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نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول (قصاص ،دیه ،عفو)
عباس میرشکاری*
)تاهیخ دهیانت 61/7/84 :تاهیخ پذیرش(69/2/2 :

چکیده؛
ده قتل عاد ،ازلیای دم میتوانند قصاص قاتل ها دهخواست کنند یا با توان با قاتل ،آن ها به دیه تبدیل کنند،
هاانطوه که میتوانند قاتل ها ببخشند .ده قتل غیرعاد ح قصاص نخواهند داشت ،اما هم امکان مطالبه دیه ها
داهند ز هم اختیاه عفو ها .حال ،پرسش این است که آیا ده نرض بدهکاهی مقتول نیز ،حقوق یادشد به اعتباه ز
قوت خود باقی هستند یا خیر؟ ده مقام پاسخ به این پرسش ،به نظر میهسد با توجه به اهتباط قصاص با نظم عاومی
جامعه ،باید ح قصاص ها ها نان پابرجا دانست ز منانع عاومی جامعه ها ده پای منانع مالی طلبکاهان قربانی
نکرد .به زیژ آنکه با قتل ابتدائاً ز اصالتاً ح قصاص برای ازلیای دم برقراه میشود .به هاین دلیل نایتوان اا
اعاال این ح برای حفظ منانع انراد خاصی به نام طلبکاهان چشمپوشی کرد .با این حال اگر ده قتل عاد ،ازلیای
دم بهجای قصاص ،به دهیانت دیه هضایت دهند یا آنکه قتل ،غیرعاد باشد ز اا اساس ،سبب استقراه دیه شود ،به
نظر میهسد با توجه به اینکه دیه مابهااای حیات اا دستهنته مقتول است ،باید آن ها اا آنِ مقتول دانست ،ز
بنابراین ده ترکه قراه خواهد گرنت .ده نتیجه ،نخست باید ده ها پرداخت بدهیهای متونی صرف شود .نتیجه
منطقی این دیدگا این خواهد بود که ده قتل عاد ،ده صوهت تبدیل قصاص به دیه ز ده قتل غیرعاد ،ده هر
صوهت ،دیه ده ها پرداخت بدهیها صرف خواهد شد .ها نین بخشش قاتل اگر بدزن عوض باشد ،ده نرضی
که مقتول بدهی داهد ،بر خالف هنتاه متعاهف بود ز تقصیر شارد میشود .برای هاین ،ازلیای دم بدزن تأمین
هضایت طلبکاهان ح گذشت نخواهند داشت .ده دناع اا این نظر باید توجه داشت که دیه اا آنِ مقتول است،
پس باید ده ها پرداخت بدهیهای از مصرف شود نه آنکه با بخشش دیه ،نرصت پرداخت بدهیها اا دست هزد.

واژگان کليدی :قصاص ،ديه ،قتل عمد ،عفو ،طلبکاران.

* استادیاهگرز حقوق خصوصی ز اسالمی دانشکد حقوق ز علوم سیاسی دانشگا تدران:
Mirshekariabbas1@ut.ac.ir
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مقدمه؛
پس اا تحق قتل عاد ،مجااات اصلی قاتل ز به بیان دیگر ،ح ازلیای دم ،قصاص خواهد بود
(ماد  218ق.م.ا .).با این حال با توان ازلیای دم با قاتل ،قصاص به دیه تبدیل میشود .انززن بر
این« ،صاحب ح قصاص ده هر مرحله اا مراحل تعقیب ،هسیدگی یا اجرای حکم میتواند
بهطوه مجانی یا با مصالحه ،ده برابر ح یا مال گذشت کند» .بدین ترتیب میتوان حقوق ازلیای
دم ها ده سه موهد خالصه کرد :اجرای قصاص ،مطالبه دیه ز نیز عفو .ده قتل غیرعاد ،ازلیای دم
ح قصاص نخواهند داشت ،اما هاانند قتل عاد ،هم ح مطالبه دیه ها میتوان دید ز هم اختیاه
عفو ها (ماد  441ق.م.ا .).علیالقاعد چگونگی اجرای هر یک اا حقوق یادشد ده هابطه ازلیای
دم با قاتل قابل تحلیل است ،اما انززن بر این دز ،باید ضلع دیگری ها نیز ده این مناسبات دید:
طلبکاهانِ مقتول؛ اشخاصی که اا مقتول طلب داشته ز اینک به مناسبت قتل بدهکاه خویش،
میباید به داهایی برجاماند زی مراجعه کنند .ده نرضی که ترکه پاسخگوی بدهیها باشد ،مشکل
زیژ ای به زجود نایآید؛ طلبکاهان اا محل داهایی طلب خویش ها دهیانت میکنند ،ازلیای دم
نیز ،آاادانه حقوق خویش ها نسبت به قاتل ،هر آنگونه که بخواهند استیفا میکنند ،اما اگر داهایی
برای پرداخت بدهیها کانی نباشد ،آیا طلبکاهان میتوانند به حقوق ازلیای دم چشم بدزاند؟ آیا
آنها میتوانند اجرای حقوق ازلیای دم ها آنگونه مدیریت کنند که منانع ز مصالح خودشان
تأمین شود؟
برای پاسخ به این پرسش ،باید هر یک اا سه ح ازلیای دم یعنی امکان اجرای ح قصاص،
عفو ز مطالبه دیه ها جداگانه ده هابطه با حقوق طلبکاهان برهسی کرد:
ح قصاص -آیا میتوان به بدانهی زصول طلب طلبکاهان ،ازلیای دم ها برای تبدیل قصاص
به دیه اجباه کرد؟ اا یکسو ،میتوان گفت که ده نرض بدهکاهی مقتول نیز ح ازلیای دم برای
قصاص ها نان پابرجاست .برای ا بات این بازه ،میتوان به مبنای قصاص یعنی حفظ مصلحت
عاوم جامعه ز نیز ماهیت ح گونه آن اشاه کرد؛ چه با قتل ابتدائاً ز اصالتاً ح قصاص برای ازلیای
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دم برقراه میشود .به هاین دلیل نایتوان بدزن هضایت اینان ،ح قصاص ها تحدید کرد .ده برابر
این بازه ،میتوان به مصلحت طلبکاهان توجه کرد .قصاص ،مابهااای ح حیات اادستهنته
مقتول است ،حقی که میتواند به حقی مالی تبدیل شد ز ده ها پرداخت بدهیها صرف شود.
پس ازلیای دم ده صوهت بدهکاهی مقتول ،ح قصاص قاتل ها نخواهند داشت مگر آنکه دیون
مقتول ها پرداخت یا ادای آن ها تضاین کنند .نرضیه منتخب نگاهند این است که با توجه به
اهتباط ح قصاص با نظم عاومی جامعه ،نایتوان اا اعاال ح قصاص برای حفظ منانع انراد
خاصی به نام طلبکاهان چشمپوشی کرد .برای هاین ،بقای ح قصاص ده نرض بدهکاهی مقتول
ترجیح داهد.
ح مطالبه دیه -اگر ده قتل عاد ،ازلیای دم به جای قصاص ،به دهیانت دیه هضایت دهند یا
آنکه قتل ،غیرعاد باشد ز اا اساس ،سبب استقراه دیه شود ،آیا دیون متونی اا محل دیهی
دهیانت شد  ،پرداخت خواهد شد یا خیر؟ ده مقام پاسخ به این پرسش ،نخست باید دید که دیه
اا آنِ کیست ،مقتول یا ازلیای دم؟ قول تقریباً مشدوه ده نقه این است که دیه ده حکم ملک
متونی است .ده نتیجه دیه داخل ده ترکه شد ز دیون ز زصایا اا آن پرداخت میشود .نتیجهی
منطقی این دیدگا این خواهد بود که ده قتل عاد ،ده صوهت تبدیل قصاص به دیه ز قتل
غیرعاد ،ده هر صوهت ،دیه ده ها پرداخت بدهیها صرف خواهد شد ،اما گرز دیگری اا نقدا
با تأکید بر تعل دیه به ازلیای دم ،دیون متونی ها اا محل دیه قابل زصول نایدانند .ده اهتباط با
این ح  ،نرضیه مقاله پیشهز این است که اا محل دیه ،طلب طلبکاهان مقتول قابل زصول است.
ح عفو -آیا ده نرض بدهکاهی مقتول نیز ،ازلیای دم ح عفو قاتل اا قصاص یا دیه ها خواهند
داشت یا خیر؟ ده مقام پاسخ به این پرسش ،میتوان گفت که دیه اا آنِ مقتول است ،پس باید
ده ها پرداخت بدهی های از مصرف شود نه آنکه با بخشش دیه ،نرصت پرداخت بدهیها اا
دست هزد .ده هاین هاستا برخی اا نقدا بر این بازهند که ازلیای دم ح بخشش قاتل ها نداهند
مگر آنکه دیون مقتول توسط ایشان تضاین شود ،اما گرزهی دیگر بر این بازهند که عفو ح
ازلیای دم است ز نایتوان به بدانه پرداخت طلب طلبکاهان متونی ،این ح ها اا آنها سلب کرد.
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نرضیه این مقاله این است که عفو هایگان قاتل توسط ازلیای دم به معنای سوءاستفاد آنها اا
ح خویش است؛ بنابراین امکان پذیر نیست مگر آنکه دیون مقتول ها پرداخت یا تضاین کند.
بههرهزی ،دشواهی تصایمگیری ندایی دهباه ی مسئله پیشهز اا اینجا آغاا میشود که
مطالبه قصاص ،دیه ز عفو حقوق ازلیای دم هستند ،پس چگونه میتوان اا آنها خواست که اا
حقوق خویش بگذهند تا طلب طلبکاهی زصول شود؟ بهعالز هر یک اا این حقوق ،بر اساس
مبانی زیژ ای زضع شد اند؛ مبانی که بهزیژ ده موهد قصاص ،اهتباط پرهنگی با نظم عاومی
داهند ،پس چگونه میتوان اا این حقوق برای اجرای یک ح مالی چشمپوشی کرد؟ بااینحال
ده برابر این موانع ،نایتوان حقوق طلبکاهان ها نادید گرنت؛ آنها مطالباتی داشتهاند که با مرگ
بدهکاه ،زصول آن به خطر انتاد است ،به عالز امکان تبدیل قصاص به دیه ،نرصت مناسبی
است که دهیغ است اا دست هزد ز برای زصول طلب اا آن استفاد نشود؛ بنابراین با توجه به
اازیهی دید ما نسبت به موضوع ،پاسخ مسئله متفازت خواهد بود .دغدغههای مربوط به دز سوی
ماجرا (حفظ حقوق ازلیای دم ز یا حفظ حقوق طلبکاهان) ،نشان میدهد که الام است هابطهی
حقوق ازلیای دم با حقوق طلبکاهان سنجید شود .به هاین دلیل ،ده مقاله پیشهز تالش میشود
نسبت حقوق ازلیای دم با حقوق طلبکاهان برهسی شود.

