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(تاریخ دریافت9316/04/82 :؛ تاریخ پذیرش)9316/02/80 :

چکیده
در نظام کیفری ایران ،قانوگذار چه در قانون مجازات اسالمی سابق وچه در قانون مجازات اسالمی مصوب  ،9318موضوو موردد بوودن
قاتل بین چند نفر معین یا غیر معین را مطرح نموده است واحراز واثبات جنایت دشوار ترین مرحله دادرسی است چرا کوه ممیهوه دلیول
اثبات جنایت روشن نبوده وچه بسا با یکدیگر در تعارض مستند؛ تردید وشک در احراز اثبات جنایت که کدام یک از مرتکبین قاتل واقعوی
است ،علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی بکار می رود وعلمی است که در آن متعلق علم مورد تردید قرار گرفته است .در سقوط قصوا
در موارد تردید در مرتکب جنایت اتفاق نظر بین فقها وجود دارد اما در مورد مسئول پرداخت دیه اقوال متفاوت است .نظور مهوهور فقهوا،
پرداخت دیه مقتول و مضروب توسط ممه متهمین است و عده ای از فقها معتقدند که پرداخت دیوه توسوط بیوت الموال و عوده ای نیو
معتقدند به پرداخت دیه توسط نکول کنندگان از سوگند و عده ای نی معتقد به پرداخت دیه از طریق قرعه مستند.

کلیدواژگان
تردید ،دیه ،فاعل جنایت ،قصا .

 دانشجوی دکترا ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهnasrinkarimi1358@yahoo.com :

 گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
پس از پیروزی انقالب اسالمی بسیاری از مقررات کیفری منسوخ و قووانی و مقوررات منب وز از
شرع مقدس جایگزی آنها شد؛ به ویژه در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص تغییرات بیشتری
متوجه قوانی سابق شد و محاکم در صدور احکام کیفری مکلف به صدور حکوم براسواس قوانون
حدود و قصاص و دیات شدند ؛ یکی از موضوعاتی که ب د از تصویب مقررات حدود و قصواص
و دیات در سال  16مطرح گردید موضوع تردید به ارتکاب جنایت توسط یک نفور از دو یوا دنود
نفر م یّ یا تردید در فاعل جنایت در بی دند نفر میباشد .لذا قانونگذار در سوال6731مواده 763
قانون مجازات اسالمی را با عنایت به فتاوای فقهای عظام به ویژه حضرت امام (ره) به ای صورت
به تصویب رساند « اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادّعا کند که دیگری کشته است و علم
اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجّت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشوود
و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته میشود»؛ در ای ماده آنچه جالوب
توجه بود منتفی شدن قصاص از متهمی و مسئله پرداخت دیه مقتول به قید قرعوه بوود در قووانی
سابق بر ای قانون دنی مادهای پیشبینی نشده بود ولی محاکم با مراج ه به منابع م تبر اسوالمی و
فتاوی م تبر به تجویز اصل  613قانون اساسی در موارد تردیود بوه پرداخوت دیوه بوا قرعوه حکوم
میدادند (به جهت وجود شبهه در قتل و دفع قصاص با شوبهه) توا اینکوه در  6731قانونگوذار بور
خالف حکم ماده مذکور با حذف قرعه از مقررات کیفری حکم جدید را بیوان فرموود .بور اسواس
ماده  733قانون مجازات اسالمی مصوب  6731در موارد تردید به ارتکاب جنایت توسط یک نفور
از دو یا دند نفر م ی در صورت لوث بر برخی از اطراف علم طبق مواد قسامه در ای باب عمول
میشود و در صورت عدم وجود لوث صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند کوه اگور
همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیور قتول دیوه بوه
نسبت مساوی از متهمان دریافت میشود و در ماده  731نیز آمده است« در موارد علم اجموالی بوه
انتساب جنایت به یکی از دو یا دند نفر و عدم امکان ت یی مرتکب دنانچه جنایت عمودی باشود
قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه میشود» .در ای تحقیق س ی مویکنویم موضووع تردیود در
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فاعل جنایت یا مردّد بودن شخصیت فاعل جرم بی دند نفر و احکام و آثار آن را انودکی در حودّ
توان توضیح دهیم.وراه حل های که از سوی فقها وحقوق دانان برای حل ای مشکل مطورح شوده
متفاوت است بیان کنیم.
در ارتکاب جرائم گاهی ت دادی از افراد دخالت مینمایند که ت یی و شناسایی مرتکب جرم از
میان آنها به راحتی ممک نبوده و تحقیقات برای شناسایی مجرم اصولی از بوی متهموان بویفایوده
میماند .وقتی دند نفر متهم به ارتکاب جرمی هستند که آن جرم فقط یک مرتکب میتواند داشوته
باشد و ما نمیدانیم که کدام فرد از آنها قاتل یا ضارب است تردید پیش میآید که از آن در فقه بوه
شبهة محصوره نیز ت بیر میشود .ای موضووع یکوی از بحوز انگیزتوری مباحوز اصوولی فقهوی
می باشد که به حقوق جزا وارد شده است ولی احکام و آثار آن بوه درسوتی بیوان نشوده اسوت ،بوا
وجود ای که کاربرد آن در محاکم قضایی در رسیدگی به اتهامات قتل عمد و ایراد ضرب و جورح
عمدی به ویژه در ریان نزاع های دسته جم ی بسیار بوده و محاکم بوا عنایوت بوه ایو مبحوز بوه
اتهامات رسیدگی و حکم صادر مینمایند ولی قانونگذار فقط به ذکر یک مواده در قوانون مجوازات
اسالمی سابق و دند ماده در قانون جدید آن هم به صورت مجمل و مبهم اکتفا کرده و دقیقاً م لوم
نکرده است دنانچه منشأ تردید اقرار متهمی یاشهادت شهود باشود کوم قضویه دیسوتن و نحوو
رسیدگی در موارد تردیدنسبت به مرتکبی و جایی که از اطراف علم اجمالی افورادی فووت کورده
باشند دگونه میباشدن
سؤاالتی که در ای تحقیق با آن مواجهیم عبارتند از:
 .6مسئول پرداخت دیه و خسارت در موارد تردید در فاعل جنایت از منظور فقوه وقوانون دوه
کسی استن
 .1شبهه در موارد تردید در فاعل جنایت از ده نوع شبهه ی باشد ن
 .7ارتباط تردید در فاعل جنایت با اصول عملیه دگونه است ن
شئون گوناگون تردید در جنایت
جنایت در لغت به م نی گناه کردن است .منظور از جنایت در ای تحقیق هر نوع ت ودّی و تجواوز
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به جان و اعضای انسان میباشد و فقط شامل قتل و ضرب و جورح مویشوود و م نوای فقهوی آن
مدنظر است نه م نای حقوقی آن که در مقابل جنحه بوه کوار بورده شوده اسوت .لوذا ایو وا ه در
اصطالح به م نی وارد کردن هرگونه صدمه به تمامیت جسمانی افراد است که کیفور شورعی ماننود
قصاص و دیه دارد.
دیه :دیه در لغت به م نی راندن و رد کردن است و در اصطالح به مالی گفته موی شوود کوه در
صورت وقوع جنایت بر نفس یا اعضای بدن یا ایراد جرح باید ادا شود.
بیت المال :بیت المال به مکانی گفته می شود که اموال عمومی مت لّق بوه هموه ی مسولمانان در
آن جا فراهم و نگهداری می شود تا در مصالح آنان صرف گردد .عنوان «بیت المال» بر خوود امووال
نیز اطالق میگردد(.سایت ویکی فقه)
تردید :حالت نفسانی ناشی از تردید بی دو یا دند طرف ،بدون رجحان داشوت هوی یوک از
طرفی ( .ابهام زدایی) (سایت ویکی فقه)
ظن :ظ به حالت نفسانی گفته می شود که فراتر از شک و فروتر از یقی است.
دانشمندان علوم مختلف هر کدام به نحوی علم را تقسیمبندی کردهاند .بیان ای تقسیمبندیهوا
از حوصله بحز ما خارج بوده و نیازی هم به ذکر تمام آنها نیست و لوذا فقوط بورای رسویدن بوه
موضوع بحز (تردید درفاعل جرم) به تقسیمبندی علم به علم حضووری و علوم حصوولی و علوم
عادی و علم یقینی و علم اجمالی و علم تفصیلی خواهیم پرداختم.
علم به م نی مجموعه دانسته هایی منسجم و روشمند درباره یک موضوع یا مطال اتی است کوه
در کار دستیابی به یک هدف موفق است(.شوانی )6733 ،16 ،علوم حصوولی یوا اکتسوابی عبوارت
است از :حصول صورت شیء در ذه عالم ،مانند علم انسان به اشیاء دیگر .در ای علم م لوموات
باواسطه پیش عالم حاضرند( .شوانی )6733 ،11 ،علم عادی در مقابل علم یقینی بکار برده میشود
در مورد علم عادی یا عرفی علمای علم اصول گفتهاند کوه علموی اسوت کوه احتموال خوالف آن،
وجود داشته باشد مثل پرواز کردن انسان در آسمان ،اگر ده عقالً محال نمیباشد .در مقابل آن علم
فلسفی و یقی منطقی قرار دارد که احتمال خالف در آن محال عقلی است .مثل اجتمواع نقیضوی .
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به هر حال شکی نیست که علم عادی حقیقتاً علم است ،زیرا عادتاً احتمال خالف در آن نیسوت و
علم حقوق و زندگی قضائی ،مطلقاً بر اساس «علم عادی» است .اگر به مطلبی بوه گونوهای اعتقواد
داشته باشیم که به احتمال طرف دیگر اهمیتی داده نمیشود ،به آن علم گفته میشود.ای علم بر دو
نوع است؛ یا مشارٌالیه و مت لق علم ،روش است که به آن علم تفصیلی اطالق میشود و گواهی در
عی علم به جامع؛ مشارٌالیه و مت لق علم ،روش نیست کوه بوه آن علوم اجموالی گفتوه مویشوود.
(شوانی)6733 ،17 ،
در شک نیز تقسیماتی وجود دارد و منظور آن است که حکم کلی دیوزی موورد تردیود باشود؛
حکمیه ناشی از فقدان نص م تبر است یا اجمال نص یا ت ارض نص ،مثالی که غالباً در بیوان ایو
نوع شبهه به کار میرود ای است که مثالً ما نمیدانیم حکم است مال دخانیات از نظر شارع مقدس
حرمت است یا اباحه .مقصود آن است که شوخص حرموت و ممنوعیوت عمول را مویدانود ولوی
نمیداند که عمل پیشرو از مصادیق آن نوع عمل است و در ای موضوع میگنجود یوا خیور مثوال
بارز آن مایع مجهول است شخص میداند شرب خمر در اسالم حرام است ولی نمیدانود مصورف
ای مایع جدید از مصادیق شرب خمر است یا خیر( .شوانی)6733 ،17 ،
موارد تردید در فاعل جنایت
امر اول :گاهی تردید در فاعل با مردد بودن قاتل بی دونفر( الف و ب) حاصل میشوود و ممکو
است برخی تصور کنند تردید درفاعل جرم تنها ،ی نی همی صورتی که بیان شد ،اسوت؛ در حوالی
که ای صورت هر دند از دیگر موارد بیشتر اتفاق می افتد اموا فورد بسویار سواد آن اسوت کوه بوا
مالحظة امور دیگر ،ای مطلب روش میشود.
امر دوم :تحقق علم به مرتکب جنایت با مردد بودن قتل از نظر اشتراك و انفوراد .فورض کنیود
جریان قتل بدی گونه باشد الف و ب مشترکاً ج را کشتهاند یا الف مت یناً و به تنهایی به قتل اقودام
نموده است؛ و یا طرف دوم (ب) مت یناً و به تنهایی قاتل باشد .فرض دوم بدی گونه است یا الوف
و ب مشترکاً قاتل میباشند یا مت یناً به تنهایی.
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امر سوم :تردید دربار نوع قتل؛ مثالً فرض کنید الف با اتومبیل خود بوه ب زده و ب را کشوته
است اما اگر ترمز ماشی قبل از تصادف با ب بریده شده باشد طبق نظر کارشناسوان قتول ب یوک
تصادف و در حکم شبه عمد محسوب می گردد اما اگر ترمز سوالم بووده قبول از اصوابت بوه نظور
کارشناسان یک تصادف عمدی بوده و قتل عمد است و اکنون به دلیل وا گون شودن ماشوی الوف
کارشناسان نمیتوانند احراز کنند که قبل از وا گون شدن ،ترمز سالم بوده یا نهن
امر چهارم :تردید در فاعل جنایت با م لوم نبودن قاتالن ،فرض کنید الف و ب هر کودام کنوار
یکدیگر با تیراندازی ،ج و د را عمداً به قتل رساندهاند پس از پایان حادثه ،اولیای دمِ ج از قاتل او-
هر کس باشد -گذشت مینمایند ،اما دون قاتل ج به خصوص م لوم نیست (در فرضی کوه نتووان
مشخص کرد) نسبت به هر دو قصاص منتفی میشود .باید توجه داشت که فروع موجود به آن ده
بیان گردیده اختصاص ندارد ،بلکه در هر امر – که مردد بی دو موضوع یا حکم باشد که به نووعی
به یکدیگر مرتبط باشند – جریان یافته و احکام خاص به خود را دارد( .رازی زاده)6733 ،173 ،
منشأهای تردید
ب ضی مواقع منشأ علم اقرارمتهمان میباشد.ی نی دو یا دند نفر همزمان اقرار به ارتکاب یک جرم
(قتل یا جرح) مینمایند و برای قاضی تردید ایجاد می شود که قاتل یا ضوارب کودام یوک از آنهوا
است .شهید ثانی(ره) در مسالکاالفهام میفرماید .:اگر یکی به قتل عمد اقورار کنود و دیگوری (در
همان مورد) به ارتکاب آن به خطا اقرار کند ،ولیّ دوم مخیّور اسوت کوه هور کودام را مویخواهود
تصدیق کند و بر دیگری تسلطی نخواهد داشت .توضیح اینکه دوون هور یوک از دو اقورار سوبب
مستقلی است در اثبات مفاد آن علیه اقرار کننده ،جمع بی هر دو هم ممک نیسوت ،پوس ولویّ دم
در بکار گرفت هر یک مخیّر است ،هر دند ماننود اقرارهوای دیگور حقیقوت حوال در آن مجهوول
است( .محمدی)6736 ،33 ،
ای عقیده را روایت حس ب حسام از امام صادق (ع) نیز تأیید میکند ،او میگوید :از امام (ع)
پرسیدم درباره مردی که کشته یافت میشود و به سبب آن ،دو مورد نوزد ولویّ دم مویآینود؛ یکوی
میگوید م او را عمداً کشتم و دیگری میگوید م او را به خطا کشتم .امام (ع) مویفرمایود :اگور
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ولیّ دم گفتة صاحب عمد را بگیرد ،دیگر به صواحب خطوا راهوی و تسولطی نودارد و اگور گفتوة
صاحب خطا را بگیرد بر صاحب عمد تسلطی ندارد( .کلینی)133/1 ،6731 ،
در قانون سابق مجازات اسالمی (مصوب سال  )6733در ماده  173آمده بود«:اگر کسی به قتول
عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطائی همان مقتول اقورار کنود ولویّ دم در
مراج ه به هر یک از ای دو نفر مخیّر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمیتواند مجوازات هور
دو را مطالبه کند».
احکام و آثار تردید در فاعل جنایت
خداوند تبارك و ت الی خون انسان را محترم شمرده ،ریخته شدن خوون حتوی یوک نفور را نواحق

