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 چکیده

 آن به گاه قانونگذار. باشد مي ديه نهاد ايران حقوقي و فقهي نظام انگيز بر بحث مسائل از يکي

 به كه داده مدني ماهيت نهاد اين به گاه و گيرد مجازاتها قرار ی زمره در تا داده جزايي ماهيت

 شده وارد او اوليای يا ديده بزه به مرتکب عمل نتيجه در كه زيانهايي و خسارتها برانمنظور ج

 عليه مجني بر وارده های خسارت با ديه مبلغ و موارد ميزان از ای پاره شود. در مي پرداخت

 شرعي ی مقدر ديه و وارده های خسارت بين تناسبي گونه هيچ موارد برخي در و داشته مطابقت

 كه است ای ديه ميزان برابر چندين عليه، مجني به وارده وزيانهای ها خسارت بسا چه و دندار وجود

 21 مصوب اسالمي مجازات قانون الزام. در اگر.است شده معين وی بر وارده ی های صدمه به نسبت

 و قصاص و حدود كنار در را ديات ، 7 ماده و داشت كيفری ی چهره تنها ديه 1361 ماه مهر

 ":  كه داشت چنين ديات تعريف در نيز قانون 10 ماده بود، آورده ها مجازات شمار درتعزيرات 

 به بعدی های تجربه ولي " است شده تعيين برای جرم شارع طرف از كه است مالي جزای ديات

 مصوب مجازات اسالمي قانون در پس، كشند ديگاه دست اين از بايد كه داد نشان قانون نويسندگان

 با ".است شده تعيين جنايت برای شارع طرف از كه است مالي ديه":  آمده چنين( 15 ماده) 1371

 رديف در ديه ، مبحث اين بر حاكم كلي قواعد بررسي و ديات مبحث روايات مجموع در تأمل

 سو يک از ديات ميان كه متعددی افتراق نقاط به توجه نيز با و.  گيرد نمي قرار كيفری مجازاتهای

 اين قواعد در چارچوب كه يابيم مي در دارد، وجود ، ديگر سوی از مالي ضمان و مدني مسئوليت و

 جنبه از و شود مي محسوب «شرعي خسارت»نوعي حقوقي، ماهيت نظر از بلکه.  گنجد نمي نيز دو

 يا امکان خصوص در كه نظراتي كلي طور به. دارد را خود ويژه نظام و مقررات، قواعد و احکام ی

 را مطرح گرديده شرعي مقدر ی ديه بر افزون بدني صدمات از ناشي های زيان جبران امکان عدم

 های زيان ترميم با مخالفين و ها زيان گونه اين جبران امکان با موافقين كلي دسته 2 به توان مي

 كلي طور به پرداخت ديه لزوم بر تنها دارند وجود ديه باب در كه رواياتي. كرد تقسيم شده ياد

له:
مقا

ن 
نوا

ع
 

ان
ایر

ق 
قو

 ح
ه و

 فق
در

یه 
ت د

اهی
م

 
  

ره 
دو

1 
ره 

ما
 ش

/
2 

  /
ییز

پا
 

13
96

/ 
ص 

31-
20

 

http://www.tajournals.com/
http://dx.doi.org/10.21859/psychol-01023
mailto:sarsabze313@yahoo.com


 20-39، ص 1396 پاییز، 2، شماره 1دوره ،  روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 

21 

 10.21859/psychol-01023 

 هم را خود بر شده وارد های خسارت ساير تواند مي عليه مجني آيا اينکه به نسبت و داشته تدالل

 ۀ قاعد ، «الضرر» ی قاعده ، چون اصولي و قواعدی كه حالي در. ساكت اند خير، يا نمايد طلب

 به شده وارد تمام خسارتهای جبران لزوم بر كه داللت تسبيب ی قاعده و عقاليي سيره ،«الضرار»

 يابد، نمي را آنها جبران تکاپوی مقرر ديه كه هايي خسارت جبران به نسبت جاني دارد، عليه مجني

 وارده خسارت كليه جبران لزوم به تصريح با مدني مسئوليت قانون نيز قانوني نظر از .شود مي ملزم

 اينکه ضمن زگذاشتهبا ديه بر مازاد خسارت جواز اخذ نظريه اعمال قانوني توجيه برای را راه افراد به

 2اين  قلمرو زيرا است؛ شده نسخ قانون اين اسالمي مجازات قانون تصويب با كرد ادعا توان نمي

 نه شد تخصيص به قائل بايد باشد آنها ميان هم تعارضي آنکه فرض به و دارد فرق يکديگر با قانون

 را جنبه 2 هر بلکه خسارت صرفاً يا است مجازات صرفاً كه ديه داشت تعمد نبايد چنين هم. نسخ

 آن دليل اما حداقل است عنوان به است، كرده تعيين ديه برای را مبلغي قانونگذار كه اين و دارد

 با مقاله، اين در است. نگارنده كرده تعيين قانونگذار كه است همان خسارت و ضرر تمام كه نيست

 موارد ذكر همچنين و ديه حقوقي تماهيّ دربارة حقوقدانان و نظرانصاحب مستندات و داليل بيان

 پرداخته آنها ارزيابي و نقد به مالي، مجازاتهای و مدني مسئوليت قواعد با ديه اشتراک و اختالف

 .است كرده ذكر را ديه ماهيّت دربارة برتر ديدگاه پايان، در و است

 

 .مدني مسئوليت خسارت، جبران كيفر، مجازات، ديه، واژگان کلیدي:
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 مقدمه -1

 نخستين در. رفت قانون اين یپيشينه سراغ به بايد ،1392 مصوب اسالمي مجازات قانون براساس ديه ماهيت مطالعه برای

 به 27/5/1388 تاريخ به ایجلسه در اليحه اين كرد؛ ياد( ديات و قصاص حدود، كليات،) اسالمي مجازات اليحه از بايد نيز، گام

 موافقت آن آزمايشي اجرای با اسالمي شورای مجلس ،25/9/1388 تاريخ در و رسيده مجلس حقوقي و قضايي كميسيون تصويب

 مال عنوان با آن از نيز اليحه مانه 450 و 17 مواد حال، اين با. باشدمي هامجازات جمله از ديه اليحه، اين 14 ماده اساس بر. كرد

 آثار و احکام دارای و دهبو دم ولي يا عليهمجني شخصي حق مورد حسب ديه»: خوانيممي نيز 454 ماده در. است برده نام

 در حال، اين با يست؛ن مطالبه قابل ديه بر مازاد خسارت كه كرد برداشت شدمي صراحتي چنين از. «است ضمان يا مدني مسووليت

 مازاد خسارت ديه، بر عالوه شدبا ديه از بيش عليهمجني معالجه متعارف هایهزينه هرگاه»: شد گرفته ديگری ینتيجه 456 ماده

  «.گردد... تعيين دادگاه حکم با و كارشناس نظر اخذ با الضرر قاعده باب از بايد نيز

 با( 40627/30/89 شماره نامه. )شناخت شرع خالف را ديه بر مازاد خسارت پرداخت 1/9/1389 تاريخ در نگهبان شورای اما

 در. رسيد تصويب هب قضايي و حقوقي كميسيون 2/5/1390 مورخ جلسه در اليحه متن در اصالحاتي ،نگهبان شورای ايراد به توجه

 مورد قانون ايينه متن نيز، سرانجام. شد حذف 456 ماده اما نکرد تغييری 454 و 450 ،17 ،14 مواد اگرچه جديد، متن اين

  .رسيد نگهبان شورای تاييد به 11/2/1392 تاريخ در و گفتهپيش كميسيون تصويب به 1/2/1392 در وگوگفت

 اين به پاسخ در خير؟ يا است جبران قابل ديه بر مازاد خسارت جديد، قانون به توجه با آيا كه است پرسش اين جای حال

 اين بر فرض بنابراين،. دارد ار ضمان يا مدني مسووليت آثار و احکام ديه آن، یپايه بر كه شد متوسل 452 ماده به توانمي پرسش،

 خسارت همه فرض، رب بنا ديه، گرفتن با بنابراين، است؛ وارده خسارت جبران آن، كاركرد و مدني مسووليت ديه، ماهيت كه است

 ماده حذف توانمي ليل،د اين به. است خسارات كامل جبران اصل برخالف ديه، بر مازاد خسارتي مطالبه پس شود؛مي جبران فرد

 اين مطالبه امکان عدم بر است دليلي دانست،مي مجاز را ديه بر مازاد خسارت مطالبه كه ایماده حذف واقع، در افزود؛ نيز را 456

  .خسارت

 باد بر را ديه بر مازاد خسارت مطالبه امکان توجيه برای گذشته یدهه سه در دانانحقوق هایتالش یهمه تفسير، اين اما

 برای دليلي تنها نه ذف،ح اين هراسيد؛ نبايد 456 ماده حذف از راه، اين در. گرفت پيش رد را دشوارتری راه بايد پس. داد خواهد

 در برد؛ بهره ديه بر ادماز خسارت مطالبه امکان راستای در آن از بايد برعکس، بلکه نيست، ديه بر مازاد خسارت مطالبه ممنوعيت

 اما است ناسازگار ،ديه بر افزون خسارت مطالبه با مدني، وليتمسو عنوان به ديه تلقي حقوقي، دقيق تفکر يک در اگرچه واقع،

 مدني مسووليت ماهيت هم هچنانک: نديد ناسازگار يکديگر با را دو اين ،25/9/1388 تاريخ در خويش مصوب متن در ما گذارقانون