 .2امکان اجرای حق قصاص
هاانگونه که میدانیم ،مجااات قتل عاد ده صوهت تقاضای زلی دم ز زجود سایر شرایط مقره
ده قانون ،قصاص است (ماد  218ق.م.ا .).حال پرسش این است که آیا ده نرض بدهکاهی
مقتول به دیگران نیز ،ها نان مجااات قصاص قابل اعاال است یا خیر؟ تردید اا اینجا آغاا
می شود که قصاص با توان قاتل ز ازلیای دم قابل تبدیل به دیه است .پس آیا هزاتر نیست که
قصاص به دیه تبدیل شد ز اا محل آن ،دیون مقتول پرداخت شود؟ ده این بند ،دز دیدگا هایج
ده پاسخ به این پرسش برهسی شد ز سپس به برهسی ز انتخاب دیدگا مناسبتر پرداخته خواهد
شد .ده ندایت هزیکرد قانون مجااات اسالمی کنونی ده این باه تحلیل خواهد شد.
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 .2-2ديدگاه نخست :امکان اعمال حق قصاص
بر اساس این دیدگا  ،ده نرض بدهکاهی مقتول نیز ح ازلیای دم برای قصاص ها نان
پابرجاست (« زقال ابن إدهیس زالاحق  ،زالعالمۀ :إن للوه ۀ استیفاء القصاص ،زإن بذل الجانی
الدیۀ من غیر ضاان للدین ،».محق بحرانی ،بیتا ،ص812 – 871.؛ «زلدم القصاص ،زإن لم یکن
له مال ز لم یکن علیدم ضاان الدیون زغیرها ،».ناضل هندی( ،8821 ،ال ) ،ص894.؛ «الانسوب
إلى جااعۀ أنه لیس للدیان الانع من القصاص زإن لم یکن مال للایت یقضی منه دیونه زنی
الاسالک جعله األشدر ،».سید محاد صادق هزحانی ،8483 ،ص .)443 - 449.به بیان دیگر ده
صوهتی که مقتول بدهکاه باشد ز هیچ مالی اا خود برای ایفای دیون باقی نگذاشته باشد نیز
ازلیای دم می توانند قصاص قاتل ها دهخواست کنند .ده نتیجه اجباهی برای تبدیل قصاص به دیه
ز صَرف آن ده مسیر پرداخت بدهیهای مقتول نخواهند داشت.
ده توجیه این بازه ،ده دهجه نخست به آیات قرآن استناد میشود؛ آیاتی که برای ازلیای
مقتول ،ح قصاص ها به هسایت میشناسند (سید محادصادق هزحانی ،8483 ،ص.)443 – 449.
ده تفسیر این آیات ،با توجه به اطالق کالم ز نیز اصل عدم ایاد  ،گفته میشود که ازلیای دم ده
هر صوهت ز بهطوه مطل  ،ح قصاص داهند .برای هاین نایتوان این ح ِ مطل ها مقید به
نرضی کرد که مقتول ،بدهی نداشته باشد .پس ده حالتی که مقتول بدهی داشته باشد نیز ح
ازلیای دم برای قصاص قاتل به قوت ز اعتباه خود باقی است («زلعاوم قوله تعالى زقد جعلنا لولیه
سلطانا ز قوله تعالى النفس بالنفس ،».محق بحرانی ،بیتا ،ص812 – 871.؛ «زاهلل تعالى قال نی
محکم التنزیل« :زلکم نی القصاص حیاۀ» زقال تعالى :نقد جعلنا لولیه سلطانا زال یرجع عن هذ
األدلۀ بأخباه اآلحاد التی ال توجب علاا زال عاال ،».ابن ادهیس حلی ،8489 ،ص .)19 - 41
ها نین ،ده کناه دلیل یاد شد  ،توجه به مبنای قصاص نیز میتواند آاادی زهاث ها ده
قصاص ا بات کند .قصاص ده هاستای حفظ مصلحت عاوم جامعه زضع شد است؛ به هاین
دلیل نای توان به خاطر منفعت مالی طلبکاهان مقتول ،آن ها به کناه اد (چنانکه ده تفسیر آیات
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 871ز  876سوه مباهکه بقر چنین نوشتهاند« :أن العفو زلو کان نیه ما نیه من التخفی

زالرحاۀ،

لکن الاصلحۀ العامۀ قائاۀ بالقصاص نإن الحیاۀ الیضاندا إال القصاص دزن العفو زالدیۀ زال کل
شئ ماا عداهاا»« ،عفو هر چند تخفیفى ز هحاتى است نسبت به قاتل( ،ز هحات خود یکى اا
نضائل انسانى است) ،لکن مصلحت عاوم تندا با قصاص تأمین میشود ،قصاص است که حیات
ها ضاانت میکند ،نه عفو کردن ز دیه گرنتن ز نه هیچچیز دیگر( ».طباطبائی ،بیتا :ص -428
.)424
بهعالز  ،هاانگونه که میدانیم با قتل ابتدائاً ز اصالتاً ح قصاص برای ازلیای دم برقراه
میشود «(.زلیس للدیان منعدم من القصاص زان مات نقیرا  ...الن القصاص حقدم أصالۀ ،».ناضل
هندی( ،8821 ،ال ) ص318.؛ ابن ندد حلی ،8497 ،ص278 – 218.؛ «قتل العاد یوجب
القصاص عینا ،زال یوجب الدیۀ ال عینا زال تخییرا ،».امام خاینی ،8269 ،ص124 – 122.؛ «إن قتل
العاد الاحض موجبه القود نحسب ،دزن التالک ،».ابن إدهیس حلی ،8489 ،ص .)19 - 41.این
ح هم تبدیل به دیه نایشود مگر با تراضی قاتل ز زهاث («بأن العاد إناا یوجب القصاص زهو
ح للواهث ،نإذا هضی بالدیۀ کانت عوضا عنه ،».سید علی طباطبائی ،8486 ،ص114 – 112 .؛
« نلو عفا الولی القود یسقط زلیس له مطالبۀ الدیۀ ،زلو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها ،زلو عفا
الولی بشرط الدیۀ نللجانی القبول زعدمه ،زال تثبت الدیۀ إال برضا  ،».امام خاینی ،8269 ،ص122.
–  .)124به هاین دلیل نای توان ازلیای دم ها تندا به خاطر حفظ حقوق طلبکاهان مقتول ،مجبوه
کرد تا اا ح خویش برای قصاص صرفنظر کرد ز آن ها تبدیل به دیه کنند ( ...ز األصل عدم
زجوب الرضا بالدیۀ ،».ناضل هندی( ،8821 ،ال ) ،ص318.؛ «أن القصاص حقدم نلیس ألحد
الانع عنه ،».سید محادصادق هزحانی ،8483 ،ص443 – 449.؛ «زنی قتل العاد الاحض ،استحقوا
القود ،دزن الاال ،نان أبطله علیدم ،زدنعه عندم ،نقد أبطل سلطاندم الذی جعله اهلل لدم ،زخال
ظاهر التنزیل ،».ابن إدهیس حلی ،8489 ،ص ،)19 - 41.به زیژ آنکه زهاث تکلیفی به پرداخت
دیون موهث خویش نداهند .چنانکه بر اساس ماد  339قانون اموه حسبی؛ «زه ه ملزم نیستند غیر
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اا ترکه چیزی به بستانکاهان بدهند .»...ده هاین هاستا ،زه ه الزامی به ده نظر گرنتن مصلحت
طلبکاهان موهث ده تبدیل قصاص به دیه نخواهند داشت («إن أخذ الدیۀ اکتساب زهو غیر زاجب
على الواهث نی دین موه ه ،».سید محادصادق هزحانی ،8483 ،ص443 – 449.؛ «برائۀ ذمادم
من قضاء الدین ،».ناضل هندی( ،8821 ،ب) ،ص)318.؛ ها نین بعد اا قتل عاد ،مالی ده ترکه
مقتول ایجاد نشد ک ه ازلیای دم بخواهند آن ها اا بین ببرند ،بلکه تبدیل قصاص به دیه ،خود
نوعی تحصیل مال جدید به شااه میآید ،علیالقاعد نیز ،نایتوان اشخاص ها ملزم به تحصیل
مال جدید ناود؛ چه کسب مال اا حقوق مربوط به شخصیت به شااه میآید«( .زقال ابن إدهیس
زالاحق  ،زالعالمۀ :إن للوه ۀ استیفاء القصاص ،زإن بذل الجانی الدیۀ من غیر ضاان للدین،
زاحتجوا على ذلک بأن موجب العاد القصاص ،زأخذ الدیۀ اکتساب ،زهو غیر زاجب على الواهث
نی دین موه ه ،».محق بحرانی ،بیتا ،ص ).812 – 871