َـنِغَـَ ن َ ق
میداند و حکومت اسالمی را مأمور حفظ آن مینماید؛ لذا در ای باره می فرمایدَ « :من ق َنََن َقفَ َ
فَ ٍ
رضقفَ َكأمَّنَِق َنََن قانَّمنِ ََ
َـأَوقفَ َـ ٍِدقفَنیقاالَ َ
قِا نِق» «هر کس نفسی را بدون حق یا بی آنکه فساد و فتنهای در
َ َ
روی زمی کند ،به قتل رساند مثل آن باشد که همه مردم را کشته است(.مائده)71 ،
بررسي اعمال قاعده درآ در خصوص موضوع قاعده درأ
در حدیز شریف نبوی که از احادیز مشترك بوی شوی ه و سونی اسوت و همچنوی در حودیز
َ
قعب َ
َ
قمنِقاَنََ َ َُم» (بیهقی،
قع َ َ
ودقوقان َقَ َ
نِدِ َ
دیگری که به بحز ما نزدیکتر است بیان میدارد «ا َ
درأُواقاحلُ ُد َ
 )11/3 ،6713عبارت «ادرئواحلندودقلنبنبتِ » به وجوه مختلفی در منابع روایی اورده شده است .شیخ
صدوق (ره) اینگونه بیان می کند« :قال رسول اهلل «ص» :ادراحلندودقلنبنبتِ » (شویخ صودوق،6716 ،
 )37همچنان که جالل الدی سیوطی همنی عبارت را از پیامبر نقل کرده اسوت( .سویوطی،6713 ،
 )611اجماع نظری که بی علمای دی در رابطه با موضوع قاعوده در وجوود دارد دلیول قووی بور
ارزش و اعتبار ان است .توضیح اینکه در اکثر مسائل جزایی ،هور زموان کوه شوبههای پویش آموده
علمای امامیه وعامه با مراج ه و استناد به ای قاعده ،قائل به عدم مجازات متهم شدهاند.
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دایره شمول قاعده درأ
مجازاتهای اسالمی به انواع مجازات های م یی شرعی ،ت زیرات ،قصاص ودیات تقسیم شده انود.
در اینجا به بررسی ای موارد می پردازیم که آیا قاعده مورد بحز در حقوق جزای اسالمی مختص
حدود اهلل است یا دیگر مجازات های اسالمی را شامل می شودن
حدود