 يکديگر، با سخن دو اين ناسازگاری يلدل به نه نيز 456 ماده. دانست مجاز را ديه بر افزون خسارت مطالبه هم و پذيرفت برايش را

 مسووليت كاركرد هم تواندمي( ديه) حقوقي نهاد يک ما گذارقانون نگاهِ در پس. شد حذف بودنش، غيرشرعي تصور سبب به بلکه

 ووليتمس ديه، اهيتم مجازات، قانون كنوني متن در آنکه وجود با پس. باشد مطالبه قابل مازادش خسارت هم و باشد داشته مدني

 هاگرچ كه گفت توانمي د،نباش دلنشين نيز سخن اين اگر. دانست مجاز نيز را مازادش خسارت مطالبه توانمي شده، دانسته مدني

 بر سو،يک از چه ست؛ا مانده باقي نخوردهدست است، آن تركيبي ماهيت موئد كه ديه، تعريف هنوز اما شده حذف ،456 ماده

 به ما گذارقانون اين،بنابر. است مدني مسووليت ديه، ماهيت ،454 ماده اساس بر سو، ديگر از و است مجازات ديه ،14 ماده اساس

 به نيز شده ياد ماده حذف. است يافته گرايش دو، هر مدني، مسئوليت و مجازات عنوان به ديه تلقي يعني تركيبي نظريه سمت

 اين برابر در ما كنوني يتموقع نتيجه، در است؛ ديه بر افزون خسارت مطالبه امکان موضوع برابر در ما گذارقانون سکوت معنای

 مازاد خسارت زمان، آن در كه همچنان پس، ايم؛داشته پيشين اسالمي مجازات قانون هنگام در كه است موقعيتي همانند موضوع،

 .داشت باور توانمي نکته همين به نيز زمان، اين در بود، مطالبه قابل ديه بر
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 واجد ديه كه آيدمي پيش حقوقي نهاد اين مورد در سوال اين حقوق در اما. است اسالم پذيرش مورد حقوقي نهاد يک ديه

 ديدهبزه به مرتکب عمل نتيجه در كه هاييزيان و هاخسارت جبران منظور به كه است مدني نهاد، اين ماهيت آيا است؟ ماهيّتي چه

 رایب مرتکب بر كيفر عنوان به و گيرد قرار هاييمجازات زمره در تا دارد جزايي ماهيتي اي شودمي پرداخت شده، وارد او اوليای يا

 .شود اعمال وی رنج و درد احساس و تنبه

 از ديگری، علمي ايلمس شدن روشن شود،مي مترتب نظريه هر قبول بر كه متفاوتي آثار بر عالوه پرسش، اين پاسخ يافتن

 و بوده نظرانصاحب از بسياری مناقشه محل و نظر مطمح خود، كه دارد پي در را ديه بر مازاد ارتخس اخذ جواز عدم يا جواز جمله

 .هست

 در قصاص کانام كه عمدی صدمات مورد در يا عمدی شبه يا عمدی غير بدني صدمات ايراد برابر در كه است مالي ديه »

 يا فوت عامل طرف از د،باشن داشته ديه بر توافق دم اوليای يا نطرفي كه عمدی قتل يا عمدی صدمات در يا ندارد وجود آنها مورد

  (1395 ، رحمدل. )ستا شده مشخص قانون يا شرع در آن ميزان كلي طور به و شودمي داده مقتول دم اوليا يا مصدوم به صدمه

 جبران يا است ازاتمج ديه هاينک مورد در. كرد توافق آن از بيشتر يا است شده معين كه آنچه از كمتر به است ممکن ولي 

 از يکي جزو را ديه ياسالم مجازات قانون. ندارد وجود نظراتفاق حقوقدانان بين خصوص اين در كه داشت اظهار بايد خسارت،

 آن است وارد آن دنكر تلقي خسارت به كه ايرادی. نيست مجازات ديه كه است آن امر واقعيت ولي است، كرده تلقي هامجازات

 جبران نوع چه اين است خسارت جبران اگر آنکه دوم و است كرده تلقي مجازات را بديهي اين به موضوع گذارقانون چرا كه است

 را صدومم خسارات تمامي كه است خسارتي جبران نوع چه اين آنکه سوم و است مشخص قبل از آن ميزان كه است خسارتي

 نظر به. باشد وممصد بر وارد خسارات واقعي ميزان از بيش است مکنم كه است خسارتي جبران نوع چه يا و كندنمي جبران

 صورتي در. شود برطرف مشکالت اين كند، مدني مسئوليت قلمرو وارد و حذف مجازات قانون از را ديات باب گذارقانون اگر رسدمي

 جبران ممنوعيت بر صريحي حکم گذارونقان است، چنين نيز موارد برخي در كه باشد، متعلقه ديه ميزان از بيش خسارت ميزان كه

 شده، صادر كشور عالي ديوان عمومي هيئت طرف از مورد اين در كه اصراری رای به استناد با و نکرده وضع ديه بر زايد خسارات

 مربوط مقررات عموم و اطالق بلکه ندارد، وجود ممنوعيتي مورد اين در تنها نه كه حالي در. كندنمي لحاظ را ديه بر زايد خسارات

 ديه بر زايد اراتخس مطالبه امکان بر الضرر و ضمان و تسبيب مانند فقهي قواعد و مدني مسئوليت قانون در خسارت جبران به

 .گذارندمي صحه

 در شودمي داده او دم يایاول يا ولي به يا عليهمجني به عضو يا نفس بر جنايت سبب به كه است مالي ديه ، قانون اساس بر

 نظر استدالل برای و دانسته تمجازا را ديه ایعده كه گونه بدين شده، مطرح مختلفي هاینظريه حقوقدانان ميان ديه، ماهيت دمور

 اين در و است خسارت جبران ديه كه هستند اين به قايل ديگر ایعده مقابل در كنند؛مي استناد قانوني مواد از برخي به خود

 يا عليه مجني استدرخو صورت در ديه پرداخت و المال بيت يا عاقله سوی از ديه پرداخت ديه، رسيدن ارث چون مواردی به جهت

 .كنندمي استناد اسالمي مجازات قانون از موادی و او مقام قايم

 ديه تواننمي مطلق ورط به است قايل ديه برای تلفيقي ماهيتي كه است مطرح نيز سومي ديدگاه فوق، هایديدگاه مقابل در

 جبران منظور به هم و شود ضرب و جرح يا و قتل ارتکاب مانع تا است مجازات هم ديه بلکه دانست، خسارت جبران يا و مجازات ار

 شودمي داده ديده زيان شاكي به ضرر

 از يکي عنوان به ار آن اسالم كه ديه آيا چيست؟ ديه ماهيّت اساساً كه شده مطرح بحث اين حقوقي، مجامع ميان در امروزه

 و شده متنبّه ديه، پرداخت با او اينکه تا است شده وضع مجرم مجازات برای است، داده قرار تأييد مورد اشحقوقي نهادهای

 ملع قِبَل از كه است يانهاييز و خسارتها جبران منظور به بلکه مجرم، تنبّه و مجازات برای نه ديه اينکه يا نمايد رنج و درد احساس

 است؟ شده وارد وی اوليای يا عليهمجني به مرتکب
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 دارای را ديه حقوقدانان، از گروهي. است شده ارائه حقوق علم نظرانصاحب سوی از نظريه چهار باره، اين در كلّي، طور به

 دیموار در خصوص، اين در صيلتف با نيز برخي. اندكرده بيان جزايي صرفاً ماهيّتي واجد را آن ديگر، برخي و مدني صرفاً ماهيّتي

 در هدي برای را دوگانه ماهيّتي زني حقوقدانان از گروهي. انددانسته كيفری جنبة واجد ديگر، مواردی در و مدني جنبة دارای را ديه

 .اندپذيرفته آن موارد و حاالت تمام

 مرتکب، ه،فتيا كيفری و جزايي جنبة ديه، مستوجب ارتکابيِ عمل باشد، مرتکب مجازات ديه، كه صورتي در است مسلّم

 عمل آن، مرتکب و هداشت مدني جنبة خسارتها، جبران ساير مانند باشد؛ خسارت جبران ديه، اگر اما شود،مي شناخته مجرم

 پذيرش با كه چرا جاست؛ مينه از بحث ضرورت. كندنمي صدق وی بر مجرم عنوان اساساً رو، اين از و است نداده انجام ایمجرمانه

 .شودمي مترتّب مسئله بر متفاوتي كامالً و خاص آثار و نتايج فوق، حاالت از يک هر

 عنوان با امروزه كه است بحثي ديه، ماهيّت خصوص در فوق هاینظريه از يک هر پذيرش بر مترتّب آثار ترينمهم جملة از

 و ضرب واسطة به كه يكس آيا كه است بحث. است مطرح قضايي محاكم و حقوقي مجامع در «ديه بر مازاد خسارت گرفتن جواز»

 به) خسارت مطالبة شده، رمقرّ وی برای شرع در كه ایديه دريافت از پس تواندمي است، گرديده خساراتي متحمّل ديگری، جرح

 ،ديه بر مازاد خسارت دريافت نههرگو برای را راه ديه، ميزان كردن معيّن با شارع بلکه خير، يا بنمايد نيز( ديه بر عالوه چيزی عنوان

 .است بسته

 اين در شود،مي الاِعم مرتکب بر كه است مجازات يک صرفاً ديه كه برسيم نتيجه اين به ديه، ماهيّت بحث در چنانچه حال