 .1-2ديدگاه دوم :عدم امکان اعمال حق قصاص
هاانگونه که ده شرح دیدگا نخست گفته شد ،تعدادی اا نقدا با تأکید بر مبنای قصاص اا
جدت حفظ مصلحت عاوم جامعه ز نیز ماهیت قصاص اا جدت ح ازلیای دم ،حتی ده نرض
بدهکاهی مقتول نیز ح ازلیای دم ها برای قصاص محفوظ میدانند .ده برابر این بازه ،گرز
دیگری اا نقدا ،به مصلحت طلبکاهان توجه میکنند؛ آنها بر این بازهند که ده صوهت بدهکاهی
مقتول ،ازلیای دم ح قصاص قاتل ها نخواهند داشت مگر آنکه دیون مقتول ها پرداخت یا ادای
آن ها تضاین کنند«( 8إذا قتل الادیون عادا زالمال له قال الشیخ نی الندایۀ :لم یکن ألزلیائه القود
إال بعد تضاین الدین عن صاحبدم ،نإن لم یفعلوا ذلک لم یکن لدم القود ،».محق بحرانی ،بیتا،
ص 812 – 871؛ «زعن جااعۀ مندم الشیخ زالحلی زالقاضی زاإلسکانی زابن اهرۀ مدعیا علیه
 . 8البته بدیدی است که با توجه به لززم هضایت قاتل برای تبدیل قصاص به دیه ،اگر قاتل حاضر به پرداخت دیه نباشد ،ازلیای
دم میتوانند قصاص کنند ( .قال أبو منصوه الطبرسی :إن بذل القاتل الدیۀ لم یجز للولی االقتصاص ما لم یضان الدین ،زإال
کان له ،».ناضل هندی ،8827 ،ص299 – 291.؛ محق بحرانی ،بیتا ،ص )812 - 871
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االجااع أن لدم الانع حتى یضان الواهث الدین ،».سید محادصادق هزحانی443 – 449 :8483 ،؛
«الیجوا لدم االقتصاص حتى یضانوا الدین للغرماء ،»...ناضل هندی ،کش

اللثام- 291 :8827 ،

 .) 299نقدای معاصر نیز احوط ها بر امکان قصاص به شرط تضاین دیون مقتول میدانند («هل
یجوا للوه ۀ استیفاء القصاص للادیون من دزن ضاان الدیۀ للغرماء؟ نیه قوالن ،زاألحوط عدم
االستیفاء إال بعد الضاان ،».امام خاینی.)121 – 127 :8269 ،
بدین ترتیب ،ده این دیدگا نیز اگرچه بر ح زهاث بر استیفای قصاص تأکید میشود ،اما
اجرای این ح  ،مقید به نرضی دانسته میشود که مقتول بدهی نداشته باشد یا داشته باشد ز
ترکهای اا خویش برای ادای دیون باقی گذاشته باش د .ده غیر این دز نرض؛ یعنی ده جایی که
مقتول بدهی داشته ز ترکهای نداشته باشد ،زهاث ح استیفای قصاص ها بدزن ادا یا تضاین دیون
اا دست خواهند داد («نلعل استیفاء القصاص زإن کان حقا لدم کاا دلت علیه اآلیات زالرزایات،
لکنه ینبغی تقییدها بغیر صوهۀ الدین مع انحصاه الاال نی الدیۀ ،کاا هو نرض الاسألۀ ،نیجب
أخذ الدیۀ البتۀ زمع عدم أخذها باختیاه القصاص أز العفو عن الدم نیجب علیدم ضااندا کاا ذکرنا
منه ،».محق بحرانی ،بیتا :ص 818 – 871؛ «لم یکن ألزلیائه القود ،إال بعد أن یضانوا الدین عن
صاحبدم ،نإن لم یفعلوا ذلک ،لم یکن لدم القود على حال» ،ابن إدهیس حلی . )41 :8489 ،ده
توجیه این بازه به پاه ای اا هزایات نیز استناد میشود (عنه عن محاد بن الحسین بن أبی الخطاب
عن محاد بن أسلم الجبلی عن یونس بن عبد الرحان عن ابن مسکان عن أبی بصیر قال :سألت أبا
عبد اهلل (علیهالسالم) عن الرجل یقتل زعلیه دین زلیس له مال ندل ألزلیائه أن یدبوا دمه لقاتله
زعلیه دین؟ نقال :ان اصحاب الدین هم الخصااء للقاتل نان زهبوا أزلیاؤ دیۀ القاتل نجائز زان
أهادزا القود نلیس لدم ذلک حتى یضانوا الدین للغرماء زإال نال ...؛ عنه عن معازیۀ بن حکیم عن
علی بن الحسن بن هباط عن یحیى األاهق عن أبی الحسن (علیه السالم) قال :سألته عن هجل قتل
زعلیه دین ناخذ أزلیاؤ الدیۀ أیقضى دینه؟ قال :نعم إناا اخذزا دیته» ،شیخ طوسی.)283 :8291 ،
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ده تأیید این بازه اگرچه نایتوان ده دهستی تلقی مصلحت جامعه به مبنای قصاص تردید
کرد ،اما حقیقت این است که طلبکاهان نیز بخشی اا جامعه شارد میشوند .برای هاین پرداخت
مطالبات آنها ،ا ر مدای ده تأمین نظم اقتصادی ز امنیت مالی جامعه خواهد داشت .ده نتیجه
نایتوان نقش تبدیل قصاص به دیه ز استفاد اا آن ده ها پرداخت بدهیها ها ده تأمین مصالح
جامعه نادید گرنت .ها نین اگرچه ده کاهکرد قصاص نایتوان تردید کرد ،اما ده عین حال
نباید مزیت ز مصلحتى که ده عفو است؛ یعنى نشر هحات ز انگیز هأنت ها انکاه کرد ،چنانکه
مفسرین ،عفو ها به مصلحت مردم نزدیکتر میدانند تا انتقام (طباطبائی ،بیتا428:؛ «نان عفی له
من أخیه شئ نبعد تبدل حکم القصاص عند عفو أزلیاء الاقتول إلى دیۀ ناتباع بالاعرزف أی نعل
العانی اتباع بالاعرزف ،».ناصر مکاهم شیراای ،بیتا192 – 193 :؛ «الدیۀ نی العاد ناتباع
بالاعرزف زأداء إلیه بإحسان ذلک تخفی

من هبکم زهحاۀ ،».محاد بن ادهیس شانعی:8499 ،

.)379
به عالز دهیغ است که زقتی امکان اکتساب مالی بهعنوان دیه ز طبیعتاً امکان پرداخت
مطالبات اا محل آن زجود داهد ،ها نان بر ح ازلیای دم برای قصاص ز ده نتیجه ،بالزصول
شدن مطالبات پانشاهی کنیم .ها نین اگرچه اا لحاظ حقوقی ،زهاث تکلیفی به ادای دین موهث
نداهند ،اما نایتوان اا این نکته غانل بود که بدهکاه گذاشتن مقتول ده جایی که امکان پرداخت
دینش اا طری دیه زجود داهد ،اا دیدگا اخالقی پسندید نیست ،بهزیژ آنکه بحث عدم تکلی
زهاث ده ادای دین موهث ده جایی است که آنها دهصدد ادای دین اا مال خویش باشند .این
ده حالی است که قصاص ،مابهااای ح حیات اا دستهنتهی مقتول است؛ حقی که میتواند به
حقی مالی تبدیل شد ز ده ها پرداخت بدهیها صرف شود («لم یکن ألزلیائه القود إال بعد
تضاین الدین عن دیانه ،نإن لم یفعلوا نلیس لدم القتل ،ألنه تضییع لح الایت ،».بجنوهدی:8277 ،
 .) 381 – 387ده هاین مسیر ،ده نقه ده توجیه لززم تبدیل قصاص به دیه به ازلویت ادای دین ز
لززم بری شدن ذمه مقتول استناد شد است («زجه التأیید هو أن ظاهر هذ األخباه مراعاۀ تقدیم
أداء الدین زبراءۀ ذمۀ الایت ،نلیس لدم عفو عن الدم أز قصاص حتى یضانوا الدیۀ ،ایثاها لبراءۀ
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ذمته زخلو عددته من الدین ،».محق بحرانی ،بیتا818 – 871 :؛ «زالراجح هو تعین أخذ الدیۀ لئال
یضیع ح الایت ،».بجنوهدی.)381 - 387 :8277 ،