بررسی آرای علمای شی ه نشان از ای دارد که در مورد حودود بوه م نوای اخوص ،شومول قاعوده
نسبت به آن ،مورد قبول همگان بوده ومخالفی در ای میان نیست تا موافقی درصدداستدالل واقامه
حجت برایند .کاربد ای قاعده درموارد مختلف حدود شاهد بر ای مدعاست .همچنی آرا واقووال
علمای عامه نیز گویای ای موضوع می باشد که در مورد شمول قاعده نسبت به حودود بوی آنوان
اختالف نظری نیست.
تعزیرات

در خصوص ای مساله که آیا قاعده ی مزبور شامل مجازات های غیر م ی (ت زیرات) هم میشود
یا خیر ،باید ای موضوع توجه داشت که طبق تفسیری که از م نای «الحدود» در ایو قاعوده ارائوه
شده ،م نای ای لفظ مطلق مجازات الهی است ؛زیرا از انجای که ای لفظ جمع همراه با الوف والم
بوده ومفید عموم است ،ومجازات های ت زیری را هم شامل می شود وهی دلیول خاصوی موجوود
نیست که عموم ای قاعده را تخصیص زده وآن را بوه مجوازات هوای م وی (حودود) اختصواص
دهد.حتی برخی ای مطلب را اظهار داشته اند .از جملوه مرحووم محمود تقوی مجلسوی در کتواب
روضه المتقی گفته است «:حدود شامل حود ،ت زیروقصواص نیوز موی شوود(».محقوق دامواد،33 ،
)6737
قصاص

قصاص نیز شامل قاعده در می شود؛ در مسأله قصاص پوای جوان آدموی در میوان اسوت واز ایو
جهت حاکم باید در حمایت از حق مزبور نهایت دقت را به خرج داده ودر موارد وجود هور گونوه
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تردید ،از اجرای حکم جلوگیری نماید .همچنی موارد بسیاری در فقه وجود دارد که علمای شی ه
به استناد قاعده ی در و حصول شبهه ،حکم به سقوط مجازات قصاص داده انود .از طورف دیگوه
علمای عامه نیز اجماع نظر دارند که قصواص بوا ورود شوبهه ،وتردیود ماننود حودود ،سواقط موی
گردد.م جمله ،جالل الدی سیوطی صریحا می گوید:
«قصاص با شبهه ساقط می شود ،ولی دیه واجب می گردد( ».سیوطی)617 ،6713 ،
بنابرای با وجود عموم قاعده ،ونظرات و آرای علما م لوم مویشوود کوه ایو قاعوده در بواب
قصاص هم قابل جریان است.
دیات

لفظ حدود مندرج در قاعده وادله آن ،حداکثر شامل ت زیر وقصاص است وبه طوور مسولم ،شوامل
دیات نمی شود ؛زیرادر ماهیت حقوق دیه بحز است که آیا دیه نوعی مجازات است یوا پرداخوت
غرامت وخسارت نباای تردید در ماهیت حقوقی دیه ،تمسک به عام «الحدود» جهت شومول دیوه
جایز نیست؛درا که ،از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه تلقی شوده ودر اصوول فقوه ثابوت
شده است که تمسک به عام در دنی مواردی صحیح نیست .بوه عوالوه در فقوه مووردی مشواهده
نشده است که فقیهی در صورت شک وشبهه صرفا با استناد به قاعده فوق ،حکم به سوقوظط دیوه
دهد .دلیلش ای است که دیه را قانون گذار اسالمی برای احترام خون مسلمان وضع کرده است که
در زمره حقوق مالی اشخاص محسوب می شود( .محقق داماد)31 ،6737 ،
ثبوت دیه و اقوال در مسئول دیه
درخصوص مسئول دیه اقوال گوناگونی وجود دارد که میتوان آنها را به دهار طبقه کلی؛ تنصیف،
قسامه (قسم خوردن) ،قرعه و پرداخت از بیت المال تقسیم نمود؛
تقسیم دیه در بین اطراف علم اجمالي به شکل مساوی
راهکار دیگری که در فقه برای پرداخت دیه در موارد شبهة محصوره در نظر گرفته شده ،قاعوده ی
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«تنصیف» است ،به موجب ای قاعده ،همهی متهمان اطراف علم اجمالی به طور مسواوی مسوؤول
پرداخت دیه میباشند .در ای زمینه علمای کثیری از قدیم و م اصر م تقد به ضمان مساوی متهمی
در پرداخت دیه هستند .همچنوی قوانون مجوازات اسوالمی مصووب  ،6731در پواره ای از مووارد
رویکرد پرداخت دیه بصورت تنصیف را برگزیده است .بنابرای در ایو گفتوار بوه بررسوی مبوانی
پرداخت دیه بصورت تنصیف و دیدگاه فقها و قانون مجوازات اسوالمی در ایو زمینوه را بررسوی
میکنیم.
مباني تنصیف دیه
الف) قاعده ی عدل و انصاف

یکی از قواعد کاربردی فقه «قاعده عدل و انصاف» است .بر اساس برخی از دیدگاه ها ،ای قاعوده
فقهی در جایی کاربرد دارد که از دو ویژگی برخوردار باشد:
 .6مورد از موارد نزاع مالی باشد؛
 .1مدعی و منکر از حیز ارئه ادله اثباتی برای حق خود کامال برابر باشند.
مثال در نزاعی ،هر دو طرف منازعه بینه اقامه کنند و یا هر دو قسم بخورند ،در دنوی شورایطی
مال محل نزاع بر اساس قاعده عدل و انصاف بی دو طرف نصف می گردد؛ زیرا اقتضوای عودل و
انصاف ای است که هر دو بالسویه در آن ذی حق هستند و هر دو به یک اندازه در اقاموه دعووای
خود به اثبات دلیل اقدام کرده اند؛ به عبارت دیگر می توان گفت ،موضوع قاعده عدل و انصاف از
نوع موضوع قاعده قرعه است( .قابل)6731:613 ،
بنابرای قاعده فوق در مبحز دیه که دارای ماهیت مالیت کیفری است جریان دارد.
ب) وجود شبهه

علت توزیع و تقسیط دیه ،ای است که دون دیه حق الناس و موضوع هم مشتبه است ،ی نی دقیقا
م لوم نیست که ده کسی مسؤول و محل پرداخت دیه است و وجه ترجیحی هم وجود ندارد ،لذا
وظیفه قاضی تمسک به قاعده «تنصیف» است؛ ی نی قاضی به حسب مورد ،مثال اگر متهمان دو نفر
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باشند ،هرکدام را به پرداخت نصف و اگر سه نفر باشند ،هر کدام را بوه پرداخوت یوک سووم دیوه
محکوم می کند؛ زیرا در صورت تنصیف ،عدالت رعایت می شود و قاتل حداقل بخشی از دیوه را
خود پرداخته و بقیه به طور کامل متضرر نمیشوند.
دیدگاه فقها راجع به تنصیف دیه در موارد عدم تعیین قاتل
عده ای از علما بر ای عقیده اند که در اینگونه موارد ،متهمی به قتل باید هموه مشوارکت هوا دیوه
مقتول را هر کس به اندازه سهمش بپردازند .در ای زمینه آیت اهلل خویی می فرمایند:
«ننوادع قا قادندقين ا قانب قنتق ِلن قونكَّنمقالقا فنمقغنمقلَقنناا،قففنمقأ قا ِنن قالناقمَّت ننِق
لنباَّننمقعفننمقعنند قالوفننمق ننِلاقفننِ قا ننِ قال ن قمَّت ننِقانباَّننمقعفننمق ن ن قفتننو،قوا قملقلك ن ق ننِقغاَّننمق
ف ف ننمقا نندع قانقـ ننِممقوا قملقا قل ننِقف فات ننِقانقـ ننِمم،قوا قفکاثبَ نندقاندا ننمقدو قانق ننود».
ی نی« ،اگر کسی ادعا کند که یکوی از ایو دو نفور قاتول اسوت ،ولوی قاتول را
تفصیال نمی شناسد و هی کدام از متهموان بینهوای بور بیگنواهی خوود نداشوته
باشند ،مدعی می تواند قسامه اقامه کند که اجماال یکی از دونفر قاتول اسوت و
ادعای خود را اثبات کند .لیک دون قاتل را تفصیال ت یی نکرده اسوت ،نموی
تواند متهمان را قصاص کند .بلکه طبق آنچه که از ب ضوی از روایوات اسوتفاده
میشود ،می تواند از هر دو دیه بخواهد( ».خویی)6333 ،663 ،