 عمل اثر بر كه نيز را زياني و ضرر ديه، بر افزون تواندمي عليهمجني مدني، مسئوليت و ضمان باب قواعد طبق گفت، بايد صورت

 ديدهزيان خسارت نجبرا برای شارع كه بدانيم مدني حقوق نهاد يک را ديه اگر اما كند، مطالبه است، دهش وی متوجّه مرتکب،

 عنوان به ديه بر عالوه چيزی تواننمي است، شده معيّن شرع در خسارت جبران اين ميزان چون كه گفت توانمي است، كرده مقرّر

 مدني مسئوليت هب ولي دانست، مدني حقوق نهاد را ديه حتي بتوان شايد البته. )نمود مطالبه عمل مرتکبِ از خسارت جبران

 (.است شده مطرح نظرانصاحب برخي توسط خود جای در كه داشت اعتقاد نيز هاهزينه خصوص در مرتکب

 بررسي اب ايمكوشيده رنوشتا اين در دارد، پي در ديه ماهيّت چيستي كه مهمّي و عملي هایثمره به توجّه با روی، هر به

 بخش، چهار در منظور، بدين. بيابيم ديه دربارة را اساسي پرسش اين پاسخ زمينه، اين در نظرانصاحب و حقوقدانان هاینظريه

 قرار بررسي و نقد مورد را هاآن و كرده ذكر را شدهارائه مستندات و داليل همراه به ديه ماهيّت خصوص در ابرازشده هاینظريه

 .ايمداده
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 دیه بودن خسارت جبران دیدگاه طرفداران-1

 و ضرر جبران برای ديه اينان، نظر از.دارد مدني صرفاً ماهيّتي ديه كه اندقائل ایعدّه حقوقدانان، و نظرانصاحب ميان در

 یبرا ؛(286: 1372 جي،گر) اندآورده تعبير «مالي غرامت» عنوان با ديه از رو، اين از ديگر؛ چيز نه است، شده تعيين بدني زيانهای

 :است آورده ديات كتاب در گرجي دكتر مثال

 نه دارد، مالي و قوقيح جنبة كه آورد شمار به زيان و ضرر جبران و خسارت تأدية قبيل از بايد را ديه كه آيدمي نظر به

 (51: 1380) جزايي و كيفری

 با دم اوليای كه باشد عمدی جرح و ضرب يا قتل وضع در خواه ديه، يعني است؛ مدني ضمان ديات، گروه، اين ديدگاه در

 صورت، هر در باشد، طاخ يا عمد شبه جرح و ضرب يا قتل قبال در خواه و اندگرديده آن خواستار قصاص جای به جاني با مصالحة

 (.168: 1379 داماد، محقّق) مجازات نه است، خسارت و دارد مدني جنبة

 دیه بودن خسارت جبران دیدگاه طرفداران دالیل -1-1

 ارهاش بدانها كه اندهشد متذكّر است، ديه حقوقي جنبة بيانگر كه را داليلي خود، مدّعای اثبات برای ديدگاه اين طرفداران

 :كنيممي

 آنها از بلکه نگرديده، حمطر ديه بودن مجازات ديات، باب در وارده روايتهای در: اندداشته بيان داليل اين بيان در برخي

 تهگرف قرار ارش برابر در ديه اوالً روايات، اين در زيرا است؛ شده تعيين بدني زيانهای و ضرر جبران برای ديه كه شودمي ادهاستف

 گرفته نظر در نشده، عيينت ديه كه درجايي بدن، بر وارده زيانهای و ضررها جبران برای ارش كه شودمي استفاده آنها از و است

 يک ـ بلهمقا قرينة به - بايد نيز ديه رود،مي شمار به بدني ضرر و خسارت جبران نوع يک ارش، هك طوری همان پس. است شده

 .باشد بوده خسارت جبران نوع

 شبه يا خطايي فعلهای لمقاب در ديه كه حالي در باشد،مي گناه و معصيت مقابل در هميشه اسالمي مجازاتهای وضع ثانياً

 .گيردمي قرار عمد

 و دشون مجازات كه ندارد عنام ،(دولت) امام يا و باشند جاني خويشاوندان خواه اند،ديه پرداخت مسئول گاهي كه عاقله ثالثاً

 و عدالت خالف بر اين كه رنددا را كيفری تعقيب قابليّت اسالمي فقه نظر از گناهبي افراد كه گفت بايد باشد، مجازات ديه، اگر

 مسئوليت در ضمان، و است شده تعبير «ديه ضمانِ» به روايات از بسياری در اينکه ضافاًم. است سليم فکر و مستقيم عقل منطقِ

 (.1/189: 1376 شوشتری، مرعشي) مجازات نه دارد، ظهور مالي

 :اينکه جمله از اند؛كرده استناد ديگری داليل به ديگر برخي

 رتخسا جبران و غرامت معنای به رشا اينان، نظر از. انددهبر كار به را «ارش» اصطالح ديه، انواع از ایپاره برای فقه علمای ـ

 .است

 اصوالً مرتکب عمل ازير باشد؛ داشته كيفری جنبة نيست ممکن شود،مي اخذ جاني از عمد شبه و خطا موارد در كه ديه ـ

 اَعمال ارتکاب و ادند آزار قصد و شده لحاظ تجاوز و عدوان رواني عنصر جرم، در كه چرا نيست؛ كلمه دقيق و اخص معني به جرم

 پديد اشباطني يلم خالف بر و نداشته سوئي قصد اصالً مرتکب آن، در كه جرحي و قتل و است موجود آن در قانون و شرع خالف

 .آيد شمار به محض جنايت و جرم قبيل از تواندنمي هرگز آمده،

 كرد، محکوم است، هزد سر جاني از كه جنايتي دية اختِپرد به نبايد را ديگران باشد، داشته محض عقوبتِ جنبة ديه اگر ـ

 را ديه نتواند يا كند رارف جاني اگر نيز عمد شبه و عمد در و است عاقله بر ديه محض، خطای جرحِ و ضرب ايراد و قتل در آنکه حال

 .شودمي پرداخت المال،بيت از مواردی در و عاقله سوی از بپردازد،
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 ساير مانند بلکه شود،نمي ساقط ديه آنکه حال گردد، ساقط ديه بايد جاني فوت صورتِ در اشد،ب محض مجازاتِ ديه اگر ـ

 .شودمي پرداخت او اوليای يا عليهمجني به و خارج جاني تركة از و شودمي حال دار،مدّت ديونِ

 عليهمجني تراضي، اين با. ندكن اضيتر ديه بر جاني با توانندمي دم اوليای است، قصاص آن مجازات كه عمد جرح يا قتل در ـ

 يباق عضو يا جان تلف از ناشي سارتخ تأدية تنها و برندمي ميان از را( قصاص) كيفری جنبة و كنندمي عفو را جنايت دم، اوليای يا

 وعف با آوريم شمار به كيفر را ديه چهچنان حال. شودمي پرداخت ديه عنوان به اوليائش يا عليهمجني به مبلغي يا مال كه ماندمي

 .دارد منافات

 نه گيرد،مي تعلّق دولت به و شودمي دولت خزانة عائد شود،مي گرفته جريمه عنوان به مبلغي كه كيفری مسائل در معموالً ـ

 (53ـ51: 1380 گرجي،.) است غالب نآ در تاوان جنبة پس. شودمي داده وی اوليای يا عليهمجني به ديه اما عليه،مجني شخص به

 :كنيممي بيان را آنها زير در كه است شده ابراز نيز ديگری مؤيدات نظر، اين اثبات برای همچنين

 مجازات؛ تا كندمي ترنزديک خسارت به را آن ماهيّت كه دارد وجود مقرراتي و ضوابط آن، اِعمال و ديه ميزان تعيين در ـ

 زن دية شود، سوم يک زا بيشتر ديه مقدار كه هنگامي اعضا، دية در و است مرد دية نصف زن دية شرعي، موازين برابر مثال، برای

 بيشتری لطمة اقتصادی نظر از وی، بدن اعضای يا مرد بردن بين از كه است آن امر، اين توجيهات از يکي و يابدمي كاهش نصف به

 اين و است عليهمجني اقتصادی توان ديه، مقدار يينتع مالک يعني او؛ بدن اعضای يا زن بردن بين از تا كندمي وارد وی خانوادة به

 .مجازات نه است، مالي خسارت نوعي ديه، اينکه بر است ایقرينه

 داشته را تکليف عمومي شرايط كه شودمي اعمال كساني مورد در تنها مجازات كه گويدمي قانوني و شرعي مسلّم اصل يک ـ

 لزمم ديه پرداخت به افراد اين هك حالي در كرد، تحميل اينها نظاير و ديوانه كودک، بر را مجازات تواننمي هرگز بنابراين، باشند؛

 به شود،نمي پرداخت جاني شخص سوی از ديه اين اگرچه. نيست منتفي( عاقله توسط به) ايشان سوی از ديه پرداخت و شوندمي

 .شودمي منتفي كلّي به مسئوليت گفت، بتوان كه نيست ایگونه

 حال ،(خصوصي موارد در رمگ) ندارد نيازی عليهمجني درخواست به آن اِعمال و است مترتّب جرم بر خود، به خود ات،مجاز ـ

. باشد كرده درخواست را آن وی، مقام قائم يا عليهمجني كه گيردمي قرار حکم مورد صورتي در و ندارد خصوصيتي چنين ديه، آنکه