 .9-2انتخاب ديدگاه مناسب
یک -اگرچه تردیدی نیست که قصاص ح ازلیای دم است ،اما باید به این نکته نیز توجه داشت
که طلبکاهان مطالباتی اا مقتول داشتهاند که با عال قاتل ،امکان زصول آن اا دست هنته است،
ده حالی که با اند بودن مقتول ،امکان زصول مطالبات زجود داشت .پس نایتوان طلبکاهان
مقتول ها ده مناسبات میان قاتل ز زه هاش بیگانه شارد ز نادید گرنت .نظام حقوقی ما هزش
زیژ ای برای حاایت اا نرصت اا دست هنته طلبکاهان پیشبینی نکرد است .شاید ها حل ،اهجاع
به قواعد عاومی مسئولیت مدنی باشد؛ یعنی به طلبکاهان اجاا داد شود تا بر مبنای ماد یک
ق.م.م .علیه قاتل دادخواهی کرد ز خساهت عدم امکان زصول طلب خویش ها مطالبه کنند ،اما
با کاستی این هزش ز دشواهی مطالبه ایانِ «اا دست هنتن نرصت» ده نظام حقوقیمان آشنا
هستیم .پس باید تالش کرد اا تندا زاکنش نظام حقوقی ده برابر قاتل؛ یعنی قصاص استفاد کرد
تا اا طری این ظرنیت ،حقوق طلبکاهان ها حفظ کرد .برای هاین شاید بتوان به سراغ اجرای ح
قصاص هنت .ده نخستین گام میتوان اجرای ح قصاص ها ده نرض بدهکاهی مقتول تقصیر
قلاداد کرد؛ شخ ،متعاهف پرداخت بدهی ها ده ازلویت قراه میدهد ز تالش میکند تا ده
نخستین نرصت ،بدهی خویش ها پرداخت کند .برای هاین مسلااً اجرای ح قصاص ز اا دست
دادن نرصت تبدیل آن به دیه ها باید بر خالف هنتاه متعاهف ز ده نتیجه ،تقصیر شارد ،اما حقیقت
این است که زهاث دهصدد اعاال ح شان هستند .برای هاین تلقی اعاال ح به عنوان تقصیر
ناهزا است ،بهعالز اینکه آنها تکلیفی به ادای دین موهث خویش نداهند .به هاین دلیل نایتوان
اعاال ز اجرای این ح ها تقصیر ز سبب مسئولیت ازلیای دم دانست .ده ضان ،طرح قصاص
بهعنوان سوءاستفاد اا ح نیز ،غیرمنطقی است؛ چه ده سوءاستفاد اا ح  ،انگیز اصلی شخ،
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اا اجرای ح خویش ،ایان هساندن به دیگری است .ده حالی که ده اجرای قصاص ،علیالقاعد
انگیز اصلی ازلیای دم ،تشفی خاطر خویش است نه اضراه به طلبکاهان مقتول.
دز -قصاص ح کیست؟ اا آنِ مقتول است که اینک استیفاء اا آن به سبب نوت صاحب ح ،
به زه ه اش سپرد شد یا آنکه اا اساس متعل به ازلیای دم است؟ ده صوهتی که پاسخ نخست
ها انتخاب کنیم ،ح قصاص زاهد ترکه خواهد شد .برای هاین ،ازلیای دم باید ده اجرای آن،
مصلحت مقتول ز صاحبان ح نسبت به ترکه ها هعایت کنند .ده نتیجه باید اا این نرصت برای
کسب برائت مقتول اا دیون بدر ببرند ،اما ده صوهتی که باالصالت ،ح قصاص اا آنِ ازلیای
دم باشد ،تصایمگیری دهباه ی آن منحصراً ده اختیاه ایشان خواهد بود؛ بنابراین میتوانند بدزن
آنکه دغدغه ای دهباه مقتول ز دیونش داشته باشند ،دهباه ح قصاص تصایم بگیرند (« ...هو
ح للواهث ،».سید علی طباطبائی .)112 :8486 ،ده میان این دز احتاال ،به نظر میهسد احتاال
نخست ،با ظاهر قانون مجااات اسالمی سااگاهتر باشد؛ چراکه ماد  218ق.م.ا .ده بیان صاحبان
ح قصاص ،به قواعد اهث توجه داشته است؛ یعنی آنکه ح قصاص زاهد ترکه شد ز اا این
مجرا به ازلیای دم می هسد .این ده حالی است که اگر قصاص اا آنِ ازلیای دم بهصوهت مستقل
بود ،باید به هاه بااماندگان مقتول صرفنظر اا قواعد اهث میهسید .به عالز قانون یادشد ده
ماد  ،291به مقتول اجاا داد است تا «پس اا زقوع جنایت ز پیش اا نوت ،اا ح قصاص
گذشت کرد یا مصالحه نااید» .بدیدی است امانی میتوان صالحیت مقتول برای گذشت ز
مصالحه دهباه ح قصاص ها پذیرنت که این ح  ،اا اساس متعل به از دانسته شد باشد .نتیجهی
منطقی پذیرش صالحیت برای مقتول است که سبب میشود پس اا گذشت مقتول ...« ،ازلیای
دم ز زاه ان نایتوانند پس اا نوت از ،حسب موهد ،مطالبه قصاص یا دیه کنند( »...ادامه ماد
 291ق.م.ا .).حال که پذیرنتیم قصاص ح خودِ مقتول است (بجنوهدی ،)387 :8277 ،با توجه
به امکان تبدیل آن به دیه ،زه ه باید اا این نرصت ،ده ها پرداخت بدهیهای مقتول استفاد
کنند .به هاین خاطر ح قصاص نخواهند داشت مگر آنکه حقوق طلبکاهان مقتول ها با پرداخت
یا تضاین حفظ کنند.
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سه -با این حال ،نباید یک نکته ها اا یاد برد؛ مبنای ح قصاص بیش اا هر چیز دیگری ،به حفظ
مصالح عاومی جامعه باا میگردد («زلکم نی القصاص حیا » ،سوه بقر  ،آیه  ،76طوسی:8217 ،
 .) 4دقیقاً به هاین خاطر است که ده صوهت گذشت ازلیای دم اا قصاص ،امکان صدزه حکم به
حبس قاتل زجود داهد (ماد  983ق.م.ا .).به هاین دلیل حتی اگر قصاص ها اا آن مقتول بدانیم
نیز نایتوان مبنای ح یادشد ها نراموش کرد .با توجه به این مبنا ،نایتوان اا اعاال ح قصاص
برای حفظ منانع انراد خاصی به نام طلبکاهان چشمپوشی کرد .ده نتیجه بقای ح قصاص ده
نرض بدهکاهی مقتول ترجیح داهد ،اما یک نکته ها باید به خاطر سپرد؛ اختیاه قصاص ده هاستای
مصالح عاومی جامعه به ازلیای دم سپرد شد است پس اینان باید ده هاستای هدف یادشد  ،ح
قصاص ها اعاال کنند .به هاین دلیل اگر اا ح قصاص تندا بهمنظوه اضراه به طلبکاهان استفاد
کنند ،باید ده بقای ح یادشد تردید کرد .اا این سخن ،میتوان به این نتیجه هسید که اگر ا بات
شود انگیز اصلی ازلیای دم اا پانشاهی بر قصاص تندا ایان هساندن به طلبکاهان ز بیبدر ساختن
آنها اا زصول طلب است ،میتوان بر پایه اصل  49ق.ا .جلوی سوءاستفاد اا ح ها گرنت؛ چه
«صاحب ح نباید چنین پنداهد که ده چگونگی انتفاع اا آن آااد است ز زجود ح برای مشرزع
ساختن هر اقدامی کفایت میکند» (دکتر کاتوایان .)437 :8217 ،از باید ده مسیر اجرای ح
خویش ،مبنای اصلی ح ها لحاظ کند ،پس اگر بدزن توجه به این مبنا ز تندا برای آااه طلبکاهان،
دهخواست قصاص کند ،نباید ها نان تابع خواسته از بود (مالک ماد  823ق.م.).

 .4-2بررسی قانون مجازات اسالمی
قانون مجااات اسالمی مصوب  8279دهباه ی موضوع موهد اختالف حکای ها ده نظر نگرنته
بود .این سکوت به معنای تأیید قواعد عاومی ز پذیرش امکان قصاص قاتل ده نرض بدهکاهی
مقتول بود ،اما قانون مجااات مصوب  8263ده این باه ن ،زیژ ای ها پیشبینی کرد .بر اساس
ماد  423این قانون« ،هرگا مجنیٌعلیه پیش اا استیفای ح قصاص ،نوت کند ز ترکه از برای
ادای دیون از کانی نباشد ،صاحب ح قصاص ،بدزن اداء یا تضاین آن دیون ،ح استیفای
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قصاص ها داهد .»...بدین ترتیب قانونگذاه به صاحبان ح قصاص اجاا میدهد ح قصاص ها
اعاال کنند بیآنکه دغدغه ای برای حفظ حقوق طلبکاهان داشته باشند .ده دناع اا این حکم،
می توان به مبنای ح قصاص ده حفظ مصالح جامعه ز نیز تعل ح قصاص به ازلیای دم (ز نه
مقتول) اشاه کرد («ألن القصاص باقتضى اآلیۀ الکریاۀ( :نقد جعلنا لولیه سلطانا) ح للولی دزن
الاجنیعلیه ،».سید محادصادق هزحانی ،)443 - 449 :8483 ،اما هاانگونه که گفته شد ،این
ماد ها باید ده پرتو اصل چدلم ق.ا .تفسیر کرد .ده نتیجه اگر ازلیای دم ،اعاال ح خویش ها
زسیله اضراه به طلبکاهان قراه دهند ،باید ده برابر خواسته آنها برای اعاال ح قصاص ایستاد.
جدا اا این نکته که البته نایتوان منکر دشواهی پذیرش آن اا سوی دادگا ها بهزیژ اا جدت
امکان ا بات انگیز ی ازلیای دم بود ،ماد یادشد با پرداخت یا تضاین دیون اجاا ی اعاال ح
قصاص ها داد است .نرض پرداخت نقدی دیون مشکل زیژ ای نداهد ،اما ده نرض تضاین
دیون ،دهباه شرایط ز بهصوهت زیژ امان ادای دین ابدام زجود داهد .به نظر میهسد با توجه به
لززم تبعیت دین ضامن (ازلیای دم) اا دین بدهکاه اصلی (مقتول) ،امان ادای دین تابع امان ادای
دین اصلی خواهد بود مگر آنکه بر خالف این ،توانقی شکل بگیرد.