شیخ طوسی در ای زمینه می فرماید:
«وقمَیقشتدقفَـِ قعفمقرج قلنقَن قوقشنتدقران ا قعفنمق ن ق نن قانبن أبقهفنمق َن ق نن ق
ا قَننوبقغ ن قيتَّننِقانقننودا قالننِ قع ننديقوقالِفنندقانداننمقعفننمقا بننتودقعفات ننِقلقننَت،قوقا قالننِ ق

انقَ قشبامقان دقف قمث ق ن ،قوقا قالِ قا نِقالِفندقاندانمقعفنمقعِ فَت نِقفقنَت ».ی نوی
اگر دو نفر علیه شخصی به قتل شهادت دهند و دو نفر دیگر به ارتکواب هموان
قتل توسط شخص دیگری گواهی دهند دنانچه قتل عمودی باشود ،قصواص از
بی می رود و دیه به طور تنصیف بر عهودهی دو نفوری اسوت کوه علیوه آنوان
شهادت داده شده است( ».مروارید)667 ،6761 ،
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صاحب جواهر می گوید:
«وقمِقادريقمِقانوجمقيفقمِق ال هقاوالقم قاالنزا قلندامقمعقدفَتنمقاوقعدمنم !قوققالنِ قين اقاننويمق
فبننِقعفاننمقم ن قمـننأنمقانا ننتقا اقفکنناقم ننِقاوقادنندوِ قفِفننمق ننِبقغفننزو قانداننم،قوقنك ن قي ن قاق ن ق
غاَّتمقاوقاوز قادَ ِال،قوقاالظت انثِفی،قوقالاثبدقغ ن قاالاندام ».ی نوی« ،در ایو موورد
دو احتمال وجود دارد تبیی مسؤول پرداخت دیه به طور قرعه و یا توزیوع دیوه
بی آنها واظهر توزیع دیه است ...قرعه بی فایده است( ».نجفی)6761 ،633 ،
غالب فقهای م اصر نیز باور به تنصیف و اخذ دیه از هر دو طرف دارند ،که در ذیل به نظورات
دند ت از آنها اشاره می شود:
آیت اهلل بهجت« :اگر صلح ممک باشد مصالحه شود واال تنصیف شود».
آیت اهلل گلپایگانی« :قاضی نمی تواند از قرعه استفاده کند ،در فرض سؤال اشخاصی که اطراف
علم اجمالی هستند باید دیه را به شرکت بپردازند».
آیت اهلل مکارم شیرازی« :قرعه در ابواب قصاص وحدود اجرا نمی شود ،دیه در میوان هموه ی
آنها مساوی تقسیم می شود( ».مرکز تحقیقات فقهی قوه قضواییه ،هموان )33 ،همچنوی ایشوان در
پاسخ استفتایی بدی شرح که :دنانچه در اثر تیراندازی همزمان دند شخص ،فردی کشوته شوود و
نتوان ثابت نمود که تیر کدام یک به مقتول اصابت نمووده تکلیوف دیسوتن اظهوار داشوته اسوت:
«دنانچه ثابت شود که به واسطه ی یکی از آنها ای شخص کشته شده و راهی بورای ت یوی قاتول
نیست ،دیه در میان آنها تقسیم میشود ».همچنی آیت اهلل گلپایگانی در پاسخ به اسوتفتایی قائول بوه
ای نظر می باشد و می فرماید« :با ثبوت قتل به نحوو علوم اجموالی از یکوی از دو نفور ،اولیواء دم
مقتول می توانند هر دو نفر را قسم بدهند .پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل یوا هوی یوک
قسم نخورد ،باید دیه را مشترکا به ورثه ی مقتول بدهند( ».کرمی )6733 ،31 ،مالحظه می شود که
مادهی  733قانون مجازات اسالمی مصوب  6731مطابق با ای فتاوی می باشود .در مواده ی فووق
الذکر آمده است« :هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی ،از اتیوان سووگند یوا اقوامهی قسوامه
امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهدهی امتناع کنندگان ثابت می شوود و در صوورتی کوه امتنواع
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کننده یکی باشد به تنهایی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود .در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر
آن نیست».
یکی دیگر از فقهای م اصر در کتاب قصاص ،پس از طرح ای مسأله سؤال می کند که آیا باید
اسباب مجمل را به دلیل اصل عدم ،تبرئه کرد یا بر مبنای قاعده عودل و انصواف دیوه را بوی آنهوا
توزیع کرده و با مسؤول پرداخت دیه را با قرعه ت یی کردن
آنگاه خود ،نظر عدل و انصاف را برگزیده و استدالل می کند که به دلیل وجود قاعوده عودل و
انصاف ،نه مجالی برای تمسک به قرعه است و نه عمل به اصل عدم؛ زیرا از یوک طورف قرعوه را
مشهور فقیهان امامیه رد کرده اند و از طرف دیگر االصل دلیل حیز ال دلیل».
فقیه نامبرده در ادامه ضم رد نظریه ی پرداخوت دیوه از بیوت الموال ،آن را مخوتص مووردی
میداند که امکان پرداخت دیه از هی طریق دیگری فوراهم نباشود .وی در تأییود نظریوه خوود بوه
روایتی استناد می کند که به موجب آن ،امام (ع) ،دیه غریق در آب را بر شوناگران هموراهش قورار
داد؛ در فرضی که محتمل بود یکی از دو گروه شناگران او را غرق کرده باشند ،به اضافه ی روایتی
که در موارد مختلف وارد شده و مثبت احکامی است که ظاهرا از باب قاعده عدل می باشد.
حکم به تنصیف دیه در مقررات کیفری ایران
الف) شرکت در جنایت مستوجب دیه

مادهی  737قانون مجازات اسالمی مصوب  6731مقرر می دارد:
«هرگاه دو یا دند نفر به نحو اشتراك مرتکب جنایت موجب دیه گردند ،حسب مورد هر یوک
از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است».
ب) اتیان سوگند توسط همه ی متهمان اطراف علم اجمالي در عدم وجود لوث در غیر قتل

به موجب ماده ی  733قانون مجازات اسالمی:
«در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت ،توسط یک نفر از دو یا دند نفر م وی  ،در صوورت
وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی ،طبق مواد قسامه در ایو بواب عمول موی شوود و در
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صورت عدم وجود لوث ،صاحب حق می تواند از متهموان مطالبوه سووگند کنود کوه اگور همگوی
سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر قتل ،دیوه بوه نسوبت
مساوی از متهمان دریافت می شود».
پ) استناد قتل یا صدمه به رفتار عده ای و عدم تعیین مرتکب

