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چنانچه قتل ناشي از تقصير سازمان محل خدمت به عنوان شخصيت حقوقي باشد يگان 
نظامي يا انتظامي مأموركننده، مسئوليتي در پرداخت ديه ندارد بلكه سازمان محل خدمت 

  مكلف به پرداخت ديه است.
  

  سؤال:
كه در  غح.ص متوفي سرباز وظيفه درخصو ٩٠٠٩٩٨٩٠١٣٢٠٠٣٨٢باعنايت به اينكه در پرونده كالسه 

ت ننژيت فوميگان خدمتي مركز آموزش شهيد كچوئي وابسته به سازمان زندانهاي كشور در اثر بيماري 
ديده كه لحاظ عدم احراز قصور از سوي بهداري و عوامل يگان خدمتي قرار منع تعقيب صادر گرنموده و به

دم خواست اولياءداً به درد صادره در دادگاه تأييد شده است. مجددم متوفي قرار منع پيگرپس از اعتراض اولياء
مه شماره پرونده جهت تعيين تكليف ديه به دادگاه ارسال و برابر دادنا متوفي و دادستان محترم نظامي،

امل انسان هاي كشور به پرداخت يك فقره ديه ك، سازمان زندان٠٢/٠٥/١٣٩٧مورخ  ٩٧٠٩٩٧٩٠١٩٧٠٠٠٦٣
د كچوئي گردد و اين درحالي است كه نيروهاي مركز آموزش شهيدم سرباز فوت شده محكوم مياءبه نفع اولي

 عنوان مثال نيروهاي حفاظتگيرند و درموارد مشابه نيز بهها قرار ميياز ناجا تأمين و دراختيار سازمان زندان
هاي مذكور رتش به سازمانسلح از ناجا و يا امهاي قضايي نيروهاي ها و يا سازمانفيزيكي دادگستري
ه شوند. حال سؤال اينجاست كه چنانچه شخصي در راستاي انجام وظيفه در محلي كه بتخصيص داده مي

تش يا د آيا اركار گيري شده به واسطه فوت در حين خدمت، معلوليت يا مجروحيت مستحق دريافت ديه باش
  د؟روي مذكور را در اختيار دارناجا محكوم به پرداخت ديه خواهند بود يا سازماني كه ني

  
  
  

  پاسخ:
) قانون ١٥٩و ( )١٢٠در فرض پرسش مسئوليت يگان نظامي يا انتظامي مأموركننده برابر مقررات مواد (
و نيروي  ب اسالميارتش جمهوري اسالمي ايران و مقررات مشابه در قوانين استخدامي سپاه پاسداران انقال

ندارد،  اتي وجودجه به اينكه بين پرداخت مستمري و پرداخت ديه منافانتظامي پرداخت مستمري است؛ باتو
ي ا انتظاميچنانچه قتل ناشي از تقصير سازمان محل خدمت به عنوان شخصيت حقوقي باشد يگان نظامي 

ه است، مأموركننده مسئوليتي در پرداخت ديه ندارد بلكه سازمان محل خدمت مكلف به پرداخت دي
  .كننده استع باعنايت به داليل پرونده با قاضي رسيدگيدرهرصورت تشخيص موضو
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