 .1امکان دريافت ديه
اگر ده قتل عاد ،ازلیای دم به جای قصاص ،به دهیانت دیه هضایت دهند یا آنکه قتل ،غیرعاد
باشد ز اا اساس سبب استقراه دیه شود ،آیا دیون متونی اا محل دیهی دهیانت شد  ،پرداخت
خواهد شد یا خیر؟ بهعالز آیا زه ه میتوانند قاتل ها اا دین مربوط به دیه ابراء کنند؟ پاسخ به
این پرسشها ده گرز برهسی این سؤال است که دیه اا آنِ متونی است یا متعل به ازلیای دم؟ ده
هاین هاستا ،ده بخش ال

این بند ،به مالکیت دیه پرداخته خواهد شد .پس اا این ز با توجه به

پاسخ پرسش یادشد  ،ده بخش ب ،به امکان پرداخت دیون اا محل دیه پرداخته خواهد شد.
بحث ابراء اا دیه نیز ،ده بند سوم برهسی خواهد شد.
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 .2-1مالکيت ديه
آیا دیه ده شااه اموال متونی محسوب میشود که با توجه به عدم امکان برخوهداهی خود متونی
اا آن ،بنا بر قواعد اهث ،بین زهاث تقسیم میشود یا آنکه اا اساس به خود متونی تعل نداهد ز
اصالتاً ملک شخصی زهاث است؟ ده حالی که ده صوهت ازل ،دعوای زهاث ده مطالبه دیه
دعوای به قائممقامی متونی بهحساب میآید؛ ده حالت دزم ،دعوای آنها ده مطالبه دیه ،دعوای
شخصی است .آ اه عالی این تشخی ،،نرازان است ،اا جاله آنکه:
 اگر دیه ملک متونی باشد ،تندا زهاث میتوانند آن ها مطالبه کنند؛ ده غیر این صوهت هرکسیکه اا مرگ دیگری ،ضره مسلای دید باشد میتواند با ا بات ایان زاهد نسبت به مطالبه آن
اقدام کند .البته زهاث میتوانند با بدر گیری اا اماه ی قرابت ،بینیاا اا ا بات زهزد ایان به
خویش باشند.
 اگر دیه ملک شخصی خود متونی بهحساب آید جزء ماترک محسوب شد ز بر اساس قواعداهث میان زهاث تقسیم میشود ،ده غیر این صوهت بنا بر اصل باید به نسبت ایان زاهد ز ده
صوهت تردید ،به نحو تسازی تقسیم شود .ده این باه میتوان اا مالک ماد  812قانون مدنی
بدر برد« :هرگا ندری مشترک مابین جااعتی باشد ز ده مقداه نصیب هر یک اا آنها اختالف
شود حکم به تسازی نصیب آنها میشود مگر اینکه دلیلی بر ایادتی نصیب بعضی اا آنها موجود
باشد».
 اگر دیه اا آنِ مقتول ز نتیجتاً جزء ماترک باشد دیون متونی باید اا آن خاهج شود ز سپس بهتصفیه ترکه اقدام گردد (برای دیدن منابع نقدی ،ه.ک.به :محسن ایزانلو ،عباس میرشکاهی،
)41 :8216؛ ده حالی که اگر مال شخصی زه ه بهحساب آید ،دیون متونی اا آن خاهج نخواهد
شد؛ چه اموال زه ه ز یقه دیون موهث نیستند .بر اساس ماد  339قانون اموه حسبی« ،زه ه ملزم
نیستند غیر اا ترکه چیزی به بستانکاهان بدهند ز اگر ترکه برای اداء تاام دیون کانی نباشد ترکه
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مابین تاام بستانکاهان به نسبت طلب آنها تقسیم میشود مگر اینکه آن ها بدزن شرط قبول کرد
باشند که ده این صوهت ،مطاب ماد  349مسئول خواهند بود».
 اگر دیه جزز ماترک باشد ابراء خود متونی اا دیه بر این مبنا که سبب طلب مربوط به دیه یعنینعل موجد مسئولیت مدنی به زقوع پیوسته است ،صحیح خواهد بود؛ ده غیر این صوهت ابراء
مقتول ،نضولی است.
 اگر دیه جزز اموال متونی باشد ،قواعد مالیات بر اهث بر آن حاکم خواهد بود ،اما اگر متعلبه زهاث باشد مشاول مالیات بر اهث نیست.
 اگر دیه جزز اموال متونی باشد ،زهاث نیز میتوانند جداگانه خساهات زاهد به خودشان هامطالبه کنند ،اما اگر دیه ملک شخصی زهاث باشد ،نرض بر این است که با دهیانت دیه ایانشان
جبران شد  ،برای هاین ح مطالبه مبلغی انززن بر دیه ها نخواهند داشت.
ده نقه ،جز معدزدی که با احتساب دیه بهعنوان مال متونی اا آن جدت که مستلزم اند تلقی
کردن متونی است ،مخالفت کرد اند (نقعانی ،الده الانضود378 :؛ «زالایت ال یالک بعد زناته،».
سید محاد صادق هزحانی .)443 – 449 :8483 ،سایرین صریحاً یا ضاناً دیه ها به عنوان ملک
متونی محسوب کرد اند (محق حلی187 :8496 ،؛ «أما على تقدیر بقائدا على حکم مال الایت،
أز ینتقل إلى الدیان ،نغیر ظاهر .نعم هو محتال على تقدیر البقاء ،».محق اهدبیلی– 837 :8484 ،
831؛ «زالدیۀ عندنا نی حکم مال الایت زإن تجددت بعد تقضى مندا دیونه زتخرج مندا زصایا
زإن کان القتل عادا ،لکن إن هضی الوه ۀ بالدیۀ نی العاد .قال نی الخالف زالابسوط :إنه قول
عامۀ الفقداء إال أبا وه ،».ناضل هندی ،کش

اللثام .).299 – 291 :8827 ،ده اجرای این قاعد

تفکیکی میان نوع قتل دید نایشود ،بلکه به طوه مطل ز صرفنظر اا نوع قتل ،دیه ها ده حکم
مال میت دانستهاند (مرزاهید .)268 - 269 :8489 ،به هر حال نقیدان اا این که دیه ده حکم مال
متونی است دز نتیجه مدم گرنتهاند :دیون ز زصایا اا دیه اخراج میشود («أما کون الدیۀ کأموال
الایت ندو الاعرزف زیدل علیه قول الصادق علیه السالم على الاحکی نی خبر إسحاق إن هسول
اهلل (ص) قال :إذا قبلت دیۀ العاد نصاهت ماال ندی میراث کسائر األموال ،».خوانساهی:8491 ،
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369 – 361؛ «الدیۀ کأموال الایت تقضى مندا دیونه زتنفذ زصایا زإن قتل عادا إذا أخذت الدیۀ»،
خوانساهی )369 – 361 :8491 ،ز دیه بر حسب قواعد اهث تقسیم میشود؛ ایرا بنا به نرض دیه
مال متونی است ز ده تقسیم آن دلیلی خاص بر امتیاا آن اا تقسیم سایر اجزای ماترک زجود
نداهد؛ بنابراین نسبتهای تعیین شد ده اهث ده تقسیم دیه الاماالتباع است ز با زجود خویشازند
اقرب نوبت به خویشازند قریب نخواهد هسید ز ده صوهت انحصاه زهاث به یک خویشازند،
تاام دیه اا آن از خواهد بود (مرزاهید ،هاان منبع.)34 – 32 :
با این حال تعل دیه به متونی با یک ایراد اساسی هزبههز است ز آن ایراد ،پایان یانتن اهلیت
تاتع با مرگ است .ادامهی شخصیت حقوقی متونی پس اا مرگ به معنای اندگی پس اا مرگ
است؛ امری که آشکاها خالف زاقعیت است («زالایت بعد تحق الاوت لیس قابال الن یتالک،».
برزجردی ،8484 ،ج381 – 387 :7.؛ «زإذا عرنت ذلک ناعلم أن األشدر األظدر أن الدیۀ نی حکم
الاال الاقتول یقضی مندا دینه زقضى منه زصایا زتر دا زه ته ،قیل إندا ال تصرف نی الدین لتأخر
استحقاقدا عن الحیاۀ التی هی شرط الالک ،زالدین کان متعلقا بالذمۀ حال الحیاۀ ،زبالاال بعدها،
زالایت ال یالک بعد زنائه .زال یخفى ما نیه ،نإنه اجتداد نی مقابلۀ النصوص ،زجرأۀ على أهل
الخصوص ،زقد عرنت داللۀ الرزایات الاتقدمۀ على زجوب أداء الدین مندا ،».محق بحرانی،
بیتا .)812–818 :ده پاسخ به این ایراد میتوان به نرض حقوقی استناد جست .زیژگی نرض
حقوقی این است که آشکاها خالف زاقعیت است ز قانونگذاه صرناً بنابر مصالح خاص ،زاقعیت
ها نادید گرنته ز مجاا ها جایگزین آن میکند .برای ناونه مال منقولی که به کشازهای اختصاص
یانته ها غیرمنقول نرض میکند .این اتفاق تندا به جدت تحق هدف یا اهداف خاصی هخ میدهد.
ده نتیجه تندا ده چاهچوب هاان اهداف اا پیش تعیینشد  ،مجال اجرا خواهد داشت .برای هاین
است که ماد  87ق.م .مال منقول ها تندا اا جدت صالحیت محاکم ز توقی

