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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا
حدودی با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشاجویان حقاوق آماوزش داده مایشاود
متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی ه به شاکلی اسات
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهصورت تئوری و بادون تطبیاق
با مصادیق عملی کفایت می کند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل
در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی مشغول به کار میشوند
با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اساتنباط عملای دادگااههاا مواجاه
هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیات بار هایا فاارغالتحصایل
حقوقی پوشیده نیست .بیتردید تنها منبع آموزش عملی وکالات ،قضااوت و باهطاورکلی رشاته
حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،رویههای قضائی میباشد؛ به عبارت
دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی که هر روز بهصاورت عملای
در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیاار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمناد هساتند؛ اماا هایا
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بی نیاز از مطالعه و تحقیاق و تفحا در ایان حاوزه
علمی نمی باشد؛ زیرا رویه قضائی درواقع محرک رشته حقوق اسات کاه دائا در حاال تغییار و
تحول می باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب ماندگی از عل واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان
خواهد شد .از این رو ناشران تخصصی این حوزه ،هرکادام باه طریقای نسابت باه جماعآوری و
انسجامبخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقادام مایکنناد کاه انتشاارات چاراغ
دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خاود در نظار دارد نسابت باه
تدوین و جمعبندی مطالب رویه قضائی بهصورت منظ و منحصربهفرد با ویژگیهاای مخصاوص
برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هار دعاوا
اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف ،مجموعهای از کتابها تحت عنوان کلی «دعووای...
در رویه دادگاهها» که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد:
 .3آراء وحدت رویه؛
 .2آرای اصراری؛
 .3آراء شعب دیوانعالی کشور؛

 .2آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .5نشستهای قضائی؛
 .0نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هار دعاوا باهصاورت منساج و
منظ گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضاائی در کمتارین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعادد بسایار آراء
دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از ماوارد متفااوت
آر اء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شاود و همچناین در ساایر ماوارد؛ مثال آراء
وحدت رویه ،آراء دیوان عالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیات
این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .3تدوین و گردآوری منظ و منسج تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .2تقسی بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .3ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .2ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .5دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شاد از تجربیاات ،آراء و ساایر مطالاب حقاوقی موجاود نازد
اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چا های بعادی اساتفاده
نماید .لذا موجب خرسندی خواهاد باود کاه خواننادگان عزیاز از هار صانف ضامن ارساال انتقاادات و
پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصورت (کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی) ما را در پرباار
کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یکهزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی دعوای مطالبه دیه
ونمونه دادخواست

معرفیمطالبهدیه
بی تردید یکی از نیازهای بشر ،وضع قوانین به جهات حفاظ نظا جامعاه و جلاوگیری از
وقوع قتل و بزهکاری و ناهنجاریهای اجتماعی است« .دیه» یکی از احکامی است که به
سبب مذکور و البته به دالیل دیگری از جمله تسکین آالم مجنایعلیاه یاا بازمانادگان و
جلوگیری از تجری بیشتر مجرم و تا حد امکان جبران خسارات وارد آمده وضاع گردیاده
است .نهاد دیه پیش از ظهور اسالم نیز در بسیاری از جوامع و مذاهب سابقه داشاته و در
دین اسالم نیز مورد تأیید قرار گرفتاه اسات و در واقاع از احکاام امضاائی اساالم اسات.
آنچنان که پیامبر اکرم (ص) در روایتی فرموده اناد کاه عبادالمطلب در دوران جاهلیات
پنج سنت را بنا گذاشت که خداوند آن پنج سنت را در اسالم جاری کرد ،از جمله اینکاه
در قتل سنت صد شتر را بنا نهاد که خداوند آن را در اسالم جاری دانست.
در ادامه شایان ذکر است که «ارش» نیز به عنوان یکی از مباحث مرتبط با دیاات ،ذیال
همین مبحث مورد توجه قرار میگیرد و بیان لفظ دیه در فاوق صارفاً از بااب عمومیات
بوده و قصد تخصی

در بین نبوده است.