ماده  733قانون مجازات اسالمی مصوب  6731بیان می دارد:
«هرگاه کسی در اثر رفتار عده ای کشته یا مصدوم شود و جنایت ،مستند بوه برخوی از رفتارهوا
باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد ،همه آنها باید دیه ی نفس یا دیه ی صودمات را بوه طوور
مساوی بپردازند».
تعیین مسئول پرداخت دیه با قسم (اتیان سوگند)
مرحوم آیتاهلل خوئی میفرماید« :اگر کسی ادعا کند که یکی از دو نفر قاتول اسوت ،ولوی قاتول را
تفصیالً نمیشناسد و هی کدام از متهمان بینهای برای بیگناهی خود نداشته باشند ،مدعی میتوانود
قسامه اقامه کند اجماالً یکی از دو نفر قاتل است و ادعای خود را اثبات کند لویک دوون قاتول را
تفصیالً ت یی نکرده است نمیتواند متهمان را قصاص کند ،بلکه طبق آنچه کوه از ب ضوی روایوات
استفاده میشود میتواند از هر دو دیه بخواهد.البته فرض ایشان در جایی است که موورد از مووارد
لوث باشد( .خوئی)663/1 ،6713 ،
اگر در قتل عمدی قاتل مردد باشد بی یکی از دو نفر مثول اینکوه دو نفور بوه طورف شخصوی
تیراندازی کرده اند و لک تیر یکی از آنها اصابت کرده و کشوته و م لووم نیسوت کودام یوک بووده
تکلیف دیستن
آیتاهلل سید محمدرضا گلپایگانی (ره)
«با ثبوت قتل ،به نحو علم اجمالی ،از یکی از دو نفر ،اولیای مقتول میتوانند هر دو
نفر را قسم بدهند پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل یا هی یک قسم نخورد
باید دیه را مشترکاً به ورثه مقتول بدهند ولی اگر یکوی از دو نفور قسوم بخورنود و
دیگری نکول کند قتل ،بر ناکل ثابت میشود( ».مجمع المسایل)163/7 ،6733 ،
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تعیین مسئول پرداخت دیه با قرعه
قرعه در لغت عرب به م نای زدن و کوبیدن است و قارعه به م نای حادثهای کوبنوده و رویودادی
سخت و دشوار و به کنایه از رستاخیز روز قیامت در سورهای به همی نام بکار برده شده اسوت و
گفته اند :قارعه دیزی است که قلب را به توپش و اضوطراب وا مویدارد .در قرعوه هوم اضوطراب
هست ،کسی که تکلیفش با قرعه بایستی ت یی شود ،مضطرب است .به هر حال قرعوه وسویله ای
است که سهم و قسمت و نصیب یا سرنوشت افراد با آن ت یی میشود.
(قرعه) یکی از قواعد فقه اسالمی است و راهی است برای پایان دادن به اختالفات و نزاع های
واق ی یا احتمالی ای قاعده ،در حقوق موضوعه نیز برای اثبات برخی دعاوی کاربرد دارد .در
مورد ای قاعده و موارد کاربرد و دگونگی استفاده از آن بی تمام فقها و محققی اتفاق نظر
نیست؛ ب ضی از علما و فقها م تقدند که در موارد علم اجمالی از جمله شبهه محصوره ،قصاص
ساقط و دیه مقتول باید از متهمی گرفته شود ،به ای روش که بی آنها قرعه می کشند و اسم هر
کسی در آمد وی بایستی دیه را بپردازد .قائلی به ای نظر به قاعده ی «القرعه لکل امر مشتبه و
مشکل» استناد کرده اند و می گویند هرجا که نتوان بی دو امر یکی را انتخاب کرد و شبهه موجود
است ،با تمسک به قرعه موضوع را مشخص می کنیم .با ای حال برخی قرعه را اصل دانسته اما
بیشتر دانشمندان اسالمی آن را اماره ت بیر نموده اند .برخی از حقوق دانان نیز از قرعه به عنوان
«حاکم کور» یاد کرده اند که در ای گفتار به بررسی مفهوم و مبانی قرعه و نظرات قائلی و
مخالفی استناد به آن در ت یی مسؤول دیه می پردازیم.
قرعه برای اثبات و حل و فصل دعاوی بکار میرود و راه های اثبوات دعواوی نیوز سوه بخوش
هستند که عبارتند از :دلیل ،امارات و اصول عملیه.
در مورد اینکه آیا قرعه جزء امارات است با یک اصل عملی است اختالف نظر وجود دارد.
فقها و نویسندگان حقوقی م تقدند که قرعه جزء دالیل به م نی اخص نیسوت؛ دورا کوه دلیول
کشف حقیقت می کند و قرعه در جایی بکار می رود که پی بردن بوه حقیقوت مجهوول و مشوکل
است ،پس امر مردد اس ت بی امارات و اصول عملیه برخی با توجه به روایات مت دد که قرعوه در
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جهت کشف از حقیقت است و صرفا ما را از سردرگمی و ابهوام خوارج نموی کنود .ایو روایوات
حاکی از آنند که خداوند بنده ای را که امر خود را به او واگذار کند او را از خطا مصون می سوازد.
بنابرای قرعه پرده از حقیقت برمی دارد ،مفتضای ای روایات آن است که فرعه از اموارات اسوت:
برخی نیز با توجه به ماده ی  633قانون مدنی که قرعه برای ت یی در بردن آن جهت زمینهایی کوه
در دو طرف نهر هستند پیش بینی کرده و آن را فرض قانونی می دانند( .لنگرودی،33 ،

(6731

برخی فقها نیز قاعده ی قرعه را اصل عملی دانسته اند که مجاری آن شوبهه موضووعیه اسوت.
استدالل ای قاعده نیز آن است که با توجه به ماهیت غیر شرعی فرعه و مبنای حجیت آن که بنای
عقالست ،بورای یوافت راهوی جهوت حول و فصول اخوتالف و رعایوت عودالت و جلووگیری از
خودسریها و خودرایی ها و استناد به روایات .قرعه از اصول عملیوه اسوت .برخوی م تقدنود کوه
قرعه خود دلیل مستقلی است که هرگاه هی تالشی برای پیدا کردن حکم امور مجهوول بوه نتیجوه
نرسیده و عنوان مشتبه با مجهول بامشکل کماکان برای آن اثر صدق کرد باید به سراغ آن رفت .بوه
عقیده ی ای گروه ،برای یافت ماهیت قرعه باید از توالش بورای پیودا کوردن جایگواهی در ذیول
امارات یا اصول عملی پرهیز کرد و آن را دلیل مستقلی دانست( .زراعت)6373 ،61 ،
به نظر می رسد که با توجه به ماهیت غیر شرعی قرعه و مبنای حجیت آن که بنوای عقالسوت،
برای یافت راهی جهت حل و فصل اختالف ،قرعه اصل است نه اماره.
حاصل ای بحز دنی است که قاعده ی قرعه در ت ارض با اصول عملی مانند اصول برائوت،
اشتغال ،تخییر و استصحاب مقدم است یا موخر ،بدی نحو که اگر آن را اماره بدانیم ،مقدم بر همه
ی اینها باشد و اگر اصل بدانیم ،آنگاه باید به دنبال مرج ی برای تقدیم یکی بور دیگوری بگوردیم.
حق ای است که قرعه را موخر از همه ی آنها بدانیم؛ زیرا به طوری که ذکر شد قرعه اصلی است
برای یافت راهی جهت حل و فصل اختالف در شبهات موضوعی در جائی که ترجیح هر احتمالی
بر دیگری ترجیحی بالمرجح و تصمیمی دلبخواه و خودسورانه اسوت .بودی بیوان اصول تخییور و
احتیاط در اینگونه موارد کارساز نیستند و اصل برائت یا استصحاب ،اگر جایی جاری شووند خوود
راه حلی است م قول و مناسب و مقدم بر قرعوه ،پوس توسول بوه قرعوه آخوری راه حول اسوت.
(محمدی ،همان

(613
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مورد خاصی برای قرعه نیست ،به طور کلی هر جا در تصمیم گیری تردید و تحیر پیدا شوود و
برگ زیدن یک طرف تردید برتری نداشته باشد و به اصطالح موجب ترجیح بالمرجح شوود ،جوای
قرعه است .به عقیده ی برخی از فقها که منب ز از روایات میباشد ،مورد قرعه «هر مجهولی است»
(مکارم شیرازی )6733 ،633 ،برخی گفته اند مورد قرعه ،هر مشکلی است بوا هور مشوتیهی اسوت
ولی ای ت بیرها در روایات نیامده است.
ادله حجیت قرعه
الف) بنای عقال

رفتار خردمندان دنی است که هرجا و هرگاه دیزی با کاری یا حقی مورد مطالبه و درخواست بوا
ادعای دو یا دند نفر باشد و دلیلی بر اختصاص یکی با جهتی برای ترجیح دیگری وجوود نداشوته
باشد به قرعه روی می آورند تا اختالف حل شود .مثال هرگاه دو برادر میوراث پودر را بخواهنود و
هر دو بر آن باشند که مبادا تقسیم آن موجب رنجش خاطر یا مایه کینه شود خوشنودی و رضوایت
خود را در گزینش بیطرفانه قرعه مینهند تا قرعه بگوید اسب پدر از آن کوه و اسوتر او از آن کودام
باشد .ای رفتار عقالیی مردم که ما در زمان خود میبینیم اوال برخاسته از درك عقالیی آنها است نه
تکلیفی قانونی یا شرعی ثانیا تازگی ندارد بلکه روشوی اسوت کوه همیشوه و هموه جوا در زنودگی
گذشته انسان وجود داشته است که نمونه هایی از آن را از زبان قرآن و روایات خواهیم آورد .ثانیوا
از طرف شارع مقدس اسالم رد و «ردع» نشده بلکه مورد تأیید و تقریور هوم قورار گرفتوه اسوت و
میدانیم که هرگاه بنای عقال مورد دردع» شارع قرار نگرفته باشد ،حجت است( .همان)611 ،
ب) روایات

 .6به طرق مت دد از ائمه علیهم السالم روایت شده که« :الن قهتنوبقفَانمقانق عنم» ،ی نوی اموام (ع)
فرموده است :در هر مجهولی میتوان از قرعه سود جست.
 .1از امام صادق (ع) روایت شده که یکی از یاران پرسشی داشت .امام (ع) فرمود ای با قرعوه
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م لوم می شود ،هنگامی که مردم کار خود به خدا واگذارند ده حکمی عادالنه توراز قرعوه
استن مگر خداوند فرموده است یونس قرعه کشید و قرعه به نامش در آمدن»
 .7از امام هشتم (ع) در باب قضاوت روایتی رسیده که هر جا شاهدی بر مودعا فوراهم نباشود
حق آن است که قرعه بکار گرفته شود( .همان،