اموال غیرمنقول،

میداند نه اا سایر جدات .دیه نیز هاینگونه است؛ قانونگذاه انسان دهگذشته ها اند تصوه
میکند تا بتواند اا دیه برخوهداه شود .این نرض اند بودن انسان دهگذشته تندا اا جداتی خاص
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قابل اجراست؛ یعنی اخراج دیون ز تقسیم بر حسب قواعد اهث («نالن الالکیۀ اعتباه عقالئی
أمضاها الشاهع نی مواهد کثیرۀ من مواهد اعتباههم ،نال مانع من اعتباهها للایت .زأما قولدم بأنه
بحکم مال الایت نی بعض الاواهد زال یقولون أنه ماله ،نان جدۀ أن الایت ال یاکن أن یتصرف
نیه التصرنات الاتوقفۀ على الحیاۀ ،نیتوهاون عدم إمکان الالکیۀ لعدم إمکان تلک التصرنات،
زمن طرف آخر یرزن أن الشاهع هتب آ اه الالکیۀ للایت نیقولون إنه بحکم مال الایت  ،زإال
نفی الحقیقۀ ماله زلکن الشاهع نفى عنه بعض آ اه الالکیۀ زأ بت بعض اآل اه  ،زله ذلک نی عالم
التشریع  ،الن الاوضوع من اعتباهاته تأسیسا أز إمضاء ،زاآل اه أیضا تشریعیۀ ،».برزجردی:8484 ،
.)381–387
با این حال ،پنا بردن به نرض حقوقی هایشه آخرین ها حل است .ده زاقع تا جایی که شدنی
است ،باید تالش کرد نظام حقوقی ده کناه زاقعیتها حرکت کند ز اا توسل به مجاا دزهی
شود .برای هاین شاید بشود ها حل دیگری ها پیدا کرد .بر این اساس باید میان نعل ایانباه ز
مرگ تفکیک قائل شد؛ سبب ح مطالبه خساهت ،نعل ایانباه است ز نقش مرگ تندا ده
انداا ی شرط تحق ح نوق خالصه میشود .برای هاین با توجه به تحق سبب ح ده امان
حیات شخ ،،میتوان گفت که ح مطالبهی دیه ده امان حیات به زجود آمد است .پس متونی
با زقوع نعل ایانباه که منطقاً ز اا لحاظ هتبهای ز حتی امانی ،با مرگ ناصلهای زلو کوتا داهد،
ضاانت اجرای لطاه به ح حیات ها بهدست میآزهد .به این تعبیر ،مرگ تندا شرط استقراه حقی
است که سبب آن (نعل ایانباه) پیش اا مرگ نراهم آمد است ز صاحب ح به اعتباه لحظهی
زقوع سبب ز نه شرط تعیین میشود .با زجود این اا لحاظ نظری بر این تحلیل میتوان ایراد کرد
که مرگ ها نان سبب یا دستِکم جزیی اا سبب تعل دیه است ز نه یک شرط ساد  .به عالز
هاواه ضاانت اجرای هر گونه لطاه به ح  ،دستِکم اا لحاظ هتبه ،اگر نه اا لحاظ امانی ،مؤخر
بر زهزد آن لطاه است .عالز بر این محسوب کردن دیهی قتل عاد به عنوان مال مقتول با این ایراد
هزبههز است که -بر این مبنا که دیه بدل اا قصاص باشد -آن ه پس اا نوت زاجب میشود قصاص
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است نه دیه ز دیه تندا با تراضی ایجاد میشود ز بنا به نرض ده امان مرگ هنوا تراضی زاقع نشد
است.
شاید بتوان ماجرا ها اا اازیه دیگری دید .ده کتب نقدی مثالی آزهد میشود که اگر شخ،
پس اا پدن کردن توه ده دهیا بایرد ز ماهی پس اا نوت زی ،به داخل توه انتد ،آیا ماهی داخل
ده ترکه شارد خواهد شد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش عاوماً مثبت است (سید محادکاظم
طباطبایی یزدی .)842 :8271 ،مانند این قضیه ده قرعهکشی بانکها هخ میدهد .نرض کنید نردی
پس اا انتتاح حساب نزد بانک میمیرد؛ اتفاقاً پس اا مرگ نیز ده قرعهکشی بانک جایز ای ها
میبرد .آیا این جایز متعل به از نیست؟ آیا ده ترکه از جای نایگیرد؟ بدزن تردید پاسخ به این
پرسش مثبت است؛ چراکه سبب ایجاد ح بر جایز  ،ده دزهان حیات از به زجود آمد بود ز تندا
شرط برخوهداهی اا جایز ده دزهان پس اا مرگ هخ میدهد .با توجه به این ناونهها ،میتوان
گفت که هاین انداا که سبب ح ده امان حیات شخ ،به زجود آید ،میتوان ح حاصله اا
آن سبب ها ده داهایی زی شارد .بر هاین اساس میتوان گفت« :ح حیات» اساسیترین ح بشر
است (ماد سه اعالمیه جدانی حقوق بشر ز ماد شش میثاق حقوق مدنی ز سیاسی ز اصل  33قانون
اساسی) .لطاه به این ح که ده دهجه ازل با زقوع نعل ایانباه مصداق مییابد هاانند تجازا به
سایر حقوق ،مسئولیت مدنی به هارا داهد (ماد یک قانون مسئولیت مدنی).
ده تکایل این استدالل ،میتوان انززد ده ناصله امان «پیش اا مرگ» ز «پس اا مرگ» امان
سومی هست« :همامان با مرگ» ز دیه نوت «با مرگ» ز نه «پس اا مرگ» ایجاد میشود؛ بنابراین
هاانگونه که ح حیات اا شخ ،متونی سلب میشود ،ضاانت اجرای آنهم پیش اا مرگ
(به اعتباه تحق سبب :زاقعه موجد مسئولیت) یا همامان با آن (به اعتباه تحق شرط :مرگ) ده
داهایی متونی ایجاد میشود.
ده این هاستا به نظر میهسد تحلیل دیه بهعنوان ح شخصی متونی قابل پذیرش باشد ،به زیژ
آنکه این تحلیل با ظاهر قانون مجااات اسالمی نیز سااگاه است؛ ده زاقع قانونگذاه ما چه دهباه
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بدر مندان اا دیه ز چه ده خصوص میزان بدر آنها اا دیه اا قواعد اهث پیرزی کرد است.
توضیح آنکه بر اساس تبصر ماد  413ق.م.ا« .زه ه مقتول  ...به نسبت سدماالهث اا دیه مقتول
نیز اهث میبرند» .استفاد اا قواعد اهث ده خصوص دیه بیش اا هر دلیل دیگری میتواند خودِ
متونی ها بهعنوان صاحب ح اصلی ا بات کند.
البته با تصویب قانون مجااات جدید انتظاه میهنت ماهیت دیه اا این جدت مشخ ،شود ،اما
شوهبختانه چنین نشد .بر اساس ماد  413این قانون« ،دیه ،حسب موهد ح شخصی مجنیٌعلیه یا
زلیدم است ز احکام ز آ اه مسؤزلیت مدنی یا ضاان ها داهد .ذمهی مرتکب جز با پرداخت دیه،
مصالحه ،ابراء ز تداتر ،بری نایگردد» .بر اساس جاله نخست این ماد ز بهزیژ با تأکید بر کلاهی
«حسب موهد» ،میتوان چنین برداشت کرد که دیهی عضو اا آنِ ایاندید ز دیه نفس اا آنِ زلیدم
است .اا کلاهی «ح شخصی» نیز چنین بر میآید که این ح  ،باالصالت متعل به ایاندید ز یا
زلیاش میباشد نه به قائممقامی؛ بنابراین ز ده هاستای هاین برداشت میتوان گفت که تقسیم دیه
میان ازلیاءدم اهتباطی با بحث اهث نداهد؛ چه این ح ده دهجه نخست ز باالصالت متعل به خود
ایشان است نه آنکه اا ماترک متونی به آنها هسید باشد .با این حال تبصر ی ماد پیشگفته با این
نتیجه ناسااگاه است .به موجب این تبصر « ،زه ه مقتول بهجز بستگان مادهی به نسبت سدماالهث اا
دیه مقتول نیز اهث میبرند» .بدین ترتیب جای این پرسش است که اگر دیه ح شخصی ازلیاء دم
است ،چرا میباید بهموجب قواعد اهث میان آنها تقسیم شود؟ ز اگر قراه است که بهموجب قواعد
اهث میان زه ه تقسیم شود ،چرا قانونگذاه ،دیه ها ح شخصی ازلیاءدم معرنی میکند؟ برای ههایی
اا این تعاهض ،جدا اا آنکه میتوان موضوع ها به اشتبا قانونگذاه نسبت داد ،میتوان تفسیری غریب
اا زاژگان ح شخصی نیز به دست داد؛ بر اساس این تفسیر ح شخصی به معنای حقی است که تندا
اا آنِ ازلیاءدم است ز شخ ،دیگری ح تصایمگیری دهباه ی آن ها نداهد ،نه به معنای اینکه این
ح  ،باالصالت متعل به ایشان است .آخرین جاله ماد یادشد که ها های ابراء جانی ها بهگونهای
حصری برمیشااهد نیز ،این استنباط ها تقویت میکند .بر اساس این بخش اا ماد « ،ذمهی مرتکب
جز با پرداخت دیه ،مصالحه ،ابراء ز تداتر بری نایگردد».
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بدین ترتیب ،تلقی دیه به عنوان «ده حکم مال میت» با ظاهر قانون مجااات اسالمی سااگاهتر
است؛ چه اا لحاظ تقسیم دیه میان زهاث بر حسب قواعد اهث ز چه اا جدت امکان بخشش قاتل
توسط مقتول پیش اا مرگ .بهعالز این هزیکرد منطقیتر نیز هست؛ چه دیه ده برابر سلب ح حیات
متونی است ،پس بهمانند ح حیات باید اا آنِ مقتول دانسته شود («لو قتل الادیون عادا زلیس له
مال یؤدزن به دینه ،نیعطى دینه من دیته نیاا إذا هضی القاتل بإعطاء الدیۀ زصالحه الواهث على
أخذ الدیۀ نیؤدی دینه من دیته ،ألنه أح بدیته من غیر  ،الن الدیۀ عوض أعز شئ عند زهو هزحه
زحیاته ،».بجنوهدی.)381–387 :8277 ،