خداوند متعال در «آیۀ  ۳0سوره نساء» میفرماید ،هیا فرد باا ایماانی مجااز نیسات کاه
مؤمنی را به قتل برساند مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه سار زناد ،در ایان حاال
کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رسانده بایاد یاک بارده ماؤمن را آزاد کناد و باه
بستگان او خونبها بپردازد ،مگر آنکه آنها خونبها را ببخشند.
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مبحثاول:معانیدیهوارشدرلفظودراصطالح
«دیه» مفرد دیات و در اصل مصدر اسات و حارف آخار بادل از واو اسات ،یعنای واو آن
حذف و در عوض هاء بدان اضافه شده است ،چون اصل آن و دی باه معناای رانادن و رد
کردن است ۳.و در اصطالح «دیه» مالی مقدر و معین اسوت کوه در صوورت وقوو
جنایت به نفس و یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید اداء شود؛ به عبارت دیگر ،دیه
مالی است که پرداختن آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو به عهاده جاانی و
یا قائ مقام او میباشد و باید آن را به مجنیعلیاه و یاا ولای او ادا کناد .مااده  ۳7قاانون
مجازات اسالمی نیز دیه را چنین تعریف نموده« :دیه اعم از مقدر و غیرمقودر موالی
است که در شر مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی به نفس ،اعضا و منافع و یا
جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قوانون مقورر
می شود ».همچنین ماده  448قانون مجازات اسالمی عنوان میدارد که دیه مقدر ،مال
معینی است که در شر مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفوس ،عضوو یوا
منفعت با جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص نودارد مقورر شوده
است.
«ارش» نیز در لغت به معنای درگیری و نزاع است و در اصطالح ،مقدار مالی است کوه
به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی که در شر یا قانون بورای آن انودازهای
مشخص نشده است .ماده  44۳قانون مجازات اسالمی نیاز بیاان داشاته« :ارش دیوه
غیرمقدر است که میزان آن در شر تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوو و
کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سالمت مجنیعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر
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گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکنود ».در واقاع
دیه خسارت معین و ارش خسارت غیر معین است.
مع الوصف سؤالی که اکنون مطرح میباشد این است کاه آیاا دیوه دارای ماهیات مادنی
جهت جبران خسارت است و یا به جهت تنبیه مرتکب و ک کردن درد و رنج بازهدیاده
دارای ماهیتی جزایی و کیفری است؟
در پاسخ به این پرسش چهار نظریه مطرح گشته است:
 .3گروهی دیه را دارای ماهیتی صرفاً مدنی میدانند؛
 .2گروهی آن را دارای ماهیتی صرفاً جزایی میدانند؛
 .3گروهی در مواردی آن را مدنی و در مواردی جزایی میدانند؛
 .2گروهی ه برای دیه در تمامی حاالت ماهیت دوگانه جزایی و مدنی را قائلاند.
حال مسل است که اگر دیه مجازات تلقی شود ،عمل مستوجب دیه جرم خواهاد باود و
مرتکب آن مجرم شناخته میشود؛ اما اگر دیه مانند سایر جبران خسارتها صارفاً جنباه
مدنی داشته باشد در آن صورت عمل مرتکب آن فاقد وصف مجرماناه اسات .ماعالوصاف
نظری که ظاهراً درست تر است و بیشتر مورد اقبال واقع شده عبارت است از اینکه ،دیوه
دارای دو جنبه و ماهیتی دوگانه است؛ یعنی ه جنبه کیفری و ه جنبه مدنی و جبران
خسارت دارد .ایشان معتقدند که دیه یک نهاد حقوقی مساتقل اسات کاه ناه در گاروه
مجازاتهای صرف و نه در حیطه ضمانتهای مدنی صرف جای میگیرد.

۳

اینان میگویند دیه از یک سو مجازات است به خاطر اینکه جزایی مقدر و معین است که
در مقابل ارتکاب جرم مقدر شده است و حتی اگر مجنیعلیه گذشت نماید بااز مایتاوان
جانی را از باب تعزیر مجازات کرد .در حالی که اگر دیه مجازات نبود امکان تعزیار وجاود
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نداشت و از سوی دیگر دیه عوض و خسارت مدنی است .چون مالی اسات کاه باه طاور
کامل به مجنیعلیه تعلق می گیرد و اگر وی از این حق خود صرفنظار کناد ،نمایتاوان
جانی را به پرداخت دیه محکوم کرد.

۳

ایراد عمدی که این گروه به پیروان مکاتب صرف جزایی یا مدنی بودن دیه وارد میکنناد
این است که اگر دیه تنها کیفر باشد در آن صورت زیاندیده میتواند ه دیه و ه زیان
ناشی از جرم را مطالبه کند امری که خالف عدالت و اصول مسئولیت مدنی اسات .چاون
که هدف از مسئولیت مدنی جبران ضرر است و نه تحصیل ساود و تأدیاه دیوه در واقاع
زمینه ضمان مجرم را منتفی میکند .از سوی دیگر اگر دیه فقط خسوارت باشاد در آن
صورت امکان جمع آن با حدود و قصاص و تعزیرات وجود دارد ،در حالی کاه قاانون ایان
امر را نپذیرفته است و اختالط مجازاتها را مناع کارده اسات و صارفاً بیاان داشاته کاه
مجنیعلیه فقط حق انتخاب بین یکی از دو مجازات قصاص و یا دیه را دارد.
از نظر طرفداران ماهیت دوگانه دیه در نظام کیفری اسالم بیشتر نهادها مااهیتی دوگاناه
دارند و از یک سو حقوق عمومی در آن لحاظ شده و جنبه کیفری دارد و از ساوی دیگار
حقوق خصوصی زیاندیده مورد توجه واقع شده و جنبه مدنی دارد .به نظار ایشاان هایا
اشکالی ندارد که در عال حقوق ،موجودی از جمله دیه ماهیت دوگانه داشته باشاد؛ چارا
که به طور کلی ،عال حقوق ،عال اعتبارات و دیه نیز از امور اعتبااری اسات و وحادت و
کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قراردادهای اجتماعی افراد است .پس در واقع دیه به
اعتبارهای گوناگون ممکن است ماهیت کیفری یا مدنی و یا هر دو را داشته باشد.
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