 .نبود نيازمند نفعذی افراد تقاضای به آن بر حکم بود، مجازات ديه اگر و است خسارت خصوصيات از وضعيت، اين

 ناي. نبود كفّاره به نيازی ود،ب مجازات ديه، اگر پس. است واجب آن كنار در نيز كفّاره شود،مي الزم ديه كه مواردی اكثر در ـ

 مجازات اِعمال رایب شارع و است خسارت صرفاً ،ديه كه است دليل بدين است، كرده واجب ديه كنار در را كفّاره شارع، كه امر

 كفّاره، پرداخت البته. است كرده واجب نيز را كفّاره جاني، به نسبت

 جزای يا حبس مجازات به حکم ديه، پرداخت بر افزون موارد، بسياری در اما ندارد، اجرايي ضمانت كه است شرعي حکمي

 .شودمي داده نيز نقدی

 خطای زا بيشتر عمد شبه قتل در تقصير ميزان كه درحالي است، يکسان محض خطای و عمد هشب قتل در ديه مقدار ـ

 تشديد نيز ديه يزانم تقصير، تشديد اثر بر بايد باشد، مجازات ديه اگر چون است؛ ديه بودن خسارت بيانگر امر، اين. است محض

 .شود

 به شود، بازداشت ختپردا از عجز دليل به مجرم چنانچه دی،نق مجازاتهای ساير همچون بتوان بايد باشد، مجازات ديه اگر ـ

 (.41ـ35: 1378 ،زراعت. ) ندارد قبول را چيزی چنين كسهيچ آنکه حال كرد، كسر ديه مقدار از وی، بازداشت ايام تناسب

. است كوشيده خود نظرية اثبات در دليل، نوزده ضمن در است، معتقد ديه مدني ماهيّت به كه نيز نويسندگان از ديگر يکي

 :از است عبارت آنها از ديگر برخي. شد مطرح فوق داليل ضمن در مستندات، و داليل اين از برخي

http://www.tajournals.com/
http://dx.doi.org/10.21859/psychol-01023


 20-39، ص 1396 پاییز، 2، شماره 1دوره ،  روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 

27 

 10.21859/psychol-01023 

 ديه، مستوجب اعمال رد زن شهادت قبول بنابراين، كيفرها؛ ساير و قصاص نه شود،مي پذيرفته ديات در فقط زنان شهادت ـ

 كيفر موجبِ عمدی ايتهایجن در مالي، مسائل خالف بر زنان شهادت كه چرا ت؛نيس جرايم زمرة در ديه، كه است اين دهندةنشان

 .ندارد وجود ديگر مالي حقّ هر و ديه ميان فرقي هيچ كه معناست بدان اين. شودنمي پذيرفته

 كيفر موجبِ جنايات رد كفالت كه حالي در كيفری، غير مسائل در كفالت پذيرش همانند شود،مي پذيرفته ديات در كفالت ـ

 .است ديه ماهيّت بودن كيفری غير بيانگر نيز امر اين. شودنمي پذيرفته

 ساقط قصاص دم، یاوليا يا عليهمجني گذشتِ و عفو با چنانچه است، قصاص آن، كيفر كه عمدی جرح و ضرب و قتل در ـ

 ،مواردی چنين در رو، اين از است؛ شده جمع هم با الناسحقّ و اهللحقّ قصاص، در آنکه توضيح. گرددمي تعزير مستحقّ جاني شود،

 و يابدمي غلبه فقها جميع جماعا به جاني، تعزير از است عبارت كه اهللحقّ بر قصاص، اجرای از است عبارت كه الناسحقّ چون

 كنند،مي نظرصرف قصاص اجرای از و بخشندمي را خود حقّ وی، اوليای يا عليهمجني كه جايي در اما. گردد قصاص بايد جاني

 صورت اين در كه ایديه كه شودمي گرفته نتيجه پس. گرددمي تعزير جاني، كه است سبب همين به و است باقي همچنان اهللحقّ

 اجرا وی بر كه تاس تعزيری همان جاني، مجازات كه چرا است؛ خسارت جبران بلکه نيست، مجازات گردد،مي اخذ جاني از

 .گرددمي

 قتل كيفر از بکُشد، را معيج كه كسي كيفر رو، اين از شود؛نمي متعدّد مشروع، غير واحد فعل از ناشي ضرر دّدتع به كيفر ـ

 ضرر چند فعل، يک بر گاه هر مثالً شود؛مي متعدّد واحد، فعلِ از ناشي ضررِ تعدّد با ديه كه حالي در. شودنمي بيشتر واحد نفس

 (.37ـ353: 1377 ادريس، احمد) گرددمي بواج ديه ضررها، تعداد به شود، مترتّب

 و هكرد استناد آن به ديه حقوقي و مدني صرفاً ماهيّت طرفداران كه بود قرائني و مستندات داليل، اهمّ تقريباً شد، بيان آنچه

 اين هب استناد با آيا اام بود، محکم و يحصح همگي تقريباً شده،مطرح موارد كه كنيممي مالحظه. اندساخته استوار آن بر را خود نظر

 مُتقنِ داليل اين هب ديه بودن مجازات طرفداران آيا و نيست؟ مجازات و است محض خسارت فقط ديه، كه گفت توانمي داليل

 است چيزی مطلب، اين رند؟دا داليلي خود ادّعای برای نيز آنان آنکه يا اندنکرده توجّه ديه بودن محض خسارت نظرية طرفداران

 يا بودن خسارت جبران و ديه مدني ماهيّت بحث تکميل برای آن از قبل لکن پردازيم،مي آن به نوشتار همين از دوم خشب در كه

 .كنيممي بررسي را مدني مسئوليت قواعد با ديه ميان موجود تفاوتهای و شباهتها آن، نبودن
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 مدنی مسئولیت قواعد با دیه اشتراک و اختالف موارد -1-2

 مدني مسئوليت عدقوا با ديه اشتراک از مواردی عموماً ديه، بودن خسارت جبران به معتقدان داليلِ بيان ضمن در چندهر

 بيان وارفهرست را نيمد مسئوليت قواعد با ديه اختالف و اشتراک از بيشتری موارد بودن ناقص و بحث اهميّت دليل به شد، بيان

 .كنيممي

 اشتراک موارد -1-1-1

 ضرر بين سببيّت ابطةر وجود و زيانبار فعلِ ارتکاب خسارت، يا ضرر ورود مدني، مسئوليت تحقّق اركان و شرايط جمله از-1

 به جاني فعلِ بايد كه توضيح بدين دارد؛ وجود نيز ديات ضمان تحقّق در همگي شرايط، اين و است زيانبار فعل و شدهحاصل

 وجود سببيّت رابطة اني،ج فعلِ و صدمات و جنايت بين و شود منجر عليهمجني نافعم و اعضا بر جنايت يا بدني صدمات و لطمات

 .كرد محکوم مورد حسب ديه پرداخت به را او عاقلة يا فاعل بتوان تا باشد داشته

 هب كه مالي بلکه گردد،نمي متضرّر به خسارت پرداخت از مانع ضررزننده فوتِ كه طور همان مدني، مسئوليت قواعد در -2

 به و شودمي گرفته او ةترك از ديه جاني، فوت با نيز ديات در گردد، اخذ متوفّي اموال از بايد شده، تعيين مدني خسارت عنوانِ

 .شودمي پرداخت او دم اوليای يا عليهمجني

 خسارت جنبة ،شودمي پرداخت عليهمجني به و است الناسحقوق جملة از چون مدني، مسئوليت قواعد همانند نيز ديه -3

 (.51ـ50: 1376 نيا،درخشان) شودنمي اسالمي مجازات قانون در مندرج تعليق يا تخفيف عفو، مشمول رو، اين از دارد؛

 اختالف موارد -1-1-2

 جان، به وارده دماتص كليّة بوده، فراگير و وسيع بسيار است، مطالبه قابل مدني، مسئوليت موجب به كه خساراتي دايرة-1

 يتجنا مقابل در تنها ديه كه حالي در گيرد،مي بر در را افراد قانوني ديگر حقّ هر يا تجاری شهرت حيثيت، آزادی، المتي،س مال،

 .گيردنمي بر در را زيانها ساير و است مطالبه قابل اعضا يا نفس بر واقع

 عمدی غير و عمدی اراضر بين نظر، اين از و است موظّف خود كار از حاصله ضررهای جبران به مقصّر مدني، مسئوليت در -2

( عمد شبه و خطا) عمدی غير اضرار به جنايت، قهریِ اثر و شرع حکم عنوان به ديه ديات، ضمان در كه حالي در نيست، تفاوتي

 .است قصاص موارد، اين در عمدی اضرار قهریِ اثر و شرعي حکم و دارد اختصاص

 كردن ترک و فعل ادند انجام مدني، مسئوليت در اما گردد،نمي ديه اختپرد به نسبت ضمان ايجاد موجب فعل، ترک -3

 .شودمي موجب را مدني مسئوليت ايجاد تقصير، وجود صورت در فعل،

 آن، مقدار و دهش تعيين بدني جراحات و صدمات و نفس قتل برای پيش از شرعي خسارت عنوان به ديه ديات، ضمان در-4 

 ديدهزيان كه تيخسارا ميزان مدني، مسئوليت در اما است، الزم ارش پرداخت كه مواردی در گرم است، تغييرناپذير و مضبوط

 .دهدمي حکم آن جبران به اهدادگ كه است زياني ميزان تعيين از پس آن، مقدار بلکه نيست، معيّن قبل از كند، مطالبه تواندمي

 مسئوليت دو اين بين ،آن بر حاكم دادرسي آيين نيز و ستا حقوقي يا كيفری دادگاه كه كنندهرسيدگي مرجع نظر از -5

 مورد در اما كرد، ازداشتب آن، پرداخت زمان تا را وی توانمي ديه، پرداخت از جاني امتناع صورت در نمونه، برای هست؛ تفاوت

 مالي الزامات و اتتعهّد نداد انجام از تخلّف قبال در اشخاص توقيف منع قانون و نيست چنين مدني، مسئوليت از ناشي خسارت

 ن(.هما) است حاكم ،1352 مصوّب

 تفاوتهای مدني، سئوليتم و ديه ميان شباهتهايي وجود رغم به كه آيدمي دست به نتيجه اين شده، گفته آنچه از بنابراين،

 .دانست منطبق يکديگر بر كامالً را مسئوليت دو اين تواننمي كه دارد وجود دو اين بين نيز بسياری
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 دیه بودن مجازات دیدگاه طرفداران -2

 هدي اينان، نظر به. تقدندمع «ديه بودن مجازات» به نيز حقوقدانان از ایعدّه ديه، مدني ماهيّت ديدگاه طرفداران مقابل در

 بايد البته (.322: 1376 لنگرودی، جعفری) اندكرده تعبير «نقدی كيفر» به آن از برخي رو، اين از است؛ جزايي كيفر يک صرفاً

 يا مقتول اوليای اگر عمد، جنايات در ولي است، مرتکب اصلي كيفر خطا، و عمد شبه جنايات در ديه ديدگاه، اين طبق كه گفت

 (1/135: 1368 فيض،) شودمي شمرده بدلي كيفر كنند، تصالح و توافق ديه پرداخت در قصاص، جای به جاني با عليهمجني شخص

 .پردازيممي اند،كرده استناد آن به خود مدّعای اثبات برای گروه اين كه قرائني و اتمستند داليل، به ذيل در

 ديه بودن مجازات ديدگاه طرفداران داليل

 منظور مجازاتها زمرة در را ديه كه اسالمي مجازات قانون 12 مادّة به استناد بر عالوه خود، مستندات و داليل بيان در اينان

 :گويندمي است، كرده

 قصاص از اضيتر با دم اوليای اگر حال. شودمي ساقط قصاص شود، فوت عمدی قاتل اگر و است قصاص موجب عمد، تلق

 بديهي خير؟ يا شودمي ساقط هم ديه قصاص، شدن ساقط دنبال به آيا نمايند، نفس قتل دية مطالبة عوض، در و كنند نظرصرف

 قاتل فوت با بدانيم، خسارت برانج نوعي را ديه اگر ولي رود،مي بين از ديه قاتل، فوت با بدانيم، مجازات نوعي را ديه اگر كه است

 ذارقانونگ كه صورتي در شود، پرداخت بايد المالبيت از يا و فاالقرب االقرب از يا مال وجود صورت در قاتل مال از و رودنمي بين از

 قصاص موجب قتل رتکبم كسي هرگاه»: گويدمي اسالمي مجازات قانون 259 مادّة در و شناخته مجازات نوعي را ديه صراحت به

 (.1/320: 1374 شامبياتي،) «شودمي ساقط ديه و قصاص بميرد، است، شده

 :اندآورده ديه بودن مجازات داليل ذكر در نيز ديگر بعضي

 يهتنب برای ديه مسئلة يگر،د قانونهای و يهود قانون تا گرفته حمورابي قانون از اسالم، از قبل قانوني مصوّبات به توجّه با ـ

 مجازات نوعي را آن هم عشر رو، اين از است؛ شده تلقّي كيفر و مجازات عنوان به و بوده مطرح عليهمجني از دلجويي و متّهم

 .است دانسته

 و قصاص حدود،) اسالمي ديگر مجازاتهای كنار در را ديات اسالمي، حقوق دانشمندان مقدّس، شرع در ديه تشريع از پس ـ

 .دانندمي مجازات نوعي را آن كرده، ذكر( تعزيرات

 عمداً شخصي، رگاهه كه است اين آيه مدلول. دارد اشاره ديه بودن مجازات به( 40 /شوری) مثلها سيّئة سيّئة جزاء آية ـ

 شرع بکند؟ بايد چه ،بدهد تخفيف درجه يک بخواهد عليهمجني كه زماني پس. كرد قطع را او دست بايد كند، قطع را كسي دست

 پس گرفت، ديه و گذشت قصاص از توانمي رضايت، صورت در كه گونهبدين است؛ كرده معيّن را تخفيف راه ديه، وضع با اينجا در

 .ترخفيف مجازاتي اما است، شده تلقّي مجازات نوعي هم ديه حقيقت، در

 شود،مي گرفته تشجناي برای عمد غير و دم اوليای گذشت ورتص در عمد جاني از كه ایديه چيستي در را عرف نظر اگر ـ

 .است شده اعمال مجرم بر كه است مجازات نوع يک ديه، معتقدند نيز مردم كه رسيممي نتيجه اين به شويم، جويا

 اهميّت با را فرزندی و پدری رابطة اهميّت شرع، اينجا در. كنندنمي قصاص فرزندش قتل دليل به را پدر مقدّس، شرع در ـ

 حقيقت، در مقدّس عشر. ندارد ديه اين از حقّي هم خودش و بپردازد ديه بايد پدر يعني است؛ كرده حکم ديه به و سنجيده قتل

 دهد؛مي تخفيف درجه کي مجازات در فرزندی، و پدری رابطة گرفتن نظر در با ولي كند، مجازات حکم اين با را پدر خواهدمي

 .است آمده شمار به مجازات نوعي هم ديه هك بينيممي بنابراين،

 عملي دنيا تمام در ميّت، يا حيوان به جنايت البته. است كرده تعيين ديه ميّت، و حيوان بر جنايت مورد در مقدّس شرع ـ

 و دبپرداز هم هدي و كند توبه بايد مقدّس شرع نظر طبق شده، گناهي مرتکب نظر، مورد شخص چون و است تعقيب قابل و خالف

 .است ديه بودن مجازات نشانة اين،

 .است كرده اشاره ديه بودن مجازات به اسالمي مجازات قانون 294 و 12 ،1 مواد ـ
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 صالحي،) دارد پي رد را او تنبيه چون دانست؛ مجازات نوعي هم را ديه توانمي باشد، مجرم تنبيه مجازات هدف وقتي ـ

 (.50ـ45: 1376

 نشده مشخّص قانون و شرع در مجازات، خالف بر خسارت ميزان كه است آن خسارت، و جازاتم اساسي تفاوتهای از يکي ـ

 است، مشخّصي مقدار و انميز دارای اينکه به توجّه با نيز ديه. شودمي تعيين آن ميزان خسارت، سببِ وقوعِ از پس بلکه است،

 .شود ذكر آن برای عيّنيم ميزان نبايد داشت، خسارت جنبة اگر و است مجازات نوع از طبيعتاً

 كه است طبيعي اما گيرد،مي قرار بدن اعضای يا نفس مقابل در كه بود خواهد عوضي آوريم، شمار به خسارت را ديه اگر ـ

 ارتخس عنوان به تواننمي را ديه بنابراين، گيرد؛ قرار آن عوض تواندنمي مالي هيچ كه است ارزشمند و گرامي قدر آن انسان جان

 .بود نخواهد معوّض و عوض ميان تناسبي هيچ زيرا داد؛ قرار بدن اعضای و جان قابلم در و

 بدون نقدی، اتهایمجاز ساير همچون ديه آنکه حال شود، پرداخت اجرا حقّ آن، اجرای هنگام بايد باشد، خسارت ديه اگر ـ

 (.34ـ31: 1378 زراعت،) دارد اجرا قابليّت اجرا، حقّ پرداخت

 البته كه اندكرده سّکتم آن به ديه ماهيّت بودن مجازات ديدگاه طرفداران كه بود داليلي عمده شد، ذكر كه قرائني و داليل

 از عما فوق، مستندات حال، هر هب. دارد امر اين بر اماره و قرينه جبنة تنها بلکه ندارد، داللتي ديه كيفری ماهيّت بر آنها، از بعضي

 .دارد ديه كيفری ماهيّت اثبات بر اینشانه همگي قرائن، و داليل

 ديگر، نسخ به است؛ گرايانهجانبهيک كه است اين ديه، مدنيِ صرفاً ماهيّت ديدگاه همانند ديدگاه اين بر وارد انتقاد اما

 شده، مطرح ديه بودن ارتخس جبران و مدني جنبة دهندةنشان كه داليلي مورد در ديه، كيفریِ صرفاً ماهيّت ديدگاه طرفداران

 با ديه اشتراک و اختالف واردم است، الزم بنابراين، اند؛نکرده توجّه نيز مجازات با ديه اختالف موارد به همچنين. اندساكت

 .شود ذكر مالي مجازاتهای

 مالي مجازاتهای با ديه اشتراک و اختالف موارد

 همچنين و آنها بيان به صيلتف به حال،. شد انبي حقوقي نظرانصاحب نگاه از مالي مجازاتهای با ديه اشتراک موارد از بعضي

 .پردازيممي آنها ميان تمايز و اختالف وجوه
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 اشتراک موارد -2-1

 :كرد بيان زير شرح به توانمي را نقدی جزای و ديه ميان عمده شباهتهای

 .تاس معيّن و مشخّص آن مقدار و شده بينيپيش قانون در نقدی، جزای مانند ديه -1

 قصاد نيز ديه پرداخت از امتناع مورد رد امر، اين. شودمي بازداشت ورزد، امتناع نقدی جزای پرداخت از عليهمحکوم اگر-2

 .است

 (.41: 1376 نيا،درخشان) است كيفری دادرسي آيين دو، هر بر حاكم دادرسي آيين 

 اختالف موارد -2-2

 :است شرح بدين هدي و نقدی جزای ميان موجود تفاوتهای ترينمهم

 شده تعيين شرع در كه است ایگانهشش موارد ديه، ولي كند،مي پرداخت عليهمحکوم كه است نقدی وجه نقدی، جزای-1

 (اسالمي مجازات قانون 297 مادّة) است

 در ل،اص اين اما شود،مي رعايت نقدی جزای مورد در مجازاتهاست، بر حاكم اصول از كه مجازاتها بودن شخصي اصلِ -2

 عاقله شرايط كه ورتيص در دولت موارد، از برخي در حتي شود،نمي رعايت عاقله بر آن تحميل لحاظ به( محض خطای) ديه مورد

 .گيردمي عهده بر را آنها پرداخت نباشد، فراهم ديه پرداخت برای

 مجازات نوعي عنوان به قدین جزای يول باشد،مي حيوان بعضاً يا و انسان بر جنايت مورد در صرفاً ديه اِعمال موارد -3

 .است نامحدود قلمروی و وسعت دارای تعزيری،

 آن از تواندمي( وی اوليای يا عليهمجني) آن صاحبِ و است اسقاط قابل ديه ولي نيست، اسقاط قابل نقدی مجازات -4

 .كند نظرصرف

 معيّن جرم، از متضرّر و عليهمجني درخواست بدون نقدی مجازات ولي است، منوط حق صاحب مطالبة به ديه پرداخت -5

 .شودمي

 ميزان از بيشتر يا كمتر و شود تعيين طرفين تراضي به تواندمي ديه ميزان كه حالي در نيست، پذيرمصالحه نقدی جزای -6

 .باشد قانوني مقرّر

 عُرفي جزای حقوق تأسيسات گونه اين زا ديه كه حالي در پذيرد،مي را تشديد و تخفيف و تعليق عفو، نقدی، مجازات-7

 است(. ديه تشديد موجب سوميک تا كه حرام ماههای در ديه تغليظ مسئلة جز به) باشدمي مستثنا

 وجود سال سه و سال دو سال، يک قانونيِ مهلتهای موارد، حسب ديه در ولي اجراست، فوريت بر اصل نقدی، جريمة در-8

 . دارد

 و شودمي مطالبه جاني ورّاث از ديه لکن شود، شتبردا آن از عليهمحکوم فوت با تا گيردنمي تعلّق تركه بر نقدی مجازات-9

 .گيردمي تعلّق وی تركة به

 .است دم اوليای يا عليهمجني حقّ هدي كه حالي در شود،مي واريز خزانه به و دارد اختصاص دولت به نقدی جريمة-10

 .گردد تعيين نسبي صورت هب و باشد حداكثر يا حداقل دارای است مکنم نقدی جزای ولي است، ثابت ديه ميزان-11

 به عليهمحکوم كه صورتي در اما كاهد،مي آن ميزان از نقدی، جزای پرداخت عدم علّت به عليهمحکوم بازداشت روزهای-12

 .كاهدنمي ديه مبلغ از او توقيف گردد، بازداشت ديه پرداخت علّت

( سوء قصد) جرم رواني عنصر به توجّه با محض، خطای موارد در اما گردد،مي پرداخت محض خطای جنايات برای ديه-13

 .ندارد وجود نقدی جريمة پرداخت برای موردی
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 با مبارزه نقدی، جريمة از يّهاول هدف ولي است، دم اوليای يا عليهمجني حقّ احقاق و خاطر رضايت ديه، از اوليّه هدف -14

 .است جامعه از اعدف و اجتماعي آشوبهای

 صوالًا آنکه توضيح كرد؛ تعيين بيمه مورد عنوان به بيمه عقد در توانمي را ديه ولي كرد، بيمه را نقدی جريمة تواننمي-15

 مورد عنوانِ به نبايد بود،مي محض مجازات نيز ديه اگر حال. باشدمي نقدی جزای آنها جملة از كه كرد بيمه تواننمي را مجازاتها

 (.43ـ42: همان) شدمي تعيين بيمه عقد در هبيم

 معنا بدين اين، و كرد قلمداد نقدی مجازات را ديه تواننمي كه سازدمي آشکار نقدی، جزای و ديه بين اساسي تفاوتهای اين

 شباهتهايي جازاتم و ديه ينب كه چرا دانست؛ كيفری جنبة فاقد كالً را آن و كرد قلمداد مجازاتها جزء تواننمي را ديه كه نيست

 .شد غافل تواننمي نيز آنها از كه دارد وجود

 آنها دالیل و دیه ماهیّت در تفکیک طرفداران -3

 در بلکه نيست، يکسان اردمو همة در ديه ماهيّت كه احتمال اين اند؛كرده مطرح ديه ماهيّت دربارة را ديگری احتمال بعضي

 .دارد ایجداگانه ماهيّت مختلف، حالتهای

 :كنيممي اشاره آنها به كه است شده ارائه مختلفي آرای ديه، ماهيّت در تفکيک اين چگونگي مورد رد

 :شود تصوّر حالت دو ديه، برای كه است گونه بدين تفکيک صورت يک( الف

 .شودمي پرداخت المالبيت از يا عاقله مانند جاني، غير سوی از كه ایديه-1

 وارد خسارتهای جبران ای،ديه چنين هدف ندارد؛زيرا راه آن در بودن مجازات شائبة و دارد ار بودن خسارت ماهيّت ديه، اين

 قياخال هدف نه كند،مي مينتأ را مجازات مادّی هدف نه عاقله سوی از ديه پرداختن همچنين. عاقله تنبيه نه است، عليهمجني بر

 .را آن

 .شودمي پرداخت جاني شخص سوی از كه ایديه-2

 چون. دارد ار مجازات ويژگيهای از برخي نيز و خسارت ويژگيهای از برخي كه چيزی يعني است؛ كيفری خسارت ديه، اين

 را آن يا كرد واريز دولت دوقصن به را آن تواننمي مثالً آورد؛ شمار به محض مجازات را آن نتوان كه شودمي سبب است، خسارت

 عدم قبال در را قاتل تواننمي مثالً دانست؛ محض خسارت را آن تواننمي است، مجازات چون و نکرد تحميل متوفّي تركة بر

 .نداد قرار آن برای ثابتي و معيّن ميزان يا نکرد بازداشت آن پرداخت

 به مالي مجازات (قراردادی يا قهری از اعم) قصاص از بدل دية كه است آن ديه، ماهيّت در تفکيک برای ديگر احتمال( ب

 .است محض خسارت موارد ساير در اما د،رومي شمار

 است. تخسار باشد، جرم شبه از ناشي اگر اما است، مجازات باشد، جرم از ناشي چنانچه ديه، كه است اين سوم،

 است؛ ديه در مندرج خصوصيات و ويژگيها شوند، معتقد تفکيک به ديه ماهيّت در گروه، اين شده سبب كه دليلي ترينمهم

 داليل تمام رو، اين از د؛دار بر در را خسارات ويژگيهای از برخي و مجازاتها ويژگيهای از برخي كه نموده چنان را آن كه طوری به

 به. رسدمي نظر به صحيح خود، نظر اثبات در ديه بودن مدني ضمان طرفداران و ديه بودن محض مجازات طرفداران تمسّک مورد

 طرف از و نظريه هر رب وارد انتقادهای رفع و گروه دو اين ميان جمع برای طرفي از ديه، ماهيّت در تفکيک طرفداران سبب، همين

 ديدگاه ،(حضم خطای از ناشي دية و عمد شبه از ناشي دية قصاص، از بدل دية) دارد ديه كه مختلفي حاالت سبب به ديگر،

 .اندكرده مطرح را ديه ماهيّت در تفکيک

 همه در بايد است، سارتخ ديه، اگر كه چرا كند؛مي منفکّ را ديه ماهيّت كه است آن مذكور، احتمال سه هر بر وارد اشکال

 باشد شکل همين به يدبا جا همه در دارد، را خصوصيّت دو هر اگر و باشد مجازات بايد جا همه در است، مجازات اگر و خسارت جا

 (.44ـ43: 1378 راعت،ز) شد قائل تفکيک به ديديم، كه همچنان مختلف، موارد در تواننمي و
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 رو، اين از مركب؛ نه ،است ساده و بسيط كه است حقوقي نهاد يک ديه، كه چرا رسد؛مي نظر به صحيحي انتقاد فوق، انتقاد

 ماهيّتي هر دارای را هدي اگر چون گرفت؛ نظر در آن برای جداگانه ماهيّتهای مختلف، شرايط در و مختلف جاهای در تواننمي

 هبلک نيابد، ديگری ماهيّتي رةچه مختلف، حاالت در و شرايط با يعني باشد؛ پذيرانطباق ماهيّت، همان بر جا همه در بايد بدانيم،

 .باشد حاالتش تمام بر صدق قابل فراگيرش، ماهيّت با كه باشد چنان

 آنها دالیل و دیه دوگانة ماهیّت طرفداران-4

 و دارد كيفری جنبة هم ييعن است؛ جنبتين ذو ديه،» معتقدند كه تندهس هم ایعدّه نظران،صاحب و حقوقدانان ميان در

 (.18: 1376 بازگير،) «كندمي را مجرم زيان و ضرر جبران و دارد مدني جنبة هم و است مجرم مجازاتِ

 مانهایض حيطة در نه و گنجدمي صرف مجازاتهای گروه در نه كه دانندمي ایجداگانه و مستقل حقوقي نهاد را ديه اينان

 (.362: 1379 فومشي، اباذری) صرف خسارتهای جبران و مدني

 برای دوگانه ماهيّت شپذير ديه، حقوقي ماهيّت مورد در گزينه بهترين اينکه به تصريح از پس ديدگاه، اين طرفداران از يکي

 :داردمي بيان است، ديه

 اگر حتي و است شده مقرّر جرم ارتکاب مقابل در كه يّنمع و مقدّر است جزايي اينکه خاطر به است؛ مجازات سو، يک از ديه

 درخواست بدون نبود، مجازات يهد اگر كه حالي در نمود، محکوم تعزيری مجازات به را جاني توانمي باز نمايد، گذشت عليهمجني

 زا. كنيم تحميل جاني بر عزيریت مجازاتي عليه،مجني گذشت با كه نبود جايز و كنيم جاني تعزير به حکم توانستيمنمي عليهمجني

 و گيردمي تعلّق عليهمجني به كامل طور به كه است مالي ديه، اينکه خاطر به است؛ عِوَض و مدني خسارت ديه، ديگر، سوی

: 1419 عوده،) كرد محکوم ديه پرداخت به را جاني تواننمي كند، نظرصرف ديه گرفتن در خود حقّ از عليهمجني اگر همچنين

1/669.) 

 ماهيّت در كيفری رفاًص و ديه حقوقي صرفاً ديدگاههای طرفداران خود، نظرية از دفاع مقام در ديدگاه اين طرفداران همچنين

 آن ردّ ایبر است، وارد ديدگاه دو هر هب كه را اشکاالتي اينان. انددانسته تفريط و افراط دچار را آنان و داده قرار انتقاد مورد را ديه

 .شد پرداخته قبلي مباحث در اشکاالت، اين به كه اندبرشمرده دو

 جرح و قتل جرم كيفر تنها يهد اگر كه است اين كنند،مي وارد ديدگاهها اين طرفداران به كه ایعمده ايراد اين، بر عالوه

 كه اینتيجه را؛ جرم از ناشي نزيا هم و ردبگي را ديه هم تواندمي شاكي يا ديدهزيان شود،مي انتخاب آن قرباني وسيلة به كه باشد

 برای دسو تحصيل نه است، ضرر جبران مدني، مسئوليت از هدف كه چرا است؛ مدني مسئوليت اصول خالف بر آن، پذيرش

 قرباني زيان از بخشي كمدست يا متما ديه، دادن. كرد مطالبه است، شده جبران ایگونه به كه را ضرری تواننمي پس. ديدهزيان

 پديدار اشکال اين باز باشد، رتخسا برای فقط ديه اگر ديگر، طرف از. بردمي بين از را مجرم ضمان زمينة و كندمي جبران را جرم

 و نپذيرفته را امکان اين ون،قان كه حالي در است، تعزيرات و حدود قصاص، با ديه جمع امکان نظر، اين منطقي نتيجة زيرا شود؛مي

 به و ساخته قصاص قابلم كفة را ديه عمدی، جرح و ضرب ايراد و قتل در قانونگذار. است كرده منع را مجازاتها اختالط واقع، در

 آنچه اسالمي، جامعة در هك پذيرفت بايد كه است اين ديگر، نامعقول نتيجة. كند انتخاب را دو آن از يکي كه است داده اجازه شاكي

 كه حالي در كند، جبران ار خود فعل از ناشي خسارت بايد تنها مرتکب و نباشد مجر ديوانه، و ذمّي كافر كُشتن مانند ندارد، قصاص

 زمرة در را يادشده اَعمال تل،ق عنوان دادن با و( اسالمي مجازات قانون 222 و 220 مواد) كندمي رد را نامعقول نتيجة اين قانون،

 (.1/64: 1378 كاتوزيان،) آوردمي جرايم

 كنيم:مي بيان را آنها كه كنندمي استفاده نيز قرائني از خود نظر اثبات برای ديه، دوگانة اهيّتم ديدگاه طرفداران همچنين
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 به ست؛ا افتاده گوييتناقض به ديه تماهيّ پيرامون ظاهر، در دارد، وجود ديه مورد در كه اسالمي مجازات قانون از موادی-1

 ظاهری تناقضهای اين انمي بايد نحوی به بنابراين، دارد؛ اشاره ديه نبود مجازات به بعضي و بودن خسارت به بعضي كه ایگونه

 .دانيمب خسارت و مجازات از مركب ماهيّتي دارای را ديه كه است آن مواد، اين ميان جمع راه بهترين و كرد جمع

 عنوان به تواننمي را دليلها اين از يکچهي كه دارد حکايت امر اين از خوبي به ديه، بودن خسارت يا مجازات ادلّه در تأمّل-2

 تقويت را ديه بودن سارتخ يا مجازات ديدگاه كه است ایقرينه آنها از كدام هر بلکه دانست، شرعي حجّت يا قانوني معتبر دليل

 خنثي را ديگری يک هر راين،بناب دارد؛ مخالفي قرينة خود، مقابل در ایقرينه هر شد، مالحظه كه گونه همان طرفي، از. كندمي

 .ردك تلفيق يکديگر با را ديدگاه دو هر و برداشت دست ديدگاه انحصار از است بهتر رو، اين از. سازدمي

 مثالً اند؛افتاده گوييناقضت به رسمي مراجع و نظرانصاحب از بسياری نيست، محض خسارت يا محض مجازات ديه چون-3

 خسارت و دين را آن گاهي و داندمي مجازات را ديه گاهي آمده،عمل به مهایاستعال از بعضي به پاسخ در قضائيه قوّة حقوقي ادارة

 (.42ـ41: 1378 زراعت،) است خسارت و مجازات از ديه مركب ماهيّت نشانة تناقض، اين كه كندمي معرفي

 در شده ذكر انتقادهای چنينهم و ديه ماهيّت وحدتِ به مربوط نظرية دو بر وارد انتقادهای كه اندقائل ديدگاه اين طرفداران

 از كه دانندمي مجازات را ديه ،طرفي از اينان رو، اين از دارد؛ مركب و دوگانه ماهيّتي ديه، كه است اين دهندةنشان همه، باال،

 .ندكنمي قلمداد شاكي يانز و ضرر جبران را آن ديگر، طرف از و شودمي مانع ديگران مال و جان اتالف و جرح و قتل جرم ارتکاب

 جمله از حقوقي ادهاینه همة نيست الزم كه شده بيان ديه، دوگانة و تركيبي ماهيّت امکان چگونگي از سؤال به پاسخ در اما

 ماهيّت ميان مرزبندی ينا كه چرا باشيم؛ نداشته دوگانه حقوقي نهادهای و كنيم ملحق كيفری يا مدني ماهيّت دو از يکي به را ديه

 رد نيز آن از قبل و است بوده اخير هایسده نويسندگان و حقوقدانان دستاوردهای از يکديگر، از آنها دنكر جدا و كيفری و مدني

 كيفری نظام در. ستا داشته وجود حقوقي تأسيسات برای دوگانه و مركب ماهيّت اصوالً نهادها از بسياری در كشورها قديم حقوق

 و دارد كيفری جنبة و است شده لحاظ آنها در عمومي حقوق طرف، يک از. دارد وجود دوگانه ماهيّت نهادها بيشتر برای نيز اسالم

 از اسالمي مجازات قانون در كه بينيممي سبب همين به. دارد مدني جنبة و شده لحاظ ديدهزيان خصوصيِ حقوق ديگر، طرف از

 از نيز ديه. ستا شده گفته سخن دم ولي دست به قتل كيفر واگذاری يا پزشکي تقصيرهای و رانندگي تصادم و همسايگان روابط

 .است دوگانه ماهيّتي دارای كه است اموری

 عالَم در كه ندارد اشکالي هيچ: گويندمي موجود يک در دوگانه ماهيّت تحقّق چگونگي به اشکال به پاسخ در همچنين اينان

 ورام از نيز ديه و است اراعتب عالَم حقوق، عالَم ي،كلّ طور به كه چرا باشد؛ داشته دوگانه ماهيّتي ديه، جمله از موجودی حقوق،

 اعتبارهای به يهد واقع، در پس. است افراد اجتماعي قراردادهای و ذهن ساختة نيز آن ماهيّت كثرتِ و وحدت و است اعتباری

 (.66ـ1/65 :1378 كاتوزيان،) را ماهيّت دو هر يا و مدني ماهيّت يا باشد، داشته كيفری ماهيّت است ممکن گوناگون،

 .شودمي گفته پاسخ نيز ديدگاه اين بر وارد اشکالهای شد، بيان آنچه با بنابراين،
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 گیرينتیجه

 ست؛ا باره اين در گزينه رينبهت آن، پذيرش و ديه برای دوگانه ماهيّت به اعتقاد شد، گفته ديه ماهيّت دربارة آنچه به توجّه با

 یو اوليای يا عليهجنيم بر واردشده زيانهای و خسارتها و دارد مدني جنبة سويي از مستقل، قيحقو نهاد يک عنوان به ديه كه چرا

 به ديدگاهها ساير اما. سازدمي مفراه را مرتکب آموزیعبرت و تنبّه موجبات و دارد كيفری جنبة ديگر سوی از و كندمي جبران را

 بمترت خود بر ديگر جنبة به توجّه معد حيث از را ايرادهايي و انتقادها ،ديه ماهيّت به نگريستن جانبهيک و بودن بُعدیتک جهت

 .است كرده

 شباهتها و شتراكهاا برخي رغم به مالي مجازاتهای با ديه كه لحاظ بدين است؛ ترديد مورد ديه داشتن كيفری جنبة ديدگاه

 محض مجازات را آن و شد قدمعت ديه برای صرف كيفریِ جنبة به و انگاشت ناديده را آنها تواننمي كه دارد نيز زيادی تفاوتهای

 .كرد تلقّي

 و خسارت جبران قواعد كه چرا باشد؛ كنندهاقناع تواندنمي نيز ديه برای مدني ماهيّت قبولِ و انگاشتن صرف خسارتِ جبران 

 به را آن ديه،كامالً ایويژگيه برخي ،مواردی در اينکه بعالوه،. نيست سازگار و منطبق كامل، طور به ديه نهاد با مدني مسئوليت

 .كندمي نزديک بودن مجازات

 حقوقي ادنه يک را ديه ديدگاه، اين اينکه آن و است وارد ديه ماهيّت در تفکيک ديدگاه بر كه نيز ایعمده اشکال و ايراد

 از مانع امر، اين. است ردهك قلمداد خسارت جبرانِ گاهي و مجازات را آن گاهي پذير،تجزيه مركب شيء يک مانند و دانسته مركب

 و بسيط حقوقي نهاد يک يهد آنکه چه دانست؛ واقعيّت بر منطبق و علمي موازين پاية بر نيز را ديدگاه اين بتوان كه شودمي اين

 شرايط، و تحاال ماميت در كه باشد چنان بايد است، بسيط كه لحاظ بدين شود، گرفته نظر در كه ماهيّتي هر ديه برای. است ساده

 .است شده بيان ديه برای جامعي ماهيّت كه است صورت اين در. باشد داشته را آن بر انطباق قابليّت

 رسد،مي نظر به حيحص ديه ماهيّت باب در كه ديدگاهي تنها فوق، ديدگاههای بر وارد جدّی ايرادهای به توجّه با بنابراين

 :كه چرا است؛ آن برای دوگانه ماهيّت پذيرش و ديه در مدني و كيفری جنبة ميان جمع

 .نيست وارد نآ بر ايرادی ديگر و رودمي بين از ماهيّت وحدت ديدگاههای بر وارد انتقادهای جمع، اين با اوالً

 باشد. وارد آن رب( ديه ماهيّت در تفکيک ديدگاه) سوم ديدگاه بر وارد ايراد تا است نشده منفکّ ديه، ماهيّت ثانياً

 جبران و مجازاتها هب حقوقي نهادهای تقسيم كه بدانيم اينکه ويژه به است، شده حاصل نيز خاطر طيب و وجدان اعاقن ثالثاً

 نامکا پس. است نداشته وجود شکل بدين بندیتقسيم چنين قبالً و باشدمي اخير قرون غربي نويسندگان ابداعات از خود خسارتها،

 يدبا ديگر، طرف از. گرددمي هموارتر ماهيّتي چنين با ديه نهاد پذيرش برای راه شده، تتقوي دوگانه ماهيّت دارای نهادهای وجودِ

 چگونه ديه، اينکه بر اشکالي بنابراين، است؛ اعتبارپذير آن در امری هر و است اجتماعي قراردادهای ساختة حقوق، كه دانست

 نيست. وارد نيز باشد، داشته دوگانه ماهيّتي تواندمي

 داشته كيفری ةجنب است ممکن جايي هر در گوناگون اعتبارهای به ديه كه گفت بايد ديه، برای ماهيّتي نينچ پذيرش با

 دية مانند) است ترررنگپ و دارد غلبه اشمدني جنبة بر آن كيفری جنبة مواردی، در نهايت، در. دو هر يا و مدني جنبة يا باشد

 آن مدني جنبة ديگر، مواردی در و( است كُشته را فرزندش كه پدری عمد قتل در مقرّر دية يا قصاص از بدل دية و عمد قتلِ عوض

 ايفا نقش آن رد اندازه يک به مدني و كيفری جنبة دو هر نيز مواردی در و( محض خطايي قتل عوض دية مانند) دارد رجحان

 خواهد حفظ را خود گانةدو ماهيّت همچنان ديه حاالت، و موارد كلية در حال، هر در و ،(عمد شبه قتل عوض دية مانند) كندمي

 .كرد

 مکارم اهللآيت كه انچن داشت؛ نخواهد ايرادی نيز شرعي مباني و فقهي لحاظ از ديه برای دوگانه ماهيّت ديدگاه به اعتقاد

 .اندكرده تصريح آن به و پذيرفته را ايده همين نيز معاصر تقليد مراجع از شيرازی

http://www.tajournals.com/
http://dx.doi.org/10.21859/psychol-01023


 20-39، ص 1396 پاییز، 2، شماره 1دوره ،  روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 

36 

 10.21859/psychol-01023 

 به اعتقاد يعني خير،ا نظر پذيرش ديه، ماهيّت باب در ايده بهترين گفت، بايد ذكرشده داليل مجموع به توجّه با نهايت، در

 «ديه بر مازاد سارتخ مطالبة امکان» همچون نظری بحث اين بر مبتني مسائل نظر، اين پذيرش با .بود خواهد ديه دوگانة ماهيّت

 كه است اين گفت، توانمي خالصه طور به آنچه اما گنجد،نمي نوشتار ناي در باره، اين در بحث كه شد خواهد حل آساني به نيز

 دارمق بر افزون وجهي مطالبة انامک بنمايد، را وی اوليای يا عليهمجني بر واردشده خسارات تکافوی چنانچه شرع، در شده مقرّر دية

 و خسارات اگر اما. ستا گشته تأمين است، مدني و كيفری جنبة از اعم كه ديه وضع اهداف صورت، اين در كه چرا بود؛ نخواهد ديه

 ه،دي وضع اهداف از يکي توانستهن شرع، در مقرّرشده دية ميزان كه آنجا از باشد، ديه مقدار از بيش ديدهزيان بر واردشده زيانهای

 خسارتي هيچ اينکه و نيمد مسئوليت عام قواعد به تمسّک با كند، تأمين را وی اوليای يا عليهمجني كامل خسارت جبران يعني

 . كند خسارت مطالبة ديه، قدارم بر افزون خساراتش كاملِ جبران ميزان تا تواندمي ديدهزيان بماند، باقي نشده جبران نبايد
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Abstract 

One of the controversial issues of the Iranian legal and juridical system is the Divya institution.  The 

legislator occasionally gave it the criminal nature to be punished and sometimes gave the institution a 

civil nature that is paid to compensate for the losses and losses incurred by the victim or his parents.  In 

some cases the amount and the amount of money are matched to the damages inflicted on the victim and 

in some cases there is no correlation between the damage and the damned damnation of the Shari'ah and 

the damage caused by the casualties to the guilty party several times the amount It is a damnation against 

the damage inflicted upon him. If necessary.  In the Islamic Penal Code of 21 October 1981 Diyh had 

only a criminal face and Article 7 had brought the Diat along with Qisas and Ta'zira in the number of 

punishments. Article 10 of the Act also stated that "Which is determined by the lawyer for the 

crime."However subsequent experiences with the writers of the law showed that they should stop from 

this point then in the Islamic Penal Code of Iran adopted in 1992 (Article 15) it reads as follows" The 

money is from the shareholder  For a crime. "Reflecting on the totality of the narrations about the issue of 

diat and studying the general rules governing this issue the death penalty is not a criminal offense.  As 

well as considering the various points of disagreement between the Diet on the one hand and the civil 

liability and financial guarantee on the other we find that they are not within the framework of the rules of 

these two.  But in terms of legal nature it is a kind of "legal damages" and it has its own system of rules 

and regulations. In general opinions about the possibility or impossibility of compensating for the losses 

caused by physical harm in addition to The divine devoted to the Shari'a can be divided into two general 

categories of supporters with the possibility of compensating for such losses and opponents by repairing 

these losses.  The narrations that are about Dyya only refer to the necessity of paying the money in 

general and silence on whether or not the victim is in a position to ask for other damages incurred on their 

own.  While the rules and principles such as the "rule of law" the "rule of law" the rationale and principle 

of the law which implies the necessity of compensating for all the damages inflicted on the victim is to 

compensate for the losses that the prescribed blood money is to compensate  They do not find them they 

are bound.  Legally the Civil Liability Act also states that it is necessary to compensate for all the 

damages caused to individuals in order to justify the legality of the application of the theory of the 

permission to obtain excessive damages on the bloodline while it can not be argued that by the adoption 

of the Islamic Penal Code this law has not been enacted because the territory  These two laws differ from 

each other and assuming that there is a conflict between them should be allocated not to the prescriptions.  

Nor should it be conceived that Dye is merely a punishment or merely a loss but has two aspects and that 

the legislator has set the amount for the dye as minimum but not because all the losses and losses are the 

same as the legislator has determined  Is.  In this article the author has criticized and evaluated the reasons 

and documents of the scholars and lawyers about the legal nature of the Diyah as well as mentioning the 
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disagreements of Diyat with the rules of civil liability and financial penalties and finally the supreme view 

of the nature of the Diyah  Mentioned. 
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