 .1-1امکان پرداخت ديون از محل ديه
هاانگونه که گفته شد ،بر اساس دیدگا مشدوه ده نقه ،دیه اا آن خودِ میت است .نتیجهی
منطقی این دیدگا این خواهد بود که ده قتل عاد ،ده صوهت تبدیل قصاص به دیه ز ده قتل
غیرعاد ،ده هر صوهت ،دیه ده ها پرداخت بدهیها صرف خواهد شد («لو قتل شخ ،ز علیه
دین نإن أخذ الوه ۀ دیته صرنت نی دیون الاقتول ززصایا کباقی أمواله ،زال نرق نی ذلک بین
دیۀ القتل خطأ أز شبه عاد أز ما صولح علیه نی العاد ،»...امام خاینی121 – 127 :8269 ،؛ «نإن
هو قتل عادا زصالح أزلیاؤ قاتله على الدیۀ نعلى من الدین؟ على أزلیائه من الدیۀ ،أز على
الاسلاین؟ نقال :بل یؤدزا دینه من دیته التی صالح علیدا أزلیاؤ  ،نإنه أح بدیته من غیر  .زنی
الخبر :إذا قبلت دیۀ العاد نصاهت ماال ندی میراث کسائر األموال» ،سید علی طباطبائی:8486 ،
 .)112–118قانون مجااات اسالمی نیز ،هاین بازه ها انتخاب کرد است .بر اساس ماد  423این
قانون« ،اگر به هر علت ،قصاص به دیه تبدیل شود ،باید ده ادای دیون مذکوه صرف شود» .بدین
ترتیب ازلیای دم ح استفاد شخصی اا دیه ها نخواهند داشت ،بلکه باید ده مسیر ادای دیون اا
آن استفاد کنند .البته با زجود صراحت ماد ی پیشگفته ده صرف دیه ده ادای دیون ،باید توجه
داشت که با توجه به ماد  331قانون اموه حسبی ،زه ه میتوانند اا محل دیه یا اموال شخصی
خویش ،دیون متونی ها پرداخت کنند ،برای هاین الزامی به پرداخت دیون اا محل دیه زجود
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نخواهد داشت .بر اساس ماد ی یادشد « :زه ه میتوانند دیون ها اا ترکه یا اا مال خود اداء
ناایند».

 .9امکان گذشت از قصاص و ديه
هاانگونه که میدانیم« ،صاحب ح قصاص ده هر مرحله اا مراحل تعقیب ،هسیدگی یا اجرای
حکم میتواند بهطوه مجانی یا با مصالحه ،ده برابر ح یا مال گذشت کند» (ماد  247ق.م.ا.).
اینک باید دید که آیا ده نرض بدهکاهی مقتول نیز ،ازلیای دم ،ح عفو قاتل اا قصاص یا دیه
ها خواهند داشت یا آنکه مجبوه خواهند بود تا قصاص ها به دیه تبدیل کرد ز برای پرداخت
بدهیهای مقتول اا آن استفاد کنند؟ ده پاسخ به این پرسش ،باید توجه داشت که هاانگونه
که اا ماد  247ق.م.ا .قابل استنباط است ،عفو دز گونه داهد :هایگان ز با عوض (عالمه حلی،
.)918 :8482
ده نرض عفو هایگان ،برخی اا نقدا ،ازلیای دم ها مُح به عفو قاتل میدانند ،اما به طلبکاه
اجاا می دهند تا به قاتل برای زصول طلبش هجوع کند؛ گویی که قاتل با کشتن بدهکاه ،سبب
عدم زصول طلبِ طلبکاهان شد ز برای هاین ده برابر آنها مسئولیت خواهد داشت .جالب آنکه
هاین گرز به ازلیای دم اجاا قصاص نای دهند؛ شاید به این دلیل که ده نرض قصاص ،قاتل به
سزای کرداه خویش هسید  ،برای هاین دیگر امکان هجوع به زی نراهم نخواهد بود («إناا جاا
لدم الدبۀ زلم یجز القود حتى یضانوا ،ألنه مع الدبۀ یتاکن الغرماء من الرجوع إلى القاتل بحقدم،
بخالف ما إذا قید منه ،».محق بحرانی ،بیتا ،ص 818 – 871؛ «ال یجوا لدم االقتصاص حتى
یضانوا الدین للغرماء ،لخبر أبی بصیر سأل الصادق (علیه السالم) عن الرجل یقتل زعلیه دین زلیس
له مال ،ندل ألزلیائه أن یدبوا دمه لقاتله زعلیه دین؟ نقال :إن أصحاب الدین هم الخصااء للقاتل،
نإن زهب أزلیاؤ دمه للقاتل نجائز ،زإن أهادزا القود نلیس لدم ذلک حتى یضانوا الدین للغرماء»،
ناضل هندی ،کش

اللثام299 - 291 :8827 ،؛ «زهزا الشیخ أیضا بطری آخر عن أبی بصیر أیضا

مثله ،إال أنه قال :نإن زهبوا أزلیاؤ دیۀ القاتل ندو جایز ،زإن أهادزا القود لیس لدم ذلک ،حتى
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یضانوا الدین للغرماء ،زإال نال زهذ الرزایۀ هی التی أشرنا إلیه بأندا دلیل لاا ذهب إلیه الشیخ»،
محق بحرانی ،بی تا818 – 871 :؛ ها نین ،حر عاملی.)291 – 294 :8484 ،
اما برخی دیگر اا نقدا بر این بازهند که ازلیای دم ح بخشش قاتل ها نداهند مگر آنکه دیون
مقتول توسط ایشان تضاین شود («هل یجوا للوه ۀ استیفاء القصاص للادیون من دزن ضاان
الدیۀ للغرماء؟ نیه قوالن ،زاألحوط عدم االستیفاء إال بعد الضاان بل األحوط مع هبۀ األزلیاء دمه
للقاتل ضاان الدیۀ للغرماء ،».امام خاینی121 – 127 :8269 ،؛ «زإن کان القتل عادا نألزلیائه العفو
عن القصاص زالرضا بالدیۀ زلیس لدم العفو عن القصاص بال دیۀ ،نإن نعلوا ذلک ضانوا الدیۀ
للغرماء ».خویی .)829 :8488 ،ده توجیه این دیدگا به حدیثی اا معصوم (ع) استناد میشود که
به موجب آن ،ده نرض عفو قاتل توسط ازلیای دم ،آنها ده برابر طلبکاهان مقتول ،مسؤزل شناخته
شد اند (« زسأل أبو بصیر أبا عبد اهلل علیه السالم عن هجل قتل زلیس له مال زعلیه دین ،ندل ألزلیائه
أن یدبوا دمه لقاتله زعلیه دین؟ قال :إن أصحاب الدین هم الخصااء للقاتل ،نان زهب أزلیاؤ دمه
للقاتل ،ضانوا الدین للغرماء ،زإال نال» ،شیخ صدزق131 :8481 ،؛ «نان زهب أزلیاؤ دمه للقاتل
ضانوا الدیۀ للغرماء زإال نال ،».برزجردی .)229 - 236 :8484 ،ها نین گفته شد که دیه اا آنِ
مقتول است ،پس باید ده ها پرداخت بدهیهای از مصرف شود ،نه آنکه با بخشش قاتل ،نرصت
پرداخت بدهیها اا دست هزد («نإن الدیۀ إناا هی ملک للایت زبحکم أمواله األخر کاا مر نی
محله ،زلذا تصرف نی زصایا زتؤدى دیونه أزال م یر دا الوهاث بحسب ما لدم من الفرض ،زعلى
ذلک ناا دام دینه یکون باقیا لیس للوه ۀ العفو لعدم کوندا لدم حتى یکون لدم العفو عندا،».
محادصادق هزحانی829 – 829 :8484 ،؛ «إذا قتل شخ ،،زعلیه دین ،زلیس له مال ،نإن کان
قتله خطأ أز شبه عاد ،نلیس ألزلیاء الاقتول عفو القاتل أز عاقلته عن الدیۀ ،إال مع أداء الدین أز
ضاانه ».خویی.)829 :8488 ،
ده امان حکومت قانون مجااات اسالمی پیشین ،با توجه به سکوت این قانون ،گفته شد بود:
« ده زضع کنونی با توجه به استثنایی بودن ضاانت اجرای معامله به قصد نراه اا دین که منحصر
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ده ماد  4قانون نحو اجرای محکومیتهای مالی است ز به عقود اختصاص داهد ،حتی اگر عفو
اا دیه یا انتخاب قصاص به ابراء تعبیر شود باا هم امکان استناد به ماد نوق زجود نداهد» ،برای
هاین ،پیشنداد شد بود« :اا جنبه مسئولیت مدنی میتوان گفت که اگر زلی دم بهعنوان مدیون
مرتکب تقصیر شود که نتیجه آن اضراه به طلبکاهان باشد دادگا میتواند بهعنوان بدترین ها
جبران خساهت (ماد  2قانون مسئولیت مدنی) آن عال حقوقی ها بدزن توجه به زجود یا عدم
زجود قصد نراه اا دین نامعتبر بداند...؛ بنابراین صرف تقصیر کانی است .ده نرضی که زلی دم
قصاص ها انتخاب میکند نای توان تقصیر ها به از نسبت داد ،اما ده نرض عفو هایگان ،امکان
سوءاستفاد اا ح منتفی نیست» (ایزانلو ز میرشکاهی ،)98 :8216 ،اما خوشبختانه قانون مجااات
جدید ،حکم زیژ ای ده نرض عفو پیشبینی کرد است .بر اساس بخشی اا ماد  423این قانون،
«هرگا مجنیٌعلیه پیش اا استیفای ح قصاص ،نوت کند ز ترکه از برای ادای دیون از کانی
نباشد ،صاحب ح قصاص ... ،ح گذشت مجانی ،بدزن اداء یا تضاین دیون ها نداهد .»...بدین
ترتیب صاحب ح قصاص نایتواند اا ح قصاص بهصوهت مجانی گذشت کند ،مگر آنکه
دیون مقتول ها پرداخت یا تضاین کند .البته باید یادآزه شد که اگرچه ده ماد ی یادشد  ،اا ادا
یا تضاین دیون سخن گفته شد  ،اما به نظر می هسد سق

مسئولیت ازلیای دم تندا تا محدزد ی

دیهی تعیین شد ده قانون خواهد بود .برای هاین زهاث ده صوهت عفو قاتل ،تکلیفی به ادای
تاامی دیون نخواهند داشت .این تفسیر اگرچه با ظاهر ماد سااگاه نیست ،اما منطقیتر به نظر
میهسد ،به زیژ آنکه ده نقه نیز هاین بازه دید میشود («أزلیاء الاقتول الذی ال مال له زله دین،
یجوا لدم العفو عن القصاص بال دیۀ زلکن یضانون الدین للغرماء باا یسازی الدیۀ ال أاید،».
هزحانی.)829 – 829 :8484 ،
حال ،باید به سراغ نرض عفو با عوض هنت .اگر عوض دهیانتشد ی معادل دیه به انداا ی
پیشبینیشد ده قانون باشد ،طبیعتاً دشواهی زیژ ای زجود نداهد؛ عوض دهیانتشد ده حکم
دیه است ز بهناچاه ده ها پرداخت دیون صرف خواهد شد (نإن الوه ۀ لو صالحوا القاتل على
الدیۀ زجب قضاء الدین مندا» ،محق بحرانی ،بیتا812 – 871 :؛ «زإن کان القتل عادا نألزلیائه
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العفو عن القصاص زالرضا بالدیۀ ز لیس لدم العفو عن القصاص بال دیۀ ،نإن نعلوا ذلک ضانوا
الدیۀ للغرماء ،».خویی .)829 :8488 ،ده نرضی که عوض بیش اا دیه باشد به نظر میهسد تاامی
عوض دهیانتشد ها باید ده ها پرداخت بدهیها صرف کرد؛ چراکه آن ه دهیانت شد
مابهااای ح حیات مقتول است ،برای هاین تااماً ده ترکه داخل خواهد شد .ده نتیجه ادای دیون
اا آن منطقیتر است («لو قتل شخ ،ز علیه دین نإن أخذ الوه ۀ دیته صرنت نی دیون الاقتول
ززصایا کباقی أمواله ،زال نرق نی ذلک بین دیۀ القتل خطأ أز شبه عاد أز ما صولح علیه نی
العاد ،کان باقداه دیته أز أقل أز أکثر ،بجنس دیته أز غیر  ،».امام خاینی.)121 – 127 :8269 ،
ها نین اگر عوض دهیانتشد کاتر اا دیه باشد ،به نظر میهسد ازلیای دم ها باید نسبت به
مابهالتفازت ده برابر طلبکاهان مسئول دانست؛ چراکه ده توان با قاتل ،مصلحت ترکه ز صاحبان
حقوق ها هعایت نکرد اند.

برآمد؛
میتوان حقوق ازلیای دم ها ده سه موهد خالصه کرد :اجرای قصاص ،مطالبه دیه ز نیز عفو .ده قتل
غیرعاد نیز ،به جز قصاص ،هم ح مطالبهی دیه ها میتوان دید ز هم اختیاه عفو ها (ماد 441
ق.م.ا .).حال پرسش این است که اگر داهایی برای پرداخت بدهیها کانی نباشد ،آیا طلبکاهان
میتوانند به دیه متونی چشم بدزاند؟
 .8دهباه ح قصاص به نظر میهسد ده نرض بدهکاهی مقتول نیز ح ازلیای دم برای قصاص
ها نان پابرجاست؛ چه با توجه به مبنای ح قصاص؛ یعنی حفظ مصلحت عاوم جامعه ز
اهتباط آن با نظم عاومی ،نایتوان اا اعاال این ح برای حفظ منانع انراد خاصی به نام
طلبکاهان چشمپوشی کرد .برای ا بات این بازه میتوان به ماهیت ح گونه قصاص نیز اشاه
کرد؛ چه با قتل ابتدائاً ز اصالتاً ح قصاص برای ازلیای دم برقراه میشود .برای هاین نایتوان
بدزن هضایت اینان ح قصاص ها تحدید کرد .به هاین دلیل بقای ح قصاص ده نرض
بدهکاهی مقتول ترجیح داهد (ماد  423قانون مجااات اسالمی) ،اما یک نکته ها باید به خاطر
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سپرد؛ اختیاه قصاص به ازلیای دم ده هاستای مصالح عاومی جامعه سپرد شد است پس اینان
باید ده هاستای هدف یادشد  ،ح قصاص ها اعاال کنند .ده نتیجه اگر اا ح قصاص تندا
بهمنظوه اضراه به طلبکاهان استفاد کنند ،باید ده بقای ح یادشد تردید کرد (اصل  49ق.ا.).
 .3اگر ده قتل عاد ،ازلیای دم بهجای قصاص ،به دهیانت دیه هضایت دهند یا آنکه قتل ،غیرعاد
باشد ز اا اساس سبب استقراه دیه شود ،به نظر میهسد اا آنجا که دیه ده حکم ملک متونی
است ،ده نتیجه دیه داخل ده ترکه شد ز دیون ز زصایا اا آن اخراج میشود .نتیجهی منطقی
این دیدگا این خواهد بود که ده قتل عاد ،ده صوهت تبدیل قصاص به دیه ز ده قتل غیرعاد
ده هر صوهت ،دیه ده ها پرداخت بدهیها صرف خواهد شد .قانون مجااات اسالمی نیز هاین
بازه ها انتخاب کرد است .بر اساس ماد  423این قانون« ،اگر به هر علت قصاص به دیه تبدیل
شود ،باید ده ادای دیون مذکوه صرف شود».
 .2ده نرض بدهکاهی مقتول ،به نظر میهسد ازلیای دم ح بخشش قاتل ها نداهند مگر آنکه دیون
مقتول توسط ایشان تضاین شود .ده دناع اا این نظر باید توجه داشت که دیه اا آنِ مقتول است،
پس باید ده ها پرداخت بدهیهای از مصرف شود نه آنکه با بخشش دیه ،نرصت پرداخت
بدهیها اا دست هزد .ده نرضی که زلی دم قصاص ها انتخاب میکند نایتوان تقصیر ها به از
نسبت داد ،اما ده نرض عفو هایگان امکان سوءاستفاد اا ح منتفی نیست .قانون مجااات جدید
حکم زیژ ای ده نرض عفو پیشبینی کرد است .بر اساس بخشی اا ماد  423این قانون« ،هرگا
مجنیٌعلیه پیش اا استیفای ح قصاص ،نوت کند ز ترکه از برای ادای دیون از کانی نباشد،
صاحب ح قصاص ... ،ح گذشت مجانی ،بدزن اداء یا تضاین دیون ها نداهد .»...بدین ترتیب
صاحب ح قصاص ،نایتواند اا ح قصاص بهصوهت مجانی گذشت کند مگر آنکه دیون
مقتول ها پرداخت یا تضاین کند.
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Abstract
In the case of murder, the holders of the right to retaliation (Qisas), can ask for
the execution of a murderer or through the consent, Qisas converts to blood
money. Also, they can pardon the murderer and spare the murderer’s life. In
addition, when it comes to manslaughter, there are also two rights: Asking blood
money and the forgiving. Now, the question is that if murdered is a debtor, are
these rights will be preserved? In response to the question, regarding the
relationship between Qisas with public order and the supremacy of public interest
over private interests, the right to Qisas is preferable. However, Blood money is
prior to murderer’s right to life. As a result, blood money should be used to pay
the debt of murdered. Forgiveness of murderer without compensation is against
the normal behavior. As such, the fault is considered. Consequently, they have no
right of forgiveness of the murderer unless they obtain the consent of creditors.

Keywords: Qisas, Blood money, Murder, Forgiving, Creditors.
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