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 جزااقسام 

حقوق جزای شکلی: اقسامی دارد که مهمترین قسم آن آیین دادرسی کیفرری اسر ا اج جررم یا ری      -الف

بحث نمی شود، اج ارکان تشکیل دهنده جرم یاص و مجاجات یا ی بحث نمی شود، بلکه آداب رسیدگی بره  

ادرسری کیفرری   یک جرم بحث می شودا مجموعه ا ول و مقرراتی که برای کشف و ااا کره در قرانون آیرین د   

 تعریف شده اس ا

 حقوق جزای ماهوی: اقسامی که دارد که دو قسم مهمش عبارتند اج: -ب

( حقوق جزای عمومی: به بررسی قواعد حاکم بر جرائم، مجرمین، بزهدیدگان و واکرنش هرای دولتری در    1

ز مرواجهیم ممللرث   قبال جرائم می پرداجدا حقوقدانان قبال می گفتند وقتی جرمی رخ می دهرد، مرا برا سره  یر     

جنایی(: جرم، فاعل جرم و مجاجاتا بعدها گفتند ما  هار  یز داریم: جرم مبزه(، فاعل جرم مبزهکرار(، قربرانی   

جرم مبزهدیده( و واکنش دولتی مکه هم شامل مجاجات و هم اقدامات تأمینی و تربیتی گردد(ا در جزای عمومی 

ه جرائم علی رغم ایتالفاتی که دارند، قواعدی برر آن هرا   اج جرم یا ی بحث نمی شود، بلکه گفته می شود ک

حاکم اس  که اج آن به ارکان تشکیل دهنده جرائم تعبیر می شودا در جزای عمومی اج بزهکار یا ی  رحب   

نمی شود، بلکه به طور کلی اج عوامل و موانع مسئولی  کیفرری  رحب  مری شرودا هم نرین اج مجراجات یرا        

ث نمی شود، بلکه اج قواعد حاکم بر مجاجات ها به طرور کلری بحرث مری شرودا اج      اقدامات تأمینی یا ی بح

بزهدیده یا ی بحث نمی شود، بلکه ملال به طور کلی گفته می شود که رضای  بزهدیده مجوج ارتکاب جررم  

 نیس ا

( حقوق جزای ایتصا ی: جزای ایتصا ی به بررسی مصادیق جررائم، مجررمین، بزهدیردگان و واکرنش     2

 جتماعی می پرداجداهای ا

در حقوق جزای ایتصا ی یک، بحلمان در رابطه با جرائم علیه اشخاص، در حقوق جزای ایتصا ری دو،  

 جرائم علیه اموال و در حقوق جزای ایتصا ی سه به جرائم علیه امنی  پردایته می شودا

حقروق جرزای   »( مری گوینرد:   15و  14بریی اج اساتید ممحمدهادی  ادقی، جررائم علیره اشرخاص، ص    

ایتصا ی، ضمن تعریف هر جرم به طور یاص، به بررسی شرائط و ارکان متشکله آن، یصو یات و جزئیات 

 «بزه و واکنش مشخصی در برابر آن مقرر شده اس ، می پرداجدا

به تعبیر بریی اساتید، جزای ایتصا ی، آجمایشگاه حقوق جرزای عمرومی اسر ا قواعردی کره در جرزای       

 اس ، در حقوق جزای ایتصا ی پیاده می شودا عمومی مطالعه شده

 

 مقایسه حقوق جزای عمومی و حقوق جزای ایتصا ی

 در مقایسه جزای عمومی و جزای ایتصا ی دو نکته ارائه شده اس :

اج نظر تاریخی پیدایش جزای ایتصا ی مقدم اس  بر جزای عمومی، در حالیکه اج لحرا  آکادمیرک و    -1

 و سپس جزای ایتصا ی مورد بحث و نظر قرار می گیردا آموجش، ابتدا جزای عمومی
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 قانونگذاران ابتدا جرائم را مشخص کردند، بعد عده ای اج دل این جرائم، قواعد را استخراج کردندا

تغییر و تحول در جزای ایتصا ی بیشتر اج جزای عمومی اس ا قواعد ییلی قابل تغییر نیسر ا جررائم    -2

و قراردادی که جرائم مذهبی و قراردادی معموال ییلی د ار تغییر و تحرول واقرع    بر سه نوعند: مذهبی، طبیعی

 می شوندا

 

 تقسیم بندی حقوق جزای ایتصا ی

 جرائم علیه اشخاص -1

 جرائم اموال -2

 جرائم علیه امنی  و آسایش عمومی -3

 بحث ما در رابطه با جرائم علیه اشخاص اس ا

 می شود:جرائم علیه اشخاص به دو قسم تقسیم 

جرائم علیه تمامی  جسمانی اشخاص: تقسیم می شود به قتل، ضرب و جرح، قطع عضو، سلب منافع  -الف

 ممقصود اج منافع، حواس و شبه حواس اس (، سقط جنین، یودکشیا یا علیه نفس اس  و یا علیه مادون نفس

 جرائم علیه حیلی  اشخاص -ب

 

 قتل

 تعریف قتل

قوقی تعریفی اج قتل به عمل نیامده اس ا آن ه دیده می شود ایرن اسر  کره    در قالب نوشته های فقهی و ح

 ضابطه قتل عمد را فقها بحث کرده اند: اجهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا

لذا یودکشی قترل بره شرمار نمری     «ا سلب حیات اج انسانی دیگر»شاید بتوان قتل را این گونه تعریف نمود: 

، طبیعتا قید جنرده در تعریرف اول نیرز مفرروت اسر ا      «سلب حیات اج انسان جنده دیگر» رودا بریی گفته اند:

را اضافه کرده اند،  ون بحث ما اج جرم قتل اس  نه قتل، این هم نیاج نیس ، جیرا بحرث  « نامشروع»بریی قید 

اسر ا اگرر وا ه    مفروت« نامشروع»ما پیرامون جرائم اس  و وقتی گفته می شود جرائم، در تمامی جرائم قید 

 ارادی را بیاوریم، تعریف قتل عمد و اگر غیرارادی را بیاوریم، قتل غیرعمد را تعریف نموده ایما

 آن ه در بحث ما مهم اس ، اقسام قتل اس ا

 

 اقسام قتل

جرم قتل در اکلر نظام های حقوقی دارای اقسامی اس  و مبنای تقسیم هرم عنصرر معنروی اسر ا قترل برر       

ی تقسیم می شود به عمد و غیرعمدا اکلر جرائم تقسیم بر اساس عنصر معنوی ندارند و تنها حسب عنصر معنو

در  ورت عمد و اراده جرم تحقق می یابد، اما قتل  ون تعرت به حیات انسان هاسر  و حیرات انسران هرا     
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و هم تعرت  دارای اهمی  فوق العاده اس ، قانونگذاران هم تعرت عمدی به این حیات را جرم تلقی می کنند

 غیرعمدی راا البته طبیعتا مجاجات این دو متفاوت یواهد بودا

آن ه اهمی  دارد، اقسام قتل در نظام حقوق ایران و فقه امامیه اس ا قتل را در فقه و به تبع آن در حقوق به 

 سه قسم تقسم کرده اند:

 عمد: جمانی که هم قصد فعل باشد و هم قصد نتیجه مقتل( -1

 جمانی که قصد فعل باشد، اما قصد نتیجه مقتل( نباشدا شبه عمد: -2

 یطای محض: جمانی اس  که نه قصد فعل باشد و نه قصد نتیجه مقتل(ا -3

همان طور که مشاهده می شود، مبنای این تقسیم، عنصر معنوی اس ا مرحوم محقق در شرائع مری نویسرد:   

 ه ااااقسام القتل، ضابط العمد أن یکون عامدا فی فعله و قصد

 فقهای ما اول کتاب دیات نوعاً ضوابط تقسیم قتل را بحث کرده اندا

 در اینجا توجه به  ند نکته یالی اج لطف نیس :

تقسیم را به گونه دیگری نیز می توان طرح نمود: قتل بر دو قسم اس : عمد و غیرعمد، که غیرعمرد بره    -1

سالمی نیز گاهی اج وا ه غیرعمرد اسرتفاده شرده    شبه عمد و یطای محض تقسیم می شودا در قانون مجاجات ا

 714و  616اس  که شامل شبه عمد و یطای محض می شودا ملال در قانون مجاجات اسالمی متعزیرات(، مواد 

 قانون مجاجات اسالمی نیز قانونگذار می گوید: 499اج وا ه قتل غیرعمد استفاده شده اس ا در ماده 

 ااا«آن شخص در اثر ترس بی ایتیار فرار کند هرگاه کسی دیگری را بترساند و »

منظور ما اج فعلی که می گوییم در عمد و شبه عمد هس  و در یطای محض نیس ، فعل واقع شده برر   -2

مقتول اس ا در عمد و شبه عمد، جانی فعل واقع شده بر مقتول را قصد کرده اس ، اما در یطای محض، فعل 

 قانون مجاجات اسالمی می گوید: 292وده اس ا بند پ ماده واقع شده بر مقتول مقصود جانی نب

 «فعل واقع شده بر او راجنایتی که مرتکب ااا »

 می گوید: 290ماده 

 «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنای  بر فرد یا افراد معین را داشته باشدا»

 :291بند الف ماده 

 جنای  در موارد جیر شبه عمدی محسوب می شود:

 «نسب  به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته باشداهرگاه مرتکب »

اگر قاتل فعلی را که بر مقتول انجام شده اس  قصد کرده باشد، جنایتش یا عمد اس  ماگر قصد قتل داشرته  

 باشد( و یا شبه عمدا اما اگر فعل واقع شده بر مقتول مقصود قاتل نبوده، جنایتش یطای محض یواهد بودا

این سه قسم اسامی دیگری نیز دارندا گاهی اج عمد به عمد محض تعبیر مری شرود،  نان ره اج یطرای      -3

محض نیز گاهی با یطا یاد می شودا وقتی می گوییم شبه عمد،  فتی اس  برای مو وف مقدر، یعنی یطرای  

هرم شربیه    شبه عمدا شبه عمد اج یک جه  شبیه عمد اس ،  ون در هر دو قصد فعل هس ، اج یرک جهر   
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یطای محض اس ،  ون در هر دو قصد نتیجه مقتل( وجود ندارد، لذا می توان به جای شبه عمد گفر  عمرد   

شبه یطاا  نان ه در بریی اج متون فقهی، عمد الخطأ نیز تعبیر شده اس ا در روایات ما گاهی شبه عمد با این 

 (11ب القصاص، ابواب قصاص النفس، باب موسائل الشیعه، کتا« الخطأ الذی ال شک فیه»عبارت آمده اس : 

در قتل شبه عمد گفتیم وقتی قتل شبه عمد اس  که شخص قصد فعل دارد، ولی قصد قترل نرداردا بعرد     -4

یواهیم گف  که هر فعلی نمی تواند ساجنده قتل شبه عمد باشد، این فعل بایرد فعلری باشرد کره نوعراً کشرنده       

مصداق قتل عمد یواهد بودا البته استلناءا در مواردی علی رغم اینکه  نیس ا در غیر این  ورت، رفتار ارتکابی

قاتل فعل نوعا کشنده را انجام داده، باج گفته می شود که فعل شبه عمد اس  و آن جمانی اس  که شخص علرم  

 به نوعاً کشنده بودن آن نداشته باشدا قتل وقتی عمد اس  که شخص قصد قتل داشته باشد، قوام عمد به قصرد 

قتل اس ا منتها قصد قتل گاهی  ریح و گاهی ضمنی اس ا قصد ضمنی جایی اس  که شخص قصرد  رریح   

ندارد، ولی کاری انجام می دهد که نوعاً کشنده اس ا یواهیم گف  که ارتکاب عمل نوعاً کشنده با علم به نوعاً 

واهیم تحلیل کنیم که با وجرود  کشنده بودن به معنی آن اس  که البد ضمناً قصد کشتن داشته اس ا وقتی می ی

( 1ارتکاب فعل نوعاً کشنده، رفتار ارتکابی قتل عمد یواهد بود نه شبه عمد، دو جور مری تروانیم تعبیرر کنریم:     

 ( در عمل نوعاً کشنده قصد قتل وجود داردا2شبه عمد با فعل نوعاً کشنده محقق نمی شودا 

حض تقسیم کردیم، اما این تقسیم برای قتل نیسر ،  گر ه قتل را به سه قسم عمد، شبه عمد و یطای م -5

بلکه برای مطلق جنای  اس ا لذا  ون جنای  بر سه قسم اس ، مصادیق جنای  نیز بر سه قسم یواهرد برودا   

مصادیق جنای  عبارتند اج: قتل، ضرب و جرح، قطع عضو، سلب منافع و سرقط جنرینا وا ه جنایر  تعراریف     

رم را بر حسب شدت و ضعف مجاجات تقسیم مری شرود بره یرالف، جنحره و      مختلفی داردا قتل اج انقالب ج

جنای ا اگر مجاجاتش اعدام، حبس ابد، حبس با اعمال شاقه بود، جنای ، اگر مجاجاتش کمتر بود، جنحه و اگر 

این مطلب را بیان نموده بودا  1352و بعد  1304قانون مجاجات عمومی  8ییلی کمتر بود، می شود یالفا ماده 

ما در فقه وقتی گفته می شود جنای ، مقصود اعمال جیانباری اس  که علیه جسم و یرا جران دیگرری رخ مری     ا

دهد، لذا ممکن اس  مجاجات رفتار ارتکابی اعدام باشد مانند جنای به محارم، اما اج لحا  فقهی عنوان  جنایر   

 بر آن منطبق نمی گرددا

و  204قسم عمد، شبه عمد و یطای محض تقسیم می کردا مراده  ، قانونگذار قتل را به سه 92تا قبل اج سال 

قانونگذار جنایر  را بره سره قسرم      92قانون مجاجات اسالمی، قتل را به سه قسم تقسیم می کردا در سال  205

 می گوید: 289تقسیم کرده اس ا ماده 

 ااا«جنای  بر نفس »

اکلر فقهای شیعه و سنی این تقسیم سه گانه را پذیرفته اندا البته مالک معتقد اس  که قتل یا عمد اس  و  -6

یا یطای محضا ادله ای را هم ذکر کرده اند، اج جمله اینکه ما در قرآن  یزی به نام قتل شبه عمد نداریما یک 

آمرده اسر ا دلیرل     93قتل عمد که در آیه  سوره نساء آمده اس  و یک 92قتل یطای محض داریم که در آیه 

دیگر آن اس  که ا ال قتل شبه عمد تناقض اس ا بین عمد و یطا برجیی به نام شبه عمد نداریم، یا قصد قتل 
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 دارد که عمد اس  و یا ندارد که یطای محض اس ا که اج این ایرادات پاسخ داده شده اس ا

در  290قه امامیه این تقسیم را پذیرفته اس ا بند الف ماده به تبع ف 1392قانون مجاجات اسالمی مصوب  -7

 رابطه با جنای  عمد اس :

 آمده اس : 291تعریف شبه عمد در بند الف ماده 

 نیز جنای  یطای محض را تعریف کرده اس ا 292بند پ ماده 

 

 

 احکام قتل

 در رابطه با حکم قتل عمد، باید گف  که قتل عمد بر دو قسم اس :

 جد شرایط قصاص: حکمش قصاص اس  یا دیه تصالحیاوا -الف

فاقد شرایط قصاص: حکمش دیه اس ا دیه بر عهده قاتل اس ا ظرف یک سال قمری اج تاریخ وقروع   -ب

 قتل باید پردای  شودا

در مورد حکم قتل شبه عمد، دیه وجود دارد، دیه بر عهده قاتل اس ، ظرف دو سال قمری اج تراریخ وقروع   

 شودا آیر سال اول قسط اول و آیر سال دوم، قسط دوم پردای  می شودا قتل پردای  می

در یطای محض، حکمش این اس  که دیه وجود داردا گاهی بر عهده قاتل اس  و آن جمانی اس  کره برا   

اقرار ثاب  شودا اما اگر با علم قاضی، بینه یا قسامه ثاب  شود، بر عهده عاقله اس  که ظرف سه سال قمری در 

 سط باید پردای  شوداسه ق

 

 جنایات حکمی

در بریی اج کتب و بریی اج قوانین وا ه هایی را داریم تح  عنوان قتل در حکم عمد، به منزله شبه عمد و 

 قتل در حکم یطای محضا 

قتل در حکم عمد به کار رفته بودا  1304قتل در حکم عمد: قبل اج انقالب در قانون مجاجات عمومی  -الف

 این گونه مقرر می داش  که: 1304قانون مجاجات عمومی  170مطابق ماده 

در حکرم  »قانونگرذار وا ه   171بحث قانونگذار در این ماده ناظر به سبق تصمیم و با اراده قبلی بودا در ماده 

را به کار برده بودا در جاهایی که شخص سبق تصمیم نداشته، قصد قتل ندارد، اما آل  قتاله به کار « قاتل عمدی

می برد، قانونگذار آن را در حکم عمد دانسته بودا مطابق این قانون، اگر شخص قصد کشتن داشته، قتل عمردی  

 اس ، اما اگر قصد کشتن نداشته، اما آل  قتاله به کار برده، در حکم عمد یواهد بودا

 پس اج انقالب قانونگذار به تبع فقه دو کار انجام دارد:

 ه عمل نوعا کشنده استفاده کرد که دقیق تر اس ابه جای آل  قتاله، اج وا  -1

قانونگذار این موارد را حقیقتا عمد تلقی کرد نه در حکم عمدا مرلال قرانون مجراجات اسرالمی مصروب       -2
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 می گف : 206، ماده 1370

 قانون مجاجات اسالمی نیز می گوید: 290ماده 

که قصد قتل باشد و جمانی که قصد قتل نباشد، اما حقوقدانان بی میل نیستند که بگویند قتل وقتی عمد اس  

 در حکم اس ا

 در حکم شبه عمد، به منزله شبه عمد: -ب

 قتل در حکم یطای محض: -ج

آمده بودا تا قبل اج قانون مجاجات اسالمی مصوب  1370این سه وا ه هم در قانون مجاجات اسالمی مصوب 

 نوع تقسیم برای قتل داریم:، وقتی اقسام قتل را بحث می کردیم، می گفتیم دو 92

 بر حسب عنصر معنوی: که عمد، شبه عمد و یطای محض اس ا

بر حسب عنصر معنوی و مجاجات: آن گاه می گفتیم پنج  عمد موجرب قصراص، شربه عمرد موجرب دیره،       

یطای محض موجب دیه، در حکم شبه عمد، در حکم یطای محضا وقتی گفته می شود در حکم شربه عمرد   

 ر شبه عمد را داردا مقصود اج در حکم بودن، حیث مجاجات آن بودااس ، یعنی آثا

 می گفتیم قتل در حکم شبه عمد دو قسم اس ا یعنی حقیقتا شبه عمد نیس ، بلکه حقیقتا دو  ورت دارد:

قرانون   295مراده   2عمد در حکم شبه عمد اس : مانند قتل به اعتقاد مهدور الدم بودنا بنرابر تبصرره    -الف

 می گف : 70المی مجاجات اس

 3یطای محض در حکم شبه عمد اس : مانند جمانی که یطای محض همراه با تقصریر باشردا تبصرره     -ب

 آن را در حکم شبه عمد دانسته بودا 1370قانون مجاجات اسالمی  295ماده 

 قتل در حکم یطای محض نیز همین طور اس :

مری گفر ا عمرد الصربی و      1370ب مصرو  295مراده   1عمد در حکم یطای محض اسر : تبصرره    -الف

 المجنون یطأ تحمله العاقلها

 شبه عمد در حکم یطای محض اس : شبه عمد  بی و مجنون -ب

قانونگذار در قانون مجاجات اسالمی وا ه های در حکم و به منزله را حذف کرده و این موارد را حقیقتا عمد 

 و یطای محض محسوب نموده اس ا

 ذار سابق قابل دفاع اس ، نه کار قانونگذار فعلیا ثمره بحث به نظر می رسد کار قانونگ

ملال در بحث معاون ، در جرائم عمدی معاون  داریم، در جرائم غیرعمد معاون  نداریما معاون  در قترل  

عمد جرم اس ا اگر کسی پسر ب ه نابالغی را تحریک به قتل می کررد، طبرق قرانون سرابق، قترل عمرد برود و        

 گش ، اما طبق قانون جدید، یطای محض اس  و معاون  آن هم جرم نیس امعاون  محقق می 

یا اینکه قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن طبق قانون سابق قتل عمد برود، در جررائم عمردی شرروع بره جررم       

 داریم، اما طبق قانون فعلی که شبه عمد دانسته شده، دیگر شروع به جرم در مورد آن متصور نیس ا
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حصر عقلی اس  و قسم  هارمی متصور نیس ا اما به ذهن یطور می کند کره قسرم  هرارمی     ظاهر تقسیم

یا اتالف محضا ملال وقتی کسی  اه می کنرد کره   « ضمان نفوس»هم ممکن اس  باشد که اج تعبیر می کنند به 

د، ولری  کسی درون آن بیفتد و بمیرد، قتل عمد اس ،  نان ه  اهی بکند که شخص اگرر درون آن بیفترد نمیرر   

اتفاقا شخص افتاد و مرد، جنای  شبه عمد اس  و اگر  اهی را کند تا ملال حیوانی را بگیرد، اما انسرانی درون  

 آن افتاد و مرد، قتل یطای محض اس ا

حاال اگر کسی در کو ه  اه بکند، نه به قصد کشتن، اما شخصی درون آن می افتد و می میرد، در کدام یک 

 می گیرد؟ اج اقسام سه گانه جای

 

 

 ارکان تشکیل دهنده قتل عمد

بریی اج حقوقدانان، پس اج آنکه اقسام قتل عمد را مطرح کرده و ضوابط حاکم بر اقسام را گفتند، به ترتیب 

اج رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی بحث می کنندا اما تفاوت قتل عمد و شبه عمرد و یطرای محرض در    

مادی مشترکندا لذا ابتدا رکن مادی جرم قتل را که مشترک در اقسام سه گانه رکن معنوی اس ا این ها در رکن 

 اس  بحث می کنیم و بعد می رویم سراغ رکن معنوی به تفکیک مواردا

 

 رکن مادی

 موضوع، رفتار مجرمانه، شرایط، نتیجه

 

 موضوع جرم

ا بره سرلب حیرات اج    به  یزی گفته می شود که جرم علیه آن رخ می دهدا موضوع جرم قتل انسران اسر   

 انسان، قتل اطالق می گرددا

 

 رفتار مجرمانه

هر جرمی رفتار مجرمانه یاص یودش را داردا تمایز جرائم مشابه به رفتارشان اسر ا در قترل  رون نمری     

استفاده می شودا عملری کره بتوانرد    « عمل کشنده»شود اج فعل یا ی بحث کرد، لذا اج عنوان جامعی با عنوان 

دیگری سلب کند، ولو به طور نادرا اجهاق نفس نیس ، جیرا اجهاق نفس نتیجه اسر  و اگرر گفتره    حیات را اج 

 شود رفتار مجرمانه اجهاق نفس اس ، دیگر نتیجه ای باقی نخواهد ماندا

 عمل ممکن اس  در قالب فعل ملب  یا ترک فعل باشدا فعل ملب  هم ممکن اس  مادی یا غیرمادی باشدا

مقصود اج آن رفتاری اس  که اثر یارجی محسوس برر جسرم قربرانی داردا برا جسرم       فعل ملب  مادی: -1

مقتول رابطه فیزیکی برقرار نمایدا باعث  دمه فیزیکی شودا فعلی اس  که به طور مسرتقیم یرا غیرمسرتقیم برر     



 دکتر حاجی ده آبادی /(1) جزای اختصاصی 

 

 

  
    
  

ه 
ور

د
7

4
 

م
 ق

ی
وز

آم
ار

ک
 

9 

 

ای  بدن مجنی علیه اثرگذار می باشدا در اینکه فعل مادی می تواند باعث قتل شرود هریگ گونره شرک و شربهه     

وجود نداردا باید در نظر داش ، مقصود فعلی اس  که توانایی و سلب حیات را دارد، نره اینکره نوعراً کشرنده     

 باشد، به همین یاطر، سیلی جدن هم یک فعل مادی بوده و می تواند عمل نوعاً کشنده باشدا

بره تعبیرر بهترر     فعل ملب  غیرمادی: فعلی اس  که اثر محسوس بر جسم دیگری به جای نمری گرذاردا   -2

باعث  دمه جسمی محسوس نشدها ملال مانند فریاد کشیدن، یبر ناگوار به کسی دادن، تلقین کرردن، عصربانی   

کردن، ترساندنا به تعبیر دیگر این افعال باعث  دمه روحی می شوندا در اینکه آیا فعل غیرمادی می تواند بره  

جود داردا بریی معتقدند می تواند نظیر فعل مرادی عمرل   عنوان عمل نوعا کشنده تلقی گردد یا ییر، دو نظر و

کشنده تلقی گردد، