431 کد پستی:

 31-42292929: تلفن

 الکترونیک: پست

Mohsen.Shekarchi@gmail.com 

 
 

http://ijmedicallaw.ir/
https://orcid.org/0000-0002-3094-4075
https://orcid.org/0000-0001-8769-9798


 1400، نامه نوآوری حقوقی ویژه پزشکی، حقوقمجله  و همکاران کافی

 

 76 

 

 مقدمه. 1

ن هدف اصلی از طراحی هنجارهای حقوقی، تنظیم روابط تابعا

 ابط  ازهایی که در فضای روباشد. در واقع براساس نیحقوق می

و شود، هنجارهای حقوقی طراحی حقوق ایجاد میتابعان 

 د. با گذشت زمان و ورود متغیرهای جدید بهشونتصویب می

د واهتر خفضای روابط تابعان حقوق، روابط تابعان نیز پیچیده

 شد و به تبع آن نیز تنظیم این روابط به موجب هنجارهای

ط های روابشود. با افزایش پیچیدگیحقوقی نیز دشوارتر می

ها، الزم است که هنجارهای تابعان و اختصاصی شدن آن

ی نیز اختصاصی شود. به همین دلیل است که از نظر حقوق

 بسیاری از نویسندگان حقوقی، عالم حقوق به سمت اختصاصی

توان قواعد و هنجارهای کند و به سختی میشدن حرکت می

 ظیمعامی را طراحی کرد که بتوانند روابط همه تابعان را تن

توان کنند. به تعبیری، با طراحی هنجارهای اختصاصی می

 وابط اختصاصی را تنظیم کرد.ر

قی از این منظر، به تبع روابط تابعان حقوق، هنجارهای حقو

ی هاکنند. تکثرگرایی در حوزهنیز به سمت انکسار حرکت می

. مختلف عالم حقوق از جمله حقوق کیفری نیز وارد شده است

 باشدترین شاخه از عالم حقوق میحوزة حقوق کیفری قدیمی

د یکرثرگرایی قرار گرفته است. مبنای این روکه تحت تأثیر تک

 قوق،حگردد که در ادبیات نویسندگان نیز به این مسئله بازمی

باشد و شرایط ارتکاب جرم برای افراد مختلف، متفاوت می

کند که با وجود شرایط مختلف، برخورد عدالت اقتضاء می

راقی در ـراد داشت. سیاست جنایی افتـم با افـمتفاوت ه

ای ههای تکثرگرایی در نظامشناسی یکی از اولین جلوهرمـج

 شود.حقوق کیفری محسوب می

 یا دوقطبی شکل به نخست خیـتاری از حیث سازییـافتراق

 بود عقیده مطرح این ابتدا در. شد طرح سیاسی سازیگانهدو

 یا مجرم و پرخطر، یا و هستند عادی شکل به یا هاجرم که

در نتیجه سیاست جنایی باید  .باشدمی اردسابقه یا و سابقهبی

این تضادها را در عملکردها و راهکارهای شکلی، ماهوی و 

ها شناختی خود در نظر بگیرد و رفتار و برخورد با آن جرمجرم

سازی و بزهکاران مساوی نباشد. اما با گذشت زمان افتراقی

ای شد و سیاست جنایی دارای مناسبات و چهارچوب پیچیده

ون بر جرم و مجرم، موقعیت جرم، آماج جرم و شخص افز

دیده و به طور کلی موقعیت یا وضعیت پیش جنایی را نیز زهـب

های خود وارد نمود. از این ها و محتوای برنامهگیریدر جهت

سازی تقنینی سیاست جنایی عمدتاً در چهارچوب رو افتراقی

ران و زهکاـشناسی بونهـشناسی جرایم، گسه معیار گونه

 دیدگان صورت گرفت.شناسی بزهونهـگ

توان به اساس بزه، میهای شکل گرفته براز جمله تفکیک

 در،های مواد مخمقررات راجع به آیین دادرسی و کیفر در جرم

ایی سازی سیاست جنای و از مصادیق افتراقیهای رایانهجرم

براساس وضعیت بزهکار، دادرسی مخصوص برای کودکان و 

 ف براساس وضعیت اشراسازی بران و از مصادیق افتراقینوجوان

ز ایدن توان به ماده واحده قانون مجازات، امتناع ورزکیفر می

دیدگان و برطرف کردن خطرات جانی مصوب یاری به آسیب

 اشاره کرد. 1354

ار های غیرعمد، با اغماض از قردرباره چگونگی دیه در جرم

ی، در قانون مجازات اسالم گرفتن آن در گروه کیفرهای مقرر

های متفاوت در میان دانشمندان رسیدگی اختالف عقیده

مد های غیرعدارد که در جرمحقوق انسان را بر این باور می

 قالب حقوقی خسارت و تاوان، بهترین پوششی است که با آن

 د تاطلبتوان به توصیف این اعمال پرداخت و از این رو میمی

ی سیاست جنایی راهبردی خاص و افتراق گذاراز جانب قانون

ذ های ماهوی و شکلی در برخورد با این جرم اتخادر قانون

هایی از این راهکارهای مختلف در قانون گردد، که مثال

ی مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرا

باشد. به تعبیری در های مالی قابل رؤیت میمحکومیت

نبال پاسخ به این پرسش هستیم که پژوهش حاضر به د

ه بسیاست جنایی افتراقی در زمینه جرائم غیرعمد موجب دیه 

 چه نحو اعمال شده است؟

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت
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 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی وده این تحقیق از نوع نظری ب

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعمی تحلیلی

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 هایافته. 4

هایی از سیاست دهد که جلوههای پژوهش نشان مییافته

 ژهیجنایی افتراقی را در طراحی و تصویب قوانین کیفری به و

صف الومعمشاهده نمود. توان میقانون مجازات اسالمی جدید 

ویکرد رهایی از توان نمونهکه در قوانین اخیر میرغم اینعلی

 ف تاگذار در رسیدگی مراجع قضایی از زمان کشافتراقی قانون

 اجرای احکام جرایم غیرعمد موجب دیه را مشاهده نمود که

ار گذنکه راهبرد جنایی قانوهمه این موارد حکایت از آن دارد 

 اماًهای الزبه این قسم رفتارها از اطالق عنوان جرم و پاسخ

مر کیفری از سوی مراجع رسمی تعدیل گردیده، اما در ظاهر ا

ار رسد که مقررات مذکور از جامعیت الزم برخوردبه نظر می

یاست توان به صراحت وجود سنبوده و در حال حاضر نمی

د أییعمد موجب دیه را اعالم و تر جرایم غیرجنایی افتراقی د

 نمود.

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

های مختلفی مورد توجه سیاست جنایی افتراقی در پژوهش

 .کنیمیمها اشاره آن ترینقرار گرفته است که در ادامه به مهم

سیاست جنایی افتراقی در سنت علوی با تأکید بر »مقالة 

به  1397حمود خلیلی که در سال نوشتة م« عهدنامه مالک

در سیاست جنایی افتراقی چاپ رسیده است. از نظر نویسنده، 

واکنش متفاوتی در قبال جرایم و یا مجرمان متفاوت، 

شود. مشروعیت این سیاست در منظومه فقهی بینی میپیش

باشد. در سیره و سنت امامیه نیازمند بازخوانی ادله فقهی می

المومنین علی )ع( بویژه عهدنامه مالک میرگفتاری و نوشتاری ا

اشتر برخوردهای متفاوتی با جرایم خواص و یقه سفیدی در 

شود؛ که گویای مقایسه با جرایم افراد عادی مشاهده می

سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهکاران است. با وجود این 

میلی گیری از عهدنامه مالک در استنباطات فقهی بیدر بهره

البالغه و عهدنامه شود و عمده دلیل آن اتصاف نهجده میمشاه

به ضعف سند و مرسل نقل شدن کالم امام علی )ع( در این 

کتاب شریف است. این نوشته با بررسی اعتبار عهدنامه و 

گویی به شبهات متنی، سندی و سلسله رجال واقع در آن پاسخ

برای  امام علی)ع( 53یابد که نامه به این نتیجه دست می

تدوین سیاست جنایی اقتراقی از سند متقن و قابل اعتماد در 

 .(1) تاستنباط فقهی برخوردار اس

سیاست کیفری افتراقی در قلمرو ارکان متشکله جرائم »مقالة 

به چاپ  1397نوشتة داوود کرمی که در سال « سایبری

سیاست کیفری افتراقی به جهت رسیده است. از نظر نویسنده، 

ری یا عدول از برخی اصول و معیارهای متعارف حقوق کیف

قبض و بسط آنها، یک سیاست کیفری ویژه و متمایز محسوب 

ای از جرائم نوظهور به شود. جرائم سایبری به عنوان دستهمی

جهت اینکه فضای سایبری را به عنوان موضوع یا وسیله جرم 

کند به دالیل مختلف نیازمند چنین سیاست انتخاب می

است تا ضرورت کیفری افتراقی است. در این مقاله تالش شده 

تدوین یک سیاست کیفری افتراقی برای جرائم سایبری در 

های حوزه ارکان متشکله جرائم سایبری، براساس تفاوت

برجسته این جرائم با جرائم سنتی از جمله تفاوت در ماهیت، 

 ه دنبال آنـرم تبیین شود و بـستره و بستر ارتکاب جـگ

ویکردی توصیفی و های این سیاست کیفری افتراقی با رونهـگ

ویژه در چارچوب ی در قلمرو این دسته از جرائم باتوصیه

های نظام کیفری ایران شناسایی و معرفی شود. نیازمندی

دهد منطق حاکم بر حقوق کیفری نتیجه این تحقیق نشان می

ماهوی جرائم سایبری در بسیاری موارد متفاوت از جرائم 

منسجم کیفری در  این رو تدوین یک سیاست سنتی است. از

سازد. اثربخشی و برخورد با جرائم سایبری را ضروری می

صویب ـرائم سایبر تـمقابله با ج رایـوانینی که بـی قـکارای

شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقوالتی مانند تعریف می

جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است. گرچه 

به میزان چشمگیری در  1388ای مصوب قانون جرائم رایانه
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این مسیر گام نهاده است اما نیازمند تکامل و ارتقای بیشتری 

 .(2) تاس

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

 در ارتباط با نوآوری پژوهش حاضر توجه به دو نکته حائز

که، سیاست جنایی افتراقی در غالب اهمیت است: اول این

های موجود به صورت کلی مورد توجه قرار گرفته پژوهش

که، سیاست جنایی مزبور به صورت مطالعه است. دوم این

وردی صرفاً در برخی موضوعات محدود  حقوق کیفری، از م

د اننجمله مواردی که در پیشینه تحقیق به آن اشاره کردیم )م

 رسیجرائم سایبری یا جرائم اطفال و نوجوانان( مورد بحث بر

 اقیقرار گرفته است. اما در پژوهش حاضر، سیاست جنایی افتر

یی گرارد کثرتبا محوریت جرائم غیرعمد موجب دیه و با رویک

 اند.عالم حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش .5-3

 سیاست جنایی افتراقی از نظر منطق  حقوق، عامل اصلی در

ر . دباشداستقرار عدالت و تنظیم روابط میان تابعان حقوق می

 پذیری هنجارهایواقع سیاست جنایی افتراقی، باعث توجیه

شود. توضیح ها از سوی جامعه میپذیرش آن حقوق کیفری و

به عنوان محور اصلی « پذیریتوجیه»سو که، از یکاین

شود و از سوی دیگر، عدالت محسوب می« فرمالیسم حقوقی»

شود. به محسوب می« حکومت قانون»نیز یکی از عناصر مهم 

تر، سیاست جنایی افتراقی ارتباط نزدیکی با بیان ساده

ن قی و حکومت قانون دارد که این دو به عنوافرمالیسم حقو

شوند. درک اهمیت این ستون فقرات عالم حقوق محسوب می

 دو مطلب، در واقع اهمیت تحلیل سیاست جنایی افتراقی را

 کند.مشخص می

رای ـتوان به در عالم حقوق اساساً نمیـباید دقت داشت ک

زیرا  تک روابط حقوقی به صورت مصداقی قاعده وضع کرد.تک

بینی ها به طور دقیق قابل پیشاصوالً این روابط و گسترة آن

رای ـکنندة روابط است. حقوق بنیست. حقوق، ابزار تنظیم

که تنظیم روابط را به نحو احسن انجام دهد باید با تکیه بر این

بینی. پرواضح دو محور اصلی حرکت کند: امنیت، قابلیت پیش

بط و تعیین عنوان برای هریک بندی روااست مادامی که طبقه

بینی بودن وجود نداشته باشد، اصوالً امنیت روابط و قابل پیش

بینی، شود. امنیت و قابلیت پیشها، حاصل نمیسرنوشت آن

در واقع در بطن مفهوم حکومت قانون که دارای پنج عنصر 

شوند؛ عناصر مفهوم حکومت قانون باشد تعریف میاساسی می

ترسی به عدالت و رسیدگی قضایی، جزمیت عبارتند از: دس

 .(3) حقوقی، تناسب، برابری و عدم تبعیض، شفافیت

 ملهاز طرفی، در تحلیل روابط حقوقی باید عوامل متعددی ازج

 مالمفاهیم، هنجارهای ماهوی و نیز ساختارهای الزم برای اع

هنجارهای مزبور در نظر گرفته شود. در پرتو فرمالیست 

قش ها و نحقوقی به بیان ساده، عوامل فوق، ارتباط میان آن

قوقی مورد ها را در روابط حفردی و سیستمی هریک از آن

 مفاهیم و روابط حقوقی در عالم. (4) دهدبررسی قرار می

 باشد؛های مختلفی میحقوق از منظرهای مختلف دارای چهره

ی یفرک... از منظر حقوق ی مثال مفاهیمی مانند جعل، زنا وبرا

یجه باشند. درنتای متفاوت با فضای غیرکیفری میدارای چهره

 یافتن به یک نگاه جامع و مانع کاری دشوار است. ازدست

وق فواقع با بررسی عوامل  رد فرمالیسم حقوقی، درمنظر رویک

ل اوالً یک نگاه جامع نسبت به روابط و مفاهیم حقوقی حاص

ر ـپذیقوقی توجیهـختلف نظام حـشود و ثانیاً قطعات میـم

یار پذیری نیز به نوبة خود یکی از عوامل بسشود. توجیهمی

قی قوـرش و پایبندی به هنجارهای حـرایند پذیـمهم در ف

باشد. درنتیجه شاید بتوان گفت که رویکرد فرمالیسم می

 وقیحقوقی اوالً به تفکیک ماهیت و قالب مفاهیم و روابط حق

ظیم گیری و تنها در شکلو ثانیاً به تحلیل نقش هریک از آن

 .(5) پردازدروابط حقوقی می

 وگرایی در پایان باید به این مسئله عنایت داشت که کثرت

ق حقو»قائل بودن به انکسار در عالم حقوق و همچنین وجود 

همی ـ، یکی از مبانی م«قوق عامـح»ه جای ـب« اختصاصی

مدرنیزم و پیچیده شدن روابط  باشد که در فضای پستمی

 ها رانظمی ظاهری آنتابعان حقوق، هنجارهای موجود و بی

 کند.پذیر و از سوی جامعه قابل پذیرش میتوجیه
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 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

قع باشد. در وادر پژوهش حاضر متغیر اصلی جرائم غیرعمد می

سایر طبقات جرائم نسبت به چهارچوب پژوهش حاضر خروج 

ر موضوعی دارند. از طرفی نیز، سیاست جنایی افتراقی متغی

باشد. به تعبیری، سایر الگوهای دیگر پژوهش حاضر می

سیاست جنایی مانند سیاست جنایی اجتماعی در پژوهش 

 حاضر مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

 

 شناسیمفهوم. 5-5

 رایی در علم حقوقگفرمالیسم و کثرت. 1-5-5

کنندة رهای عالم حقوق، در واقع تنظیمرسالت اصلی هنجا

روابط میان تابعان حقوق است. در روند تولد هنجارهای 

 وشود حقوقی، ابتدا نیازهایی برای تابعان حقوق ایجاد می

د جاـتابعان برای رفع نیازهای خود، روابطی را با یکدیگر ای

نافع ین مکنند. در هنگامة روابط مزبور، تابعان به دنبال تأممی

جاست تأمین منافع بستگی به میزان خود هستند. در این

فع قدرت دارد. در نتیجه هرچه میزان قدرت بیشتر باشد، منا

جا الزم است که در این. (6) شودبیشتری نیز تأمین می

ن هنجارهایی وجود داشته باشند تا قدرت را مهار کنند. ای

 هنجارها ابتدا در قامت هنجارهای اخالقی و سپس در قامت

د هنجارهای حقوقی در فضای روابط میان تابعان حقوق، متول

 شوند. در نتیجه نظم و شکل هنجارهای حقوقی و اخالقیمی

 درتقنظم و شکل نیازها، منافع و  تا حدود زیادی، سایةای از

 .(7) باشدمی

های مهم در عالم حقوق این است که آیا اساساً یکی از چالش

نیازها، منافع و قدرت دارای نظم منطقی هستند؟ تا به تبع 

وجود نظم مزبور بتوان ادعا کرد که در فضای هنجارهای عالم 

حقوق نیز نظمی منطقی حاکم است؟ در پاسخ به این سئوال 

لم حقوق شکل دو رویکرد اصلی میان فالسفه و نویسندگان عا

گرفته است: برخی اساساً قائل به وجود نظم منطقی و مشخص 

در فضای نیازها، منافع و قدرت نیستند و در نتیجه به طریق 

اولی به وجود یک نظم منطقی در فضای هنجارهای حقوقی 

قائل نیستند؛ در مقابل، برخی دیگر اساساً فضای هنجارهای 

نند و معتقدند که داحقوقی را دارای یک نظم منطقی می

اساساً در فضای هنجارهای حقوقی، فرمالیسم حقوقی وجود 

که آیا فرمالیسم حقوقی ناشی از نظم دارد )البته فارغ از این

منطقی موجود در فضای نیازها، منافع و قدرت و به طورکلی 

 .(8) فضای روابط میان تابعان حقوق است یا خیر؟(

فه السارتباط با فرمالیسم حقوقی نظرات مختلفی از سوی فدر 

ای هحقوق و علوم سیاسی ارائه شده است، که هرکدام از جنبه

ن توان از میااند. البته میمختلف به این مفهوم پرداخته

های مختلف در ارتباط با فرمالیسم حقوقی نقاط دیدگاه

 پذیریمشترکی به دست آورد. مبنای اصلی فرمالیسم، توجیه

از  ایرفاً مجموعهتر عالم حقوق، صحقوق است. به بیان ساده

باشد، بلکه در بطن منطق نمینظم و بیهنجارهای بی

ار آث کدیگر و نیزـها با یحوة ارتباط آنـهنجارهای مزبور و ن

ست ها، نظم منطقی مشهود است. در پرتو این نظم منطقی اآن

یر پذها توجیهکه هنجارهای عالم حقوق قابل درک و وجود آن

 .(9) خواهد شد

ح در واقع به هر میزان که روابط میان تابعان حقوق در سط

 اشتهوجود د هاتری قرار گیرند و متغیرهای کمتری در آنساده

ه ب سادها نیز به مراتکنندة آنباشد، هنجارهای حقوقی  تنظیم

ر و کلی خواهد بود. در مقابل، هرچه روابط تابعان حقوق د

تری قرار گیرند و متغیرهای بیشتری در آن سطح پیچیده

ه یز بها نکنندة آنوجود داشته باشد، هنجارهای حقوقی  تنظیم

لم حقوق تر عابه بیان ساده شود.می ترتر و جزئیمراتب پیچیده

مدرنیزم و منطق با گذشت زمان و حاکم شدن فضای پست

. (10) کندفازی به سمت انکسار و اختصاصی شدن حرکت می

سو با توجه به ورود متغیرهای جدید و در نتیجه، از یک

ر مختلف به فضای روابط میان تابعان حقوق، روابط مزبور د

 در واقع اختصاصی شده و در پاسخ به این روابط اختصاصی نیز

عالم حقوق، هنجارها و مقررات اختصاصی، طراحی و تولید 

م ر، مناسبات میان هنجارهای کلی عالشده است. از سوی دیگ

واعد کلی برای اعمال در ـحقوق )که در قامت اصول و ق

اند( با هنجارها و های مختلف حقوقی طراحی شدهوزهـح

های مختلفی از قبیل تعارض، مقررات اختصاصی، با چالش

 .(11) کلی عدم هماهنگی، مواجه شده است تزاحم و به طور

 



 1400، نامه نوآوری حقوقی ویژه پزشکی، حقوقمجله  و همکاران کافی

 

 80 

 

 اقیسیاست جنایی افتر. 2-5-5

 وایی مطالعه مسائل گردهم»گردهمایی بنام  1974در فوریه 

 م بردر ر« دورنماهای راهبرد افتراقی در قلمرو سیاست جنایی

ین المللی اپا شد که گردآوری کلی مطالب این گردهمایی بین

ا بو  بود که زمان مقابله و برخورد یکنواخت با جرم تمام شده

کار ها و مجرمان، باید راهکارهای گوناگونی بزیاد شدن جرم

ا و انعکاس حقوقی کیفری و به طور کلی هبرد و بازتاب

سازی، سیاست جنایی را رسیدگی کرد. به این صورت، تفکیک

هکار سازی سیاست جنایی، بنام یک رابندیبندی یا طبقهالیه

و  هانو، در حقیقت در یک چهارم آخر قرن بیستم وارد پژوهش

 .(12) تحقیقات سیاست جنایی شد

 حقوق»بوجود آمدن این مبحث جدید در حقوق کیفری به نام 

ج یگاه پشتیبانی  قسمتی از نتایدر جا« کیفری فنی یا خاص

بدست آمده است که به علت اختصاصی و فنی بودن حمایت 

 بد.طلمخصوصی را به همراه اعمال رفتار مناسب و گوناگون می

به این شکل حقوق کیفری بازرگانی یا اقتصادی، حقوق 

کیفری پزشکی، حقوق کیفری محیط زیست و حقوق فناوری 

 ز حقوق جزایی فنی یا خاص بهشود قسمتی ااطالعات را می

حساب آورد که برای برخورد با دیدگاهی مخصوص از پدیده 

مجرمانه به وجود آمده و سیاست جنایی مخصوص و مختلفی 

 اند.را نگاشته

 

 مفهوم دیه. 3-5-5

ان ن بیآای است عربی، از منظر قرآن در معنا و تفسیر دیه واژه

 آن به هاء تبدیلباشد واو شده است: دیه در اصل ودی می

 رابربها به دیه این است که دیه در بشده، دلیل نامیدن خون

کند: شود. طبرسی بیان میریختن خون شخصی داده می

ی باشد، مسیر و گذرگاه آب را هم وادوه میـوادی کرانه ک

ا بهنباشد و خونامند. و آن در اصل بزرگی و اهمیت امر میمی

ر باشد دکه احسان و بخششی مینامند را از آن جهت دیه می

 .(13) برابر عملی بزرگ یعنی قتل

در حکایات و سخن عرب، واژه عقل هم بجای دیه بکار برده 

باشد و علت آنکه دیه شده است و معنای عقل مانع و نهی می

اند آن است که منعقد کردن دیه مانع از این را عقل نامیده

شود که مردم خون هم را بریزند و قاتل یکدیگر شوند. می

یل اینکه به باشد و دلمعنای دیگر عقل، بستن زانوی شتر می

باشد که در عصر جاهلیت، شود آن میدیه هم عقل گفته می

پرداختند و نزدیکان قاتل شبانه بها تنها دیه میبرای خون

بردند و در آنجا شترهایی را نزدیک منزل خانواده مقتول می

بستند و صبح دم که خانواده مقتول خانه را زانوهای شترها می

 .(14) کردندبسته را مشاهده میکردند شترهای زانو ترک می

ادن سوره نساء آمده که د 92کلمه دیه در قرآن مجید در آیه 

دیه در قتل غیرعمد بر قاتل واجب است، اما در اصطالح 

سیله ئل و امام خمینی در تحریرالوالمسانویسنده کتاب ریاض

حر ی الفرمایند: هی المال الواجب بالجنایه علدر معنی دیه می

 .(15) فی نفس او ما دونها

نا ها هفرماید: المراد بلف کتاب جواهر هم در معنای دیه میمؤ

اء سو المال الواجب بالجنایه علی الحر فی النفس او ما دونها

 االرشی بالول و الثانکان له مقدر اوال و ان کان ربما اختصت با

تی ، مالی است که بر اثر جنای«دیه»یعنی . (16) و الحکومه

 ای که خداوندشود چه دیهشامل حال شخص آزاد یا برده می

ند، اای که مقامات قضایی در نظر گرفتهمقرر کرده و چه دیه

کومت نامیده ـقدر و غیرمقدر، به ارش و حـکه همان دیه م

 شود. می

ی : هلدیةاهلل موسوی خویی نیز در تعریف دیه گفته است: اآیت

و ح أالمال المفروض فی الجنایة علی النفس أو الطرف أو الجر

ر ای نیز با اضافه کردن کلمه غرامت دعده. (17) نحو ذلک

اب گویند: غرامة مالیة شرعت کجزاء علی ارتکتعریف دیه می

ه، فرماید: دیاهلل فیاض هم در معنای دیه میآیت الجنایة.

 عبارت است از مالی که از نظر مقدار و نوع در دین مشخص

 شده و به موجب جنایت یا عمل خالف قانون به جان یا عضو

 .(18) شودها واجب میر رابطه با مصدومیت و امثال اینیا د

در حقوق اسالم نظام جبران خسارت جسمی از نظام جبران 

 خسارات مالی تفکیک شده و در جهت آن قوانینی نیز تصویب

شده است. نظام جبران خسارات مالی را در قواعد اتالف، 

ین تسبیب و غضب مورد گفتگو و تحقیق قرار گرفته است. قوان

 حکومت»های دیه، ارش و جبران خسارت جسمی نیز با نام

 .(19) بیان شده است« عدل
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ا یولی درباره اینکه پرداخت آن از لحاظ مسئولیت کیفری و 

گیرد، در میان فقیهان و ضمان و مسئولیت مدنی شکل می

ت دانشمندان حقوق اختالف نظر کلی وجود دارد. به این صور

د و انای دیه را در چگونگی، در زمره کیفرها دانستهکه عده

، دانندمی بعضی هم چگونگی دیه را خسارت و مثل بقیه دیون

ه کای است ای معتقدند که دیه مسئله جداگانهو در آخر عده

ی هااز حیث مورد به یکی تشابه دارد. ولی در محاسبه ایده

و  شود که، کیفرگیری آنها چنین ثابت میمطرح شده و نتیجه

بازدارندگی فقط به حقوق کیفری اختصاص ندارد و هدف 

وه حقوق خصوصی تالفی خسارت نیز همیشه از روش و شی

 شود. پیگیری نمی

ود، شالمال یا عاقله پرداخت میدر موردهایی که دیه از بیت

و باشد ولی در این موردها دیه جزنیت آن تالفی خسارت می

 آید، بلکه یک نوعحقوق مدنی و حقوق کیفری به حساب نمی

 ابتدایی از تأمین اجتماعی که در حیطه حقوق عمومی قرار

ی آن عدالت توزیعی است. در بعضی موارد، شخصدارد و اساس 

ن که خسارت را وارد کرده باید دیه را پرداخت کند، در ای

دف ـصوصی است و شامل دو هـزو حقوق خـصورت دیه ج

 کیفر بوجود آورنده –2 ،تالفی خسارت متضرر –1باشد: می

آور خسارت و منع کردن وی و سایرین از تکرار عمل خسران

شود، ا برعکس هر آنچه که همیشه تصور میدر آینده؛ زیر

منظور مسئولیت مدنی فقط جبران ضرر و زیان نیست و 

یت ها و مقاصد مهم مسئولهمیشه بازدارندگی و کیفر از هدف

 شود. مدنی بوده و هر روز اهمیتش بیشتر می

ترکیب حقوق اسالم با حقوق جدید باعث شده تا بعضی از 

ائه نشوند، این موقعیت در مسائل در مکان مناسب خود ار

ین اشود. دیه نیز جزو قانون مجازات اسالمی بیشتر دیده می

ه بعلق باشد که با ادله زیر ماهیت کیفری ندارد و متمسائل می

حقوق شهروندان و حقوق خصوصی یا حقوق عمومی به طور 

 باشد. کلی می

العمل دولت به کیفر است در ضمانت اجراهای کیفری، عکس

بار که دیه حقی است که یا حاصل ارتباط دوطرفه زیان صورتی

دیده در دنیای ظالمانه میان بوجود آورنده خسارت و خسارت

آید و در بیرون برای وی یا بازماندگان و اطرافیانش بوجود می

تالش پایداری عدالت میان اشخاص در روابط خصوصی است و 

بر توزیع در یا طبق اقتضای عدالت توزیعی و معیارهای حاکم 

شود و در تالش برقرار حقوق مدنی شامل حال اشخاص می

 کردن عدالت اجتماعی و یا توزیع مال و منابع جامعه است. 

به سبب اینکه دیه حقی برای اشخاص است، نه نوعی ضمانت 

اجرای کیفری، درخواست دیه مشروط به تقاضای کسانی است 

ا بیا  صورت قسطی و توانند بهکه چنین حقی را دارند، آنها می

واردکننده خسارت سازش کنند. اینکه دیه هویت کیفری 

مه ندارد، به معنی این نیست که ضمانت اجرای وارد کردن صد

تواند به جز جسمی فقط پرداخت دیه باشد. لیکن مقنن می

با  را اینکه واردکننده خسارت را وادار به پرداخت دیه کند او

 جزای نقدی و...( کیفر کندضمانت اجراهای کیفری )حبس، 

گذار در خیلی از یا اینکه در حقوق مربوطه نیز قانون. (19)

 موارد که بوجود آوردن صدمه و آسیب به شکل غیرعمد بوده

 وجهولیکن بدلیل رعایت نکردن و به تعبیر دیگر بخاطر عدم ت

احتیاطی شخص مرتکب، موجب بوجود آمدن خسارت و بی

 شده، بجز پرداخت دیه، چنین فردی را بخاطر رعایت نکردن

ر قراقررات و موازین و عمل از روی عمد شکل گرفته، برای برم

ا رآن  گیرد که نمونهکردن نظم عمومی تعزیر را نیز در نظر می

عمد به دلیل آسیب جسمی و فوت غیرشود در وارد کردن می

ا یهای مربوط به کار و رعایت نکردن در رانندگی یا حادثه

 های پزشکی در امر درمان دید. کوتاهی

سالمی اقانون مجازات  714گذار در ماده عنوان نمونه قانون به

باب تعزیرات جهت قتل غیرعمد به دلیل رانندگی، بجز 

پرداخت دیه، شش ماه تا یک سال زندان تصویب شده است و 

هت قتل غیرعمد به سبب ـور جـقانون مذک 616یا در ماده 

 ختتوجهی و رعایت نکردن مقررات و موازین بعالوه پردابی

 دیه، کیفر حبس از یک تا سه سال در نظر گرفته شده است.

ه ـر، بررسی بـظام حقوقی حاضـمطلب دیگر اینکه در ن

یز میسر های حقوقی نخصوص دیه در دادگاههایی درپرونده

 بررسی کیفری به مسئله طبق ماده است و آن در هنگامی که

ان شامل مرور زم 1392از قانون مجازات اسالمی مصوب  106

 شده باشد. 
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روشن است اگر دیه بطور قطعیت دارای ماهیت کیفری بود 

ا بیجه پذیر نبود. در نتاساساً طلب کردن آن از دادگاه امکان

ان التفات به معنی لغوی و اصطالحی از دیه و خصوصیات و مک

گونه که گفته شد در بوجود آمدن صدمه و اعمال آن همان

 یقت از حیث نبودن راستیباشد )که در حقآسیب غیرعمد می

ده و درستی رکن معنوی در همه این موارد ارتکاب بزه نفی ش

و مجرم نامیدن مرتکب عملی نادرست است(، دیه ماهیت 

 توانرسد نمیکیفری نداشته پس در نتیجه چنین به نظر می

 والعمل رسمی به کیفر و منحصر به دولت دانست آن را عکس

م نایی افتراقی و بررسی و مصملذا احتمال انتخاب سیاست ج

دن شدن به این نوع از موارد با معیاری مشخص و با شرکت کر

امه های اجتماعی و نهادهای حکومتی، آن طور که در ادارگان

 شرح داده خواهد شد دور از ذهن نیست.

 

 ست جناییسازی سیالزوم افتراقی .4-5-5

ه بتوجه  های غیرعمد و بابا دقت نظر به ماهیت دیه در جرم

ن های یکسااینکه در حالت فعلی قوانین بررسی به اغلب جرم

توان حفظ حقوق و عزت انسانی درباره مشخص شده است می

مجرم، دوری از برچسب زنی به او، تالفی ضرر و زیان به 

 طور تسریع درها و همیندیده این گونه از جرمشخص آسیب

، بررسی به جرمجبران خسارت، گرایش به دیدگاه اصالحی در 

، های دستگاه قضاییکم شدن اطاله دادرسی و کم شدن هزینه

 های مدنی درهای ارگانقضازدایی، و بکار بردن از ظرفیت

یاست ی سبررسی به این نوع از ادعاها را از واجبات تهیه و اجرا

رد های غیرعمد مسبب دیه به حساب آوجنایی افتراقی در جرم

  بعضی از آنها اشاره خواهد شد.که در ادامه این بحث به 

 

 ه دیهسیاست جنایی افتراقی در مقررات راجع ب. 6-5

آید و بعد از آن جرم یا عمل خالف قانون در زمانی بوجود می

شود. بعد از پیدایش جرم تعقیب کردن شخص متهم کشف می

شروع و با تفحص و تحقیق درباره او و محرز شدن انجام آن 

عمل از طرف مرتکب، در آخر با صادر شدن قرار جلب دادرسی 

های مقدماتی در دادسرا و کیفر خواست مطالعات و پژوهش

پایان یافته و پرونده برای عملکرد دادرسی و صادر شدن حکم 

ه دادگاه صالح فرستاده و با درستی دادنامه پرونده برای بار ب

شود و با اجرای دوم جهت اجرای حکم به دادسرا فرستاده می

 کند.دادنامه دفتر جرمی که شروع شده خاتمه پیدا می

ی های ماهوی قوانین زیاددر موقعیت حقوقی فعلی در قانون

 است، لیکنهای ذکر شده تعیین شده جهت هر کدام از مرحله

ا های غیرعمد پسندیده است تبا دقت به ماهیت دیه در جرم

ونه گانها اخذ کند. هممقنن سیاستی افتراقی درباره این قانون

 که ذکر شد معموالً در یک دادرسی کیفری سه مرحله را در

 -3 ،ادرسی و رأی صدورد -2 ،حقیقات مقدماتیت -1دارد:  پی

 اجرای رأی.

 

 قدماتیمتحقیقات  در مرحلة. 1-6-5

 مطالبه دیه. 1-1-6-5

از  های غیرعمد موجب دیه، به طور کلی در یکیدر ابتدا جرم

ل غیرعمد یا تسبیب در قت -1شود: های ذیل بیان مینمونه

 بوجود آمدن آسیب جسمی سهوی به دلیل رعایت نکردن در

 -3 ،مده از طریق کارهای پیش آحادثه -2 ،رانندگی مقررات

 ر حین ورزش. ها دحادثه -4 ،زشکیقصور و کوتاهی پ

ده گونه که ذکر شد فقط مطالبه دیه در موردهای ذکر شهمان

 جنبه عمومی و ماهیتی قابل بخشش دارد از این جهت محکوم

شدن فقط با دادخواست شاکی خصوصی ممکن نیست. در 

لت ها به وکانتیجه مقنن، دخالت دادستان و پیگیری این جرم

 ه ازدیدنفع )خسارتبه خواست و نیاز ذی از جامعه را وابسته

 .(20) بزه( و دادخواست شکایت از طرف او کرده است

رو شده لیکن این حق در حال حاضر با محدود شدن زمان روبه

های ذکر شده که ترکیبی از تعزیر است به تعبیر دیگر در جرم

قانون مجازات اسالمی، اگر  105باشد طبق ماده و دیه می

دیده از بزه به مدت یک سال از تاریخ یبچنانچه شخص آس

بوجود آمدن بزه دادخواست ندهد، حق شکایت کیفری از او 

تواند بعد از دیده میگرفته خواهد شد. با این وجود خسارت

پایان مهلت ذکر شده درخواست خود را در چهارچوب طرح 

دعوی حقوقی با عنوان مطالبه دیه در دادگاه صالحه ارائه دهد 

توجه به اندازه آن بعضی اوقات مربوط به شورای حل که با 

اختالف و گاهی به دادگاه حقوقی ارتباط دارد. به تعبیر دیگر 
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مراعات مهلت ذکر شده به عنوان متغیر اصلی در مشخص 

باشد و این در صورتی است که در کردن ماهیت دعوی می

 گونه سیاستی نیست.ها اینبقیه جرم

 

 ر قرار کفالت و وثیقهمنوعیت صدوم .2-1-6-5

ی قانون آیین دادرس 217ماده  3در عین حال به سبب تبصره 

م دید مقاهای غیرعمد در شرایطی که به صالحکیفری در جرم

دیده به روش دیگر ممکن باشد، قضایی ضمانت حقوق بزه

نونی قا صادر کردن قرار کفالت و وثیقه نیاز نیست، و این مقرره

ه گرفتن آزادی او ب شت موقت متهم وموجب ممانعت از بازدا

کی از موضوعات ـنوان یـعمدی شد، به عدلیل بزه غیر

ه های غیرعمد بسازی قوانین دادرسی کیفری در جرمافتراقی

ان آید. به تعبیر دیگر قاضی باید تا جایی که امکحساب می

 د. کن ها دوریدارد از انتخاب قرار کفالت و وثیقه در این جرم

 

 نامه به عنوان تأمینذیرش بیمهپ .3-1-6-5

 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  219به سبب ماده 

 در موردها و حاالتی که دیه یا خسارت شخص متضرر از طرف

ز اشود، بازپرس با توجه به مبلغی که باید بیمه جبران می

کند. طرف بیمه پرداخت شود قرار تأمین مناسب صادر می

های غیرعمد موجب ارد این ماده جرمروشن است یکی از مو

 علت باشد. و بدیهی است که اتخاذ اینگونه سیاستی بهدیه می

هت ین جاباشد. از گذار به این جرم میدید و نظر افتراقی قانون

ه قانون بیمه اجباری ضرر و زیان وارد شده ب 49طبق ماده 

شخص ثالث بخاطر حوادث متأثر از وسایل نقلیه مصوب 

اند در دعاوی مربوط به مراجع قضایی مکلف: »20/2/1395

 ونامه معتبر و کافی حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه

 احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای

 «. راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کند

نامه فقط احتمال با این توصیف و توضیح درصورت وجود بیمه

ار تأمین از لحاظ جنبه عمومی جرم وجود دارد، صادر کردن قر

طور فراهم که با توجه به توصیف غیرعمدی جرم و همین

دیده، مرجع قضایی مختار به شدن موجبات ضمانت حقوق بزه

تواند عوامل بازداشت صدور قرار کفالت و وثیقه که اغلب می

 متهم را مهیا کند، نخواهد بود و باید از دیگر قرارهای تأمین

 تر بکار گیرد.آسان

 

 مرحله رسیدگی و صدور رأی . 2-6-5

بررسی دعوی در دادگاه و صادر شدن رأی دومین مرحله از 

ت باشد، در این قسمعملکرد رسیدگی به جرم ارتکاب شده می

د هم مقنن موازین و مقررات شاهد بر وضعیت رسیدگی و قواع

ون انری و قگواه بر تعیین کیفر را در قانون آیین دادرسی کیف

 در بینیمجازات اسالمی تعیین کرده است ولی با دقت و باریک

 روبهر رودگذار توان نظریه و نگاه افتراقی قانونمتون قانونی می

 ه به شرح آنـهای غیرعمد را دید که در ادامرمـشدن با ج

 پردازیم.  می

 

 های جایگزین حبسمجازات. 1-2-6-5

ا کردن عملکرد برخی از کیفرهبعضی اوقات مقنن بخاطر قوی 

 غییرگیرد تا سیاست خود را برای تعیین نوع کیفر تتصمیم می

 یا ودهد. از بین بردن بعضی از کیفرهایی که منفعتی ندارند 

عوض کردن نحوه اجرای برخی دیگر از کیفرها، این تحول 

 های بزرگ مقنن حاکی از این است که کیفرنگرش در سیاست

شناسی و فرهای دیگر در معرض آسیبحبس بیشتر از کی

 .(21) تعیین نقاط ضعف و قوت آن مورد توجه قرار دارد

به نام  1392این سیاست در قانون مجازات اسالمی مصوب 

وق کیفری ایران متبلور شد. اگرچه کیفرهای حبس در حق

ه های تعزیری و در صورتی مسئلحیطه اجرای این قانون حبس

ا باشد اممورد گفتگو در این متن دیه در جرایم غیرعمد می

 های غیرعمد شامل دیه از حیثباید بیان کرد اساساً جرم

طور که در شوند و تقصیر آنمقصر بودن مرتکب قطعی می

مجازات اسالمی مشخص شده است شامل  قانون 145تبصره 

 وتوجهی، مسامحه، غفلت، فقدان مهارت مراعات نکردن و بی

ا فقدان رعایت کردن نظامات دولتی و امثال آنها، مطابق ب

ست آید. روشن اانگاری به حساب میاحتیاطی و سهلموارد بی

های غیرعمد مربوط به مشخص شدن به حقیقت پیوستن جرم

 تقصیر است. 
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 هایهای موضوع این متن که اکثرًا در غالب حادثهر جرمد

یان زشوند اگر ضرر و رانندگی، کار، طبابت و ورزشی واقع می

 یفهبخاطر مقصر بودن مجرم بوجود بیاید، مرتکب اضافه بر وظ

 پرداخت ضرر وارده )دیه( بخاطر مقصر بودن از لحاظ جنبه

 تاً به صورتعمومی جرم باید مجازات شود که این کیفر عمد

 باشد. البتهمدت میهای تعزیری کوتاهمحکوم شدن به حبس

ه آید که چنین کیفرهایی برای فردی کگونه به نظر میاین

عمل او به دلیل نداشتن قصد و نیت منفی و به شکل سهوی 

 باشد. بخش نمیچنان مؤثر و نتیجهبوده آن

المی از این جهت سیاست جنایی مقنن در قانون مجازات اس

ها در مشخص نمودن جرم در این نوع از جرم 1392مصوب 

 تغییر و به شکل افتراقی )تفکیکی( وضع گردد. بدین صورت

به  قانون موصوف: مرتکبان جرایم غیرعمدی 68که برابر ماده 

گردد، مگر اینکه مجازات مجازات جایگزین حبس محکوم می

در این  قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که

 صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است. با این

توصیف در جایگاه حقوقی حاضر احتمال مشخص کردن جرم 

های غیرعمد موجب دیه تا دو سال حبس تعزیری در جرم

ممکن نیست و دادگاه مجبور به مشخص کردن کیفرهای 

تر های سنگینشود و این روش در حبسجایگزین حبس می

 باشد.اختیارات دادگاه قابل اجرا می هم با

 

 مرحله اجرای حکم. 3-6-5

نتیجه یک دادرسی از روی عدل در اجرای درست دادنامه 

ل صادر شده قرار دارد و اگر حکم قطعی به شکل درست و کام

ت های صوراجرا نشود مانند این است که تمام زحمات و تالش

دن شیی ساساً با نهانتیجه بوده است. اگرفته به فنا رفته و بی

 دادنامه و فرستادن پرونده به قسمت اجرای احکام کیفری،

یفر کشود، اما اگر مراحل اجرای دادنامه بدون وقفه شروع می

ن مشمول دیه بود باید اجرای احکام دارای قوانین و موازی

 تراقیهای جنایی افای باشد که در ادامه بعضی از سیاستویژه

 شود.گفته می

 

 

 زمان پرداخت دیه .1-3-6-5

 تاریخ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  488به سبب ماده 

، باشدپرداخت دیه از هنگام انجام جنایت به ترتیب ذیل می

در عمد  -بجز اینکه به صورت دیگری راضی شده باشد: الف

رف دو ظدر شبه عمد  -موجب دیه ظرف یک سال قمری. ب

 سال قمری. ر خطای محض ظرف سه د -سال قمری ج

ه با این حال در زمان صادر شدن دادنامه قطعی تا زمانی ک

های داده شده نگذشته باشد احتمال ملزم کردن مهلت

علیه به پرداخت دیه و ضبط مال و ثروت وی و یا محکوم

دانی های مالی و زنقانون شیوه اجرای محکومیت 3اعمال ماده 

د ش تصمیم بگیرعلیه نخواهد بود جز اینکه خودکردن محکوم

ت قبل از اتمام مهلت داده شده نسبت به پرداخت دیه مبادر

ی قانون آیین دادرس 543ورزد که در این حالت برابر ماده 

قاضی اجرای احکام کیفری در حین  1392کیفری مصوب 

 کند.له ابالغ میاجابت، موضوع را به محکوم

 

 کنندهپرداخت. 2-3-6-5

های اساسی حقوق از اصلاصل شخصی بودن کیفرها یکی 

کیفری جدید است و در عصر کنونی بر خالف ادوار گذشته، 

ها کند، لیکن تنکیفرها به نزدیکان بزهکار سرایت پیدا نمی

شود و چنانچه مجرم فوت کند، دعوای خود مجرم کیفر می

عمومی هم که مقصودش اعمال کیفر یا اصالح و تربیت 

ئله این حال اگر مس با. (20) رودباشد از بین میمرتکب می

یی جا دادنامه دیه باشد، قوانین دیگری بر مسئله حاکم است تا

ند که امکان دارد افراد دیگری نیز موظف به پرداخت دیه شو

 که در ادامه گفته خواهد شد.  

 

 علیهوموراث محک .1-2-3-6-5

علیه اجرای حکم ها در صورت فوت محکوماگرچه در بقیه جرم

قانون  13ع قضایی به سبب بند الف ماده متوقف شده و مرج

آیین دادرسی کیفری مکلف به صادر کردن قرار موقوفی اجرا 

علیه مجبور به باشد، اما این قانون در شرایطی که محکوممی

قانون  20پذیر نیست، زیرا طبق ماده پرداخت دیه باشد اعمال

ذکر شده از بین رفتن دعوی عمومی باعث از بین رفتن دعوی 
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باشد. در نتیجه ورثه وی به عنوان جانشین فرد صوصی نمیخ

شوند. فوت شده طبق قواعد عمومی موظف به پرداخت دیه می

قانون ذکر شده وقتی شخصی که محکوم  535به سبب ماده 

به دیه باشد فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت 

اساس قوانین وابسته، دیه را از میراث له بردرخواست محکوم

 کند.علیه برداشت میکوممح

 

 عاقله. 2-2-3-6-5

د کنبا توجه به اینکه خویشاوندان هر فردی زمانی که فوت می

 برند، به تعبیری از این فرد منفعتی شاملاز وی ارث می

دون بگونه متقابالً زمانی که این فرد شود، همینحالشان می

رساند و تقصیر و به صورت خطای محض به دیگری آسیب می

 شود، خویشاوندانی که در حالت عادی ازمرتکب جنایتی می

ه تی کاند در زمان پرداخت دیه در مقابل جنایایشان ارث برده

بدون تقصیر مرتکب شده موظف به پرداخت دیه هستند، به 

 گویند.این خویشاوندان عاقله می

ین ااین سنت در قبل از اسالم وجود داشته و با آمدن اسالم 

 تأیید خورده است و کماکان این سنت در فقه سنت نیز مهر

جود ویز ناسالم باقی ماند و تا امروز در میان قوانین کیفری ما 

 م بهباشد، که هم معنی دیه و هدارد. ریشه این کلمه عقل می

انی رود. در تعریف نخست هدف از عاقله کسمعنی منع بکار می

 م هدف ازکنند و در تعریف دوهستند که دیه را پرداخت می

 .(22) باشدکنندگان بزهکار از مرتکب شدن به بزه میآن مانع

در بعضی مواقع  1392در قانون مجازات اسالمی مصوب 

وظیفه پرداخت کردن دیه از کفالت مرتکب خارج و به 

ی ل کلکند، که با عنایت به اصشاوندان وی انتقال پیدا میخوی

توان این انتقال ذمه را شکلی از شخصی بودن کیفرها می

عمد موجب رگذار در جرایم غیسیاست جنایی افتراقی قانون

ر قانون ذک 463دیه دانست. به عنوان نمونه به موجب ماده 

عمد شده در جرایم خطای محض که در ذیل دسته جرایم غیر

به  اضیققرار دارد اگر جنایت یا جرم با بینه یا قسامه یا علم 

طای های خباشد. در جرماثبات برسد پرداخت دیه با عاقله می

قانون ذکر شده عاقله  467محض مادون نفس نیز طبق ماده 

 تر از موضحه است.موظف به پرداخت دیه جنایات افزون

وظایف  از شرایط دیگری که وظیفه پرداخت دیه از

 باشد وقتی است که مرتکب جرم صغیرخویشاوندان مرتکب می

جرم  قانون االشعار 292یا دیوانه هست زیرا طبق بند ب ماده 

 آید. و بزه این افراد هم خطای محض به حساب می

 

 یرهضامن جر. 3-2-3-6-5

هر چند در قانون مجازات کنونی اسمی از ضامن جریره در 

برده نشده است، ولی در قانون  کنندگان دیهبین پرداخت

( به پیروی از متون فقهی در 1370مجازات اسالمی سابق )

شخصی که با عقد ضمان جریره دیه جنایات  307تبصره 

آورد. شخص دیگری را متقبل شده را عاقله به حساب می

 مطلب مورد توجه این است که عاقله ضامن جریره فردی است

تن که وارثی ندارد و با بس که در برابر ارث بردن از شخصی

 ظیفهدهد. دوماً وقرارداد تعهد به پرداخت دیه جنایت او می

باشد های خطایی )غیرعمد( مرتکب میضامن جریره در جرم

را  گذار ضامن جریرهنه در جنایات عمدی، از این جهت قانون

ز پوشی اآورد. در هر صورت و با چشمهم عاقله به حساب می

 خص و روشن به این مطلب در قانون کنونی،فقدان اشاره مش

براساس متون معتبر فقهی واگذاری وظیفه پرداخت دیه از 

ز اکدام شخص مرتکب با بستن قرارداد به ضامن جریره در هیچ

های غیرعمد باشد و فقط در جرمها قابل محقق نمیجرم

بر  های نظر افتراقی شارعموجب دیه به عنوان یکی از مصداق

 ها است.مرتکب در این قسم از جرم مسئولیت

 

 های بیمهرکتوضعیت ش. 4-2-3-6-5

شاید توانست روش نوین قرارداد ضامن جریره را در 

ها دادقراردادهای بیمه امروز به حساب آورد، چون در این قرار

ت ریافدگذار گر در مقابل مبلغی که بنام حق بیمه از بیمهبیمه

گذار شده توسط شخص بیمهکند پرداخت ضرر و زیان واردمی

 ز ایناشود، که یکی دار میرا در شرایطی )طبق قرارداد( عهده

 شود. خسارات، دیه به عنوان یک خسارت بدنی محسوب می

، زاده نیازها و احتیاجات زندگی شهری مدرن در حقیقت بیمه

ای برای ایمن باشد. در این ارگان یا مجموعه، عدهبشری می

هایی که ایش حوادث و اتفاقات و آسیبشدن در معرض پید
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احتمال دارد ببینند، برای رها شدن از این رخدادهای 

آورند و هرکدام از اعضا ناخوشایند صندوق مالی را بوجود می

کنند تا در صورت پیدایش این حوادث، و مبلغی را واریز می

رفع خسارت هرکدام از اعضای گروه، از مبالغ جمع شده در 

 .(23) دیده رفع ضرر و زیان شودعضو خسارتصندوق، از 

ز ر اسابقه بیمه نشانگر این است این مجموعه برای نخستین با

میالدی در زمینه نقل و انتقال دریایی کاال در  15قرن 

ه از م بیمبوجود آمد. در ایران های و ایتالیا کشورهای مدیترانه

های خارجی شروع به فعالیت کرد و با شرکت 1310سال 

ی ولتنخستین شرکت بیمه ایرانی بنام بیمه ایران با سرمایه د

 بیمه با دوهای عمدتاً شرکت. (23) آغاز شد 1314در سال 

تن مکنند که هدف ما در این گروه افراد و خسارت فعالیت می

دن باشد. اگرچه در گذشته با شنیگروه دوم یعنی خسارات می

هن ذهای رانندگی و مسائل نقل و انتقال به نام بیمه حادثه

 های بیمه به شکلیکرد، اما امروزه خدمات شرکتخطور می

ن را که احتمال بوجود آمداست که بیشتر مشاغل و کارهایی 

 شود. در حال حاضر بیمهخسارت و آسیب را دارند شامل می

نه فقط در حوادث رانندگی، کار و طبابت و ورزشی وظیفه 

 شود، بلکه درگذار متعهد میپرداخت دیه را از طرف بیمه

کند تا جایی که های جسمی هم نقش بسزایی ایفا میآسیب

 انند وکالت در دعاوی را نیزگستره خدمات آنها مشاغلی م

شود. اما موضوع مشترک قابل ذکر درباره تمامی شامل می

های غیرعمد ها در جرمانواع بیمه آن است که این شرکت

به  توانند طبق این قرارداد بسته شدهموجب )خسارت( دیه می

 .گذار بنام مسئول اصلی پرداخت دیه اقدام کنندکمک بیمه

 

 الالمبیت. 5-2-3-6-5

های غیرعمد موجب دیه )نفس و مادون( در بعضی از جرم

باشد. شکل اول موضوع لمال میاوظیفه پرداخت دیه با بیت

است که  1392ازات اسالمی مصوب قانون مج 470ماده 

اساس آن: در حالتی که مرتکب عاقله نداشته نباشد یا عاقله بر

ه را در او به علت فقدان تمکن مالی در توانش نباشد که دی

تاریخ تعیین شده پرداخت کند، دیه بوسیله مرتکب و اگر 

شود. لمال پرداخت میاتمکن مالی نداشته باشد از طریق بیت

 در این شرایط تفاوتی میان دیه نفس و غیر آن وجود ندارد. 

رعمد( های خطایی )غیلمال در جرماظاهراً دلیل مسئولیت بیت

کند و وارثی نداشته  مرتکب آن است که وقتی شخصی فوت

 باشد امام و حاکم شرع وارث اوست، در نتیجه پرداخت دیه

له های دیگر عاقهای خطایی او نیز در صورت نبودن گروهجرم

 .(22) باشدلمال میاوظیفه بیت

ا باشد بقانون ذکر شده می 475و  474وم مسئله مواد شکل د

های شبه عمد و خطای محض در این شرح که در جرم

ا یشرایطی که پرداخت دیه با مرتکب باشد، اگر به علت فوت 

تی فرار مرتکب، احتمال دست یافتن به او میسر نباشد و ثرو

 لمالاهم نداشته باشد و یا مال او کافی نباشد، دیه از بیت

 شود.برداشته می

 

 دعوای اعسار. 3-3-6-5

از جمله موازین و قوانین ویژه حاکم در مرحله اجرای حکم، 

امکان طرح دعوای اعسار از جانب فرد محکوم شده به پرداخت 

باشد. با این شرح که طبق قانون شیوه اجرای دیه می

اگر محکوم، ادعای اعسار از  1393های مالی مصوب محکومیت

تواند با مراعات کردن موارد دیه را داشته باشد میپرداخت 

قانونی با ارائه دادخواست اعسار درخواست صادر کردن حکم بر 

اعسار مطلق و یا اعسار نسبی خود را بنماید که در تعقیب 

تشکیل جلسه دادرسی با قوانین و ضوابط دادرسی حقوقی، 

دیه  کنندهحکم به قبول یا رد اعسار مطلق یا نسبی پرداخت

اینکه اعسار امر عارضی به  شود. ولی با توجه بهصادر می

آید و احتمال به وقوع پیوستن آن در زمان ممکن حساب می

باشد. در نتیجه رأی صادره در صورت قطعیت، منزلت امر می

 قانون ذکر شده هر 11ماده  2مختومه را ندارد و طبق تبصره 

با ارائه دادخواست، توانند علیه میله و محکومیک از محکوم

تقسیم اقساط را از دادگاه تقاضا کند که دادگاه با توجه به نرخ 

تورم مطابق اعالم مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در 

علیه نسبت به تقسیم چگونگی امرار معاش و درآمد محکوم

قانون  490نماید. دوماً به موجب ماده میزان اقساط اقدام می

کننده تصمیم داشته شرایطی که پرداختمجازات اسالمی در 
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باشد هرکدام از انواع دیه را پرداخت کند و یا دیه را از طریق 

اقساط پرداخت شود، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر 

 اینکه به یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.  

 

 گیرینتیجه. 6

مدرنیزم و پیچیده شدن نگاه به عالم حقوق از زاویه پست

تابعان حقوق باعث شده است که در عالم حقوق،  روابط

های بندیشکست و انکسار ایجاد شود؛ بدین معنا که طبقه

تواند روابط پیچیدة فعلی تابعان حقوق را پوشش سنتی، نمی

دهد. در نتیجه در حال حاضر شاهد این هستیم که حقوق 

تری تر اما تخصصی، یعنی حقوقی که طیف کوچک1اختصاصی

ق روابط میان تابعان حقوق را به نسبت حقوق سنتی، از مصادی

های حقوقی ها و استداللدهد، در فضای تحلیلپوشش می

نوین پا به عرصه وجود نهاده است، که در این میان، بحث 

سیاست جنایی افتراقی در ارتباط با جرائم غیرعمد موجب دیه 

توان نیز از این اصل مستثنی نیست. در قوانین اخیر می

گذار در هایی از رویکرد سیاست جنایی افتراقی قانونمونهـن

ان کشف تا اجرای احکام جرایم رسیدگی مراجع قضایی از زم

عمد موجب دیه را مشاهده نمود. مقررات مزبور نشان غیر

گرایی سنتی نسبت به گذار از رویکرد اطالقدهد که قانونیـم

گاه اول چنین ها عدول کرده است. شاید در نجرائم و مجازات

وجود از جامعیت و ـررات مـه مجموعه مقـر برسد کـبه نظ

های نظام حقوق کیفری گامی مناسبی با سایر قسمتهم

برخوردار نباشد؛ و در نتیجه نتوان به صراحت، وجود سیاست 

جنایی افتراقی را در ارتباط با جرائم غیرعمدی موجب دیه 

عددی در ارتباط با مورد پذیرش قرار داد، زیرا در موارد مت

شود که موضع جرائم غیرعمدی موجب دیه، مشاهده می

گذار کاران جرائم مزبور با موضع قانونگذار نسبت به بزهقانون

کند؛ از جمله کاران جرائم عمدی تفاوتی نمیدر ارتباط با بزه

توان به مقررات راجع به نحوة احضار و جلب این موارد می

نهاد، و ادهای غیردولتی و مردممتهم، امکان مشارکت نه

تر مانند همچنین عدم امکان مراجعه به نهادهای منعطف

                                                           
1 Lex special 

... اشاره کرد. اما باید های حل اختالف، نهادهای داوری، وشورا

دقت داشت که چنانچه با رویکرد سنتی به عالم حقوق بنگریم، 

واجه ـوجود مـراحی هنجارهای مـری در طـنظمی ظاهیـب

واقعیت این است که تحوالت قانونی جدید را باید شویم؛ اما می

گرایی و نگاهی نوین به فرمالیسم حقوقی در نظر در پرتو کثرت

پارچه توان یک نظم سراسری و یکگرفت. از این منظر، نمی

های حقوق کیفری در نظر گرفت. در واقع برای تمام حوزه

ی واعد کلـول و قـقوق کیفری دارای اصـکه حرغم اینعلی

باشد و یک نظم کلی و منعطف بر تمام قلمرو آن حاکم می

هایی که در روابط است، در عین حال، به واسطة پیچیدگی

تری در های کوچکافراد در سطح جامعه ایجاد شده است، نظم

تر حقوق کیفری شکل گرفته است که هر های جزئیحوزه

ند. در باشکدام به نوبة خود دارای اصول و قواعد اختصاصی می

واقع وضعیت جرائم غیرعمدی موجب دیه نیز در نظام حقوق 

بر  مباشد؛ به تعبیری، نظم حاککیفری به همین صورت می

جرائم مزبور یک نظم اختصاصی کوچک در بطن نظم سراسری 

 شود.نظام حقوق کیفری محسوب می

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

همه نویسندگان به صورت برابر در تهیه پژوهش حاضر 

 اند.مشارکت داشته

 

 تضاد منافع. 9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Differential criminal policy in criminology is one 

of the first manifestations of pluralism in criminal law systems. The 

purpose of this study is to investigate and apply differential criminal policy 

in the field of unintentional crimes causing diyat. 
 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Results: He observed manifestations of differential criminal policy in the 

design and adoption of criminal laws, especially the new Islamic Penal 

Code. In recent laws, we can see examples of the legislator's differential 

approach in dealing with judicial authorities from the time of discovery to 

the execution of sentences for unintentional crimes causing diyat. 

However, it seems that the mentioned regulations do not have the 

necessary comprehensiveness and at present it is not possible to 

explicitly confirm the existence of a differential criminal policy in 

unintentional crimes causing diyat. 
 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 
 

Conclusion: Looking at the world of law from the perspective of 

postmodernism and the complexity of the relations of the subjects of law 

has caused failure and refraction in the world of law; This means that 

traditional classifications cannot cover the current complex relationships 

of legal entities. The discriminatory criminal policy in relation to 

unintentional crimes causing diyat is no exception to this principle. From 

this perspective, a comprehensive and unified order for all areas of 

criminal law cannot be considered. 
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