(617

پ) استناد فقها به قاعده قرعه

مطال ه و بررسی کتاب های فقهی نشان دهنده ی ای واق یت است که فقها در بسیاری از موارد به
قرعه استناد کرده اند مانند مسأله ارث خنثا و مسأله گوسفند حرام شده .نمونه های ای مسوأله هوا
آن قدر زیاد است که برخی از فقها بر ای امر ادعای اجماع کرده اند .هردنود بوا داشوت آن هموه
روایات استناد به اجماع به عنوان دلیلی مستقل دشوار است ولی نادیده گرفت استناد فقها به قرعوه
در موارد فراوان از آن دشوارتر است و بنابرای اگر نتوانیم اجمواع را دلیلوی مسوتقل بورای اثبوات
حجیت قرعه بدانیم می توانیم استناد فقها را همچون دکتری حقوقی با رویه قضایی مؤید حجیوت
آن بدانیم.
قرعه در حقوق موضوعه ایران
الف) اصل  11قانون اساسي

به موجب اصل فوق :اعضای شورای نگهبان برای مدت شوش سوال انتخواب موی شووند ولوی در
نخستی دوره پس از گذشت سه سال ،نیمی از اعضای هر گروه به قیود قرعوه تغییور موی یابنود و
اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب میشوند».
ب) ماده ی  211قانون مدني

هرگاه در زمینه در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشود و
هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب ،کافی برای هر دو نباشد باید برای تقودم و توأخر در
بردن آب ،به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب ،کافی برای هر دو باشود بوه نسوبت حصوه تقسویم
میکنند»
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حکم به برائت اطراف علم اجمالي و پرداخت دیه از بیتالمال
ادله و براهی مختلفی در توجیوه و تفسویر پرداخوت دیوه از بیوت الموال کوه از مصوادیق روشو
مسؤولیت ناشی از عمل غیر است ،بیان شده است .مهم تری مبنای ای مسؤولیت در متون روایوی
و فقهی ،قاعده ی «القاب ن قد قامن مقمـنفم» یا هدر نرفت خون مسلمان ،شناخته شده است .قاعوده ی
«انض ِ قلخلن ا » یا تالزم بی انتفاع از نتایج یک شیء یا پرداخت خسارات بوجود آمده از طرف آن،
را می توان مبنای دیگری برای مسؤولیت بیت المال برشمرد که مورد تصریح روایات قورار گرفتوه
است .قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنوایتی شوده و وجوود
برخی مالحظات اجتماعی ،سیاسی و عاطفی ،از دیگر مبانی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیوه
می گردد.
مباني مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه
الف) قاعده ی الیبطل دم امرى المسلم

حمایت اسالم از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جام ه ی اسالمی یک اصل است و اسوالم
اجازه ت دی به حیات اشخاصی را که در داراالسالم سکونت دارند ،نوداده اسوت .علوت ایو امور
دنی است که اگر اسالم به خون و جان افراد محقون الدمی که بی جهت کشته شوده انود و قاتول
آنها با شناسایی نشده یا قادر به پرداخت دیه نمی باشند ،بی اهمیت باشد ،نتایج زیان بار ایو عودم
توجه می تواند حتی سبب تنزل پایه های دی مبی اسالم گردد .در اسالم اساس و مبنای حمایوت
قانونی از حیات اشخاص که به موجب آن ت رض نسبت به حقوق آنها جرم تلقی می گردد مت ودد
و مختلف است .ایمان به اسالم ،حکومت و جام وه ی اسوالمی را موظوف موی سوازد توا حقووق
گروندگان به اسالم را از هر جهت مورد حمایت جدی قرار دهد و از جان ،مال ،ناموس و حیثیات
اجتماعی آنان در مقابل هر نوع ت دی و تجاوز از ناحیه ی هر کس ،دفواع کامول نمایود .در اسوالم
هرکس بمیرد و وارثی نداشته باشد ،امام و حواکم وارث او میباشود و در اینصوورت دیهوی او را از
بیت المال پرداخت می نماید .به همی جهات فقها در کلیهی موواردی کوه بویم هودر رفوت خوون
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مسلمان میرود ،به استناد قاعدهی «الیبطل دم امرء المسلم» ،حکم به پرداخت دیه از بیت المال داده
اند .یکی از موارد بیم هدر رفت خون مسلمان زمانی است که یک مسلمان به اشتباه کشوته شوده و
امکان پرداخت دیه ی او از سوی عاقله به سبب عجز یوا عودم وجوود آنوان منتفوی اسوت ،کوه در
اینصورت دیه ی وی از بیت المال پرداخت می گردد .همچنی بنابر قول مشهور در قتول عمود یوا
شبه عمد ،در صورتی که قصاص قاتل ،به سبب مرگ یا فرار وی ممک نباشود و امکوان پرداخوت
دیه ی او از مال قاتل و نیز نزدیکان و خویشان وی وجود نداشته باشد ،دیه از بیت المال پرداخوت
می شود .فلسفه ی همه ی ای احکام در قوانی و مقررات اسالمی بوه جهوت هودر نورفت خوون
مسلمانان می باشد که محتوای قاعده ی «الیبطل دم امرء المسلم» می باشود .نکتوه ای کوه در ایو
زمینه الزم به ذکر می باشد ای است که در برخی از استاد و مدارك بی المللوی از جملوه مواده ی
 61اعالمیه ی «اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحود،
و ماده ی « 1کنوانسیون اروپایی» از دولت ها خواسته شده کوه در صوورت عودم امکوان پرداخوت
غرامت به قربانیان جرم از سایر منابع ،ای کار از محل بودجه ی دولت انجام شود .ایو موضوع بوا
آنچه که در فقه اسالمی در قاعده ی «الیبطل دم امرء المسلم» با پرداخت دیه از بیوت الموال آموده
است منطبق می باشد.
ب) قصور حکومت در ایجاد نظم

یکی از وظایف مهم حکومت دینی و اسالمی ،ایجاد نظم و امنیت در جام ه موی باشود .بوه هموی
جهت دنانچه در ای راستا قصوری از حکومت سریزند که موجب ایجاد اختالل در نظم و امنیوت
گردد و به سبب ای بی نظمی ضرری متوجه شخصی بشود ،حکومت باید آن را جبران نمایود کوه
یکی از راه های جبران ای قبیل ضررها که از تقصیر یا سهل انگواری حکوموت در ایجواد نظوم و
امنیت ناشی بشود بیت المال است .تقصیر حکومت در فراهم نموودن امنیوت بورای افوراد جام وه،
موجب افزایش ارتکاب جرایم می گردد و از ای رو امنیت اشخاص به خطر می افتود ،بوه هموی
علت دولت بخاطر قصوری که در برقراری نظم و امنیت داشوته بایود عهوده دار جبوران خسوارت
گشته و از بزه دیده حمایت کند .به عنوان مثال هنگامی کوه شخصوی بوه قتول برسود و قاتول وی
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مشخص نگردد یا فرار کند ،مانند جایی که در اثر عودم رعایوت جوانوب احتیواط ،قاتول از دسوت
مأموران بگریزد .در دنی مواردی هرگاه قاتل مالی نداشته باشد ،بیت المال بایود دیودی مقتوول را
بپردازد؛ زیرا اوال ،ای امر بیانگر ض ف و قصور حکومت در کشف جرم و پیشگیری از آن میباشد
ثانیآ حکومت در نگهداری قاتل سهل انگاری کرده اسوت .همچنوی هرگواه بور اثور اشوتباه قاضوی
ضرری متوجه فردی گردد ،دولت باید از طریق بیت المال ،ضرر وی را جبران نماید؛ زیرا ای امور
بخا طر قصور حکومت در گزینش و انتخاب قضات دستگاه قضایی خود بوده است .بنوابرای بیوت
المال پشتوانه ای جهت جبران ورود ضررهای ناشی از قصوور حکوموت در ایجواد نظوم و امنیوت
جام ه می باشد.
پ) مصالح اجتماعي و اعتقادی

در اسالمی یکی از فلسفه های وجودی تأسیس نهاد بیت المال مربوط به نیازمندی های مورتبط بوا
مصالح عمومی مانند خرید ادوات جنگی با مصالح شخصی ای که به گونوه ای مورتبط بوا مصوالح
اجتماعی مانند پرداخت نفقهی خانواده های بی سرپرست است ،می باشد .حفظ مصالح موردم و از
بی بردن ریشه ی منازعات در باب دماء در جهت رعایت مصالح اجتماعی و اعتقادی می باشد بوه
همی جهت در مواردی که شخصی به قتل برسد و قاتل مشخص نباشد رعایت مصوالح اجتمواعی
اقتضا می کند که بیت المال مسؤول پرداخت دیه ی مقتول باشد .همچنوی هرگواه براثور اقودامات
حکومت برای رعایت مصالح اجتماعی ،مسلمانی به قتل برسد به عنوان مثال دنانچوه از ناحیوه ی
اشتباه حاکم یا قاضی در حکم ،در صورت عدم تقصیر وی ،مانند آنکه به سبب حکم وی ،موالی از
مسلمانی تلف شود یا عضوی از وی به جهوت قصواص قطوع گوردد ،در ایو مووارد بیوت الموال
مسلمی  ،مسؤول میباشد و اگر مأموری برای ایجاد نظم در حکومت اسالمی اشتباها شخصی را بوه
قتل برساند با خودش در همی راستا به قتل برسد ،دیه مقتول از بیت المال پرداخت می گردد.
ت) قاعده الضرر

قاعده الضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیشوتر ابوواب فقوه کواربرد دارد و بوه م نوی ایو
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میباشد که ضرر در اسالم مشروعیت ندارد و هر گونه ضرر در اسالم نفی شوده اسوت .مسوتندات
فقهی ای قاعده دارای پشتوانه ی قوی و محکمی است که عبارتند از :آیات و روایات و همچنوی
سیره و سنت اهل بیت و اجماع و بنای عقال به گونه ای که ائمه ی م صوومی در زموان حکوموت
خود ،افراد را از ورود ضرر به دیگران منع می نمودند .ای قاعوده از جملوه قواعود حکوومتی نیوز
میباشد و بیانگر ای موضوع است که نباید بر اثر احکام حکومتی و اسالمی ضرری به کسوی وارد
گردد .به موجب ای قاعده هرگاه کسی ضرری به دیگری وارد کند بایود آن را جبوران نمایود ،بوه
همی جهت یکی از علل پرداخت دیه از بیت المال ،قاعده الضرر است؛ زیرا در موواردی هوم کوه
مثال خون شخصی ریخته می شود اما قاتل مشخص نیست ،با پرداخت دیه از بیت المال موی تووان
جلوی دو ضرر را گرفت:
اول اینکه ،مانع از هدر رفت خون یک انسان موی شوود ،دوم اینکوه بوا پرداخوت دیوه توسوط
اشخاصی که واق ا مرتکب قتل نبوده اند و موجب ورود ضرر به آنها می گردد؛ موی تووان موانع از
ورود ضرر به آنها شد.
تردید در فاعل جنایت در قانون و رویه قضایي
در اسالم جایگاه وموق یت انسان ارزش واحتورام خاصوی دارد واز ایو رو جورم قتول از اهمیوت
بیشتری برخودار است .به طوری که کشت یک نفر را در واقع تجاوز به جام ه جهانی قلمداد کرده
اند .اما با توجه به اهمیتی که دی اسالم برای حفظ جان اشخاص قائل می باشد ومقرراتی خاصوی
را برای مجازات کسانی که مرتکب ارتکاب قتول دیگوران موی شووند در نظور گرفتوه اسوت توا از
ارتکاب قتل های خودسرانه جلوگیری نماید.توضیح اینکه در اسالم حکوم اولوی درمجوازات قتول
عمدی ،قصاص است واجرای حکم قصاص در صورتی است که امکان ت یی مجرم باشد و بورای
حاکم شرع از طریق اقرار قاتل ،شهادت شهود وقسامه تفضیال و یقیا ثابت گردد که جانی مرتکوب
قتل شخص دیگری شده است وصرفا در ای صورت می توان حکم قصاص را در مورد وی اجورا
نمود اما گاهی اوقات برای قاضی اثبات ارتکاب قتل توسط شوخص م وی تفصویال ویقیوا روشو
نیست وقاضی از بی افرادی که مظنون ومتهم به ارتکاب قتل می باشند تردید دارد که قاتل واق وی
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کدام یک است .به همی جهت یک تردید وشکی در علم قاضی بوجود می آید کوه باعوز ایجواد
شبهه می گردد وبه تبع آن آثاری را به دنبال دارد .از جمله سقوط مجازات قصاص به دلیل حصول
شبهه ووجوب پرداخت دیه موضوعی که در ماده  763قانون مجازات اسالمی مصووب 6731پویش
بینی شده بود و اکنون نیز در ماده  731قانون مجازات اسالمی مصوب 6731پیش بینی شده است.
تعیین مرتکب جرم در موارد تردید در رویه قضایي ایران
در مورد نحوه بر خورد با علم اجمالی یا ت یوی مرتکوب جورم در مووارد تردیود در رویوه قضوایی
میتوان گفت که محاکم قبل از تصویب ماده  763قانون مجازات اسوالمی در سوال  ،6731بوا ایو
موضوع مأنوس نبوده و در رسیدگی و صدور حکم با یک سردرگمی مواجه بودند اما دیوان عوالی
کشور با عنایت به فتاوای م تبر به ای قضیه توجه داشته و در یک مورد که در سوال  6711اتفواق
افتاده بود یکی از ش ب دیوان عالی کشور ،مستقر در قم ،ر ی دادگاه کیفری یک تهران را به دلیول
عدم ت یی دیه با قرعه نقض کرده بود( .در ای پرونده به موجب کیفرخواسوت دادسورای عموومی
تهران دو برادر به اسامی ایرج و آیت هر دو متهم به قتل یک نفر بوده و علت مرگ هم ورود یوک
ضربه با جسم سخت به ناحیه سر اعالم شده بود .دادگاه فقط آیت را به پرداخوت یوک فقوره دیوه
کامله محکوم کرده بود) دیوان عالی کشور در استدالل خود تشخیص دادگاه کیفری را تا آنجوا کوه
قصاص با وجود شبهه بایستی دفع شود را صائب دانسته ولی اشاره میکنود کوه طبوق فتووای اموام
خمینی (ره) اگر مدعی علیه (متهم به قتل) مردد در میان عده محصور باشد بایستی بوه قیود قرعوه،
محل و محصول دیه ت یی شود.
ب د از تصویب قانون مجازات اسالمی در سال  6731و ذکر ماده  763در آن تکلیف محاکم توا
حدی روش شد .اما دون ماده مذکور ابهاماتی داشت در مقام عمل مشکالتی را ایجاد کرد و بوی
ش ب دیوان عالی کشور و محاکم در رسیدگی پروندهها اختالف نظرهایی حوادث و در مقوام حول
اختالف نظرها هیأت عمومی دیوان عالی کشور (ش ب کیفری) وارد قضیه شده و در نهایت منتهی
به صدور آراء اصراری مت دد شد که ذیالً برخی از آنها جهت تشحیذ ذه آورده میشود.
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آراء هیأت عمومي دیوان عالي کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور (ش ب کیفری) در ر ی اصراری شماره  1بوه تواریخ 6733/1/13
در مورد قتل فردی در جریان یک نزاع اعالم کرد که بوه علوت وجوود قورائ و نشوانههوای ظنّوی
م ارض ،مورد از موارد لوث خارج است و دون قتل بی دو نفر (حمزه و مسیح) موردد مویباشود
مورد از موارد علم اجمالی و شبهه محصوره است و اجرای قسامه را نپوذیرفت( .موذاکرات و آراء
دیوان عالی کشور)73/1 ،6736 ،
دیوان عالی کشور در ر ی اصراری به شماره  6731/66/13-63در مورد پرونده ای که موضوع
آن قتل بوده و در جریان منازعه اتفاق افتاده بود حکم قصاص یک متهم را به جهت اینکوه م لووم
نیست که اصابت گلولههایی که موجب قتل شده است از اسلحه ده کسی و یا ده کسوانی شولیک
شده است تأیید نکرده و مورد را از موارد علم اجمالی دانسته و ارشاداً دادگاه ب دی را بوه اجورای
قرعه بی کسانی که با داشت اسلحه در محل وقوع جرم حضور داشته و تیراندازی کردهانود بورای
ت یی مسئول یا مسئولی پرداخت دیه مقتولی راهنمایی کرده است( .مذاکرات و آراء دیوان عوالی
کشور)733/3 ،6736 ،
ش به  13دیوان عالی کشور در یک مورد دنی اظهارنظر کرد :اگرده نوع دالیل پرونده متوجوه
«الف» و علیه اوست ،ولی دون قاضی محترم صادر کننده ر ی توجه اتهام قتول را بوه موتهم دیگور
«ب» نفی نمی کند و از طرفی باید موضوع ر ی قصاص نسبت به شخص م وی محورز باشود ،کوه
نیست ،حتی ممک است برای خود قاتل هم به علت مشروب خوواری و مسوتی م لووم و روشو
نباشد؛ لذا تشخیص دادگاه به ای که مورد از موارد علم اجمالی و استقراع است که باید دیه مقتول
حسب قرعه از بی متهمان اخذ گردد ،صحیح به نظر میرسد(.ر ی شماره )6736/7/13-133
ش به  11دیوان عالی کشور در سه مورد به شرح ذیل اظهارنظر کرد:
مورد اول :ای حکم که قصاص در موارد علم اجمالی و عدم تبیی قاتل ،از قصاص تبدیل بوه
دیه میشود مورد اجماع علمای شی ه موی باشود و هوی کوس بوا قرعوه قائول بوه قصواص نشوده
است(.ر ی شماره )6736/1/3-6133
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مورد دوم :در صورتی که به نظر دادگاه موردی از موارد علم اجمالی باشد ،بایود بورای ت یوی
قاتل قرعه زده شود و در صورتی که به نام متهم «الوف» بیورون آیود بایود او دیوه را بپوردازد و در
صورتی که به نام متهم دیگر قرعه بیرون آید ،دون اولیای دم از او شاکی نیستند دیوزی بور عهوده
وی نخواهد بود(.ر ی شماره )6736/3/63-6363
مورد سوم :با عنایت به حصول لوث و اجرای مراسوم قسوامه صوحیحاً روی یکوی از  7بورادر
«شبهه محصوره» و پس از آن دادگاه قرعه زده و قرعه به اسم «الف» درآمده ،باید گفوت ر ی ابورام
میشود(.ر ی شماره )6736/1/13-6736
ش به  11دیوان عالی کشور نیز در یک مورد دنی ر ی دادند:
ایراد ضرب و جرح وارده به مجروحی  ...طبی تاً به نحوی است که هور یوک بایود یوک عامول
داشته باشد و هر یک از صدمات فوق از مصادیق شبهه محصوره بوده و ت یی دیوه هور یوک بایود
جداگانه برای هر مورد به وسیله استقراع م ی شود( .ر ی شماره )6713/1/13-133
نظرات اداره حقوقي اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه جمهوری اسالمي ایران
اداره حقوقی که یکی از نهادهای قوه قضائیه میباشد و مرجع پاسوخگویی بوه سوؤاالت محواکم و
نهادها و سازمان ها در مسائل حقوقی میباشد در نظریههای مشورتی خود راجع به موضووع علوم
اجمالی به شرح ذیل اظهارنظر کردهاند:
نظریه شماره  :6736/1/67-3/3331هر دند در ماده  763ق.م.ا عبارت دو نفر قیود شوده ولوی
عدد دو موضوعیت ندارد و از باب ذکر حداقل است ،همچنی قتل هم ،موضوعیت نودارد و دوون
در مانح فیه مالك ،جرم موجب دیه ،است لذا باید بر طبق مالك ماده مرقووم کوه بوا فتووای اموام
قدسرهالشریف نیز موافق است ،اتخاذ تصمیم کرد.
نظریه شماره  :6731/3/61-3/7176قرعه به کیفیت مندرج در ماده  763ق.م.ا نسوبت بوه غیور
مورد قتل قابل تسری نمیباشد .به عبارت دیگر تحمیل مجوازات ت زیوری بور کسوی کوه احتمواالً
کودک تری سهل انگاری و قصوری نداشته ،دور از عدالت و منطق قضایی اسوت و مقوام قضوایی
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مربوطه بایستی با بکارگیری کلیه امکانات و بررسی همه جانبه فرد سهلانگار را بیابد و مسوتنداً بوه
دالیل به دست آمده نسبت به صدور حکم و ت یی مجازات برای وی اقدام نماید.
نظریه شماره  :6733/1/13-3/111اگر دند نفور بوه نحوو موذکور در مواده  163ق.م.ا در قتول
عمدی کسی شرکت نمایند برابر ماده  161همان قانون مجازات خواهند شد .اگور شورکت در قتول
به نحو مذکور در ماده  161محقق نباشد و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آنهوا باشود بور
اساس مالك ماده  763ق.م.ا عمل خواهد شد.
نظریه شماره  :6731/3/11-3/1716با توجه به ای که مبنای ماده  763قانون مجازات اسوالمی
فتاوای م تبر و قاعده القرعه کل امر مشکل است ،لذا فرقی بی دو نفر و بیشتر از دو نفر نیسوت و
ذکر عدد  1به عنوان حداقل میباشد.
نظریه شماره  .6 : 6733/3/7-3/1337در شبهه محصوره (ماده 763قانون مجازات اسالمی)باید
بی تمام متهمی قرعه کشیده شود هر دند ب ضی از آنها فوت کرده باشند زیرا دیه با مورگ کسوی
که باید آن را بپردازد ساقط نمی شود و حکم اولیه ای مورد (شبه محصوره) هوم قصواص نیسوت
بلکه دیه است و لذا بی متهمی به قتل عمدی ماموری –ولو اینکه ب ضی از متهموی فووت شوده
باشند –باید قرعه کشیده شود.... .1.
نتیجهگیری
بر اساس ای پژوهش میتوان نتایج کلی را به شرح ذیل بیان نمود:


علم اجمالی– علمی است که از ظ و گمان باالتر است و با توجه به منشأ آن در طول ادلّه
دیگری قرار دارد.



حصول علم اجمالی در مقام اثبات ،موجد شبهه است و از ای منظر خود به دو قسم شوبهه
محصوره و شبهه غیرمحصوره تقسیم میشود .شبهه وقتی محصوره است کوه ت وداد افوراد
اطراف علم اجمالی کم و م دود باشد و در مقابل شبهه وقتی غیر محصوره است که ت وداد
افراد اطراف علم اجمالی زیاد و یا غیر قابل شمارش باشد ،گردوه در بوی افورادی م لووم
باشد.
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با وجود علم اجمالی در مقام اثبات جرم ،عموماً در نتیجهی «قاعده در » ،شبهه حاصل شده
و «اصل برائت»« ،قاعده وزر یا اصل شخصی بودن مجوازاتهوا» و «قاعوده حرموت خوون
مسلمان و منع هدر رفت خون» حکومت مییابند.



در جرائم مستوجب حد ،دنانچه شخصیت فاعل جرم بی دند نفر مردد باشد ،حد از همه
افراد مورد تردید ساقط میشود.



در شبهات محصوره ،در نحوه ت یی مسئول پرداخت دیه اختالف اسوت .اکثریوت فقهوا از
گذشته تا عصر حاضر نظرشان بر تنصیف و تقسیم دیه بر همه افراد مورد تردید است و در
مقابل عده دیگری از فقها که نظرشان با توجه به اصول و روایات موجود نزدیک به صواب
است ،بر ای عقیدهاند که ت یی مسئول ،با قرعوهکشوی بوی افوراد موورد تردیود مشوخص
میشود .ب ضی از فقهای م اصر نیز نظرشان بر پرداخت دیه از سوی بیتالموال بوا رعایوت
شرایط میباشد.



در شبهات غیرمحصوره ،نظر جمیع فقها بر ای است که به لحاظ جلوگیری از هودر رفوت
خون ،مسئولیت پرداخت دیه با بیتالمال میباشد.



در شبهات محصوره ،نظر ب ضی از فقها بر ای است که در صورت سوگند مدعی علیهم بر
برائت خود در قتل دیه مقتول بر بیتالمال است.



علم اجمالی با حصول علم تفصیلی یا با قیام حجت ماننود لووث و قسوامه و یوا بوا امتنواع
مدعی علیه از سوگند منحل میشود.



بر اساس ای تحقیق ،علم اجمالی در جنایت در شبهات غیر محصوره ده در قتل و ده در
جرح حجّت نیست .اما در شبهات محصوره در ضرب و جرح ،حجّت است و متهموی بوه
پرداخت دیه محکوم می شوند و اگر فوت کرده باشند دیه از بیت المال پرداخت می شوود.
ودر قتل اگر متهمی بر بی گناهی خود قسم بخورند ،حجّت نیسوت و متهموی بور اسواس
اصل برائت آزاد و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود ولی اگر متهمی قسم نخورند
کسی که امتناع کرده است باید دیه مقتول را بپردازد و اینجا علم اجمالی حجّت است.
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در موادی که قاتالن دو نفر و مقتوالن دو نفر باشند اما مقتول هر قاتول م لووم نباشود علوم
اجمالی در اینجا حجّت است و با تقاضای هر دو اولیای دم ،هر دو قاتل قصاص می شووند
و یا با شرایطی دیه می پردازند و کسی از آنها برائت تحصیل نخواهد کرد.



قانونگذار جدید در سال  6731با حذف نهاد قرعه از نظام قضایی ،طبق نظر فقهای م اصور
و با عنایت به قاعده «انباَّمقعفیقا دعیقوانا تقعفیقم قافک » احکام جدیدی را بیان کرده است.



در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها مشخص نیست ،پس از سقوط قصواص نوبوت
به دیه میرسد ،اما تکلیف مسئول پرداخت دیه و روش ت یوی آن مشوخص نشوده اسوت.
دهار نظر مختلف از سوی مراجع رسمی کشور و نیز فقها و حقوقدانان مطرح شده اسوت:
مسئولیت بیت المال ،ت یی مسئول از طریق قسامه ،ت یی مسئول از طریق قرعوه و تقسویم
مسئولیت بی متنازعی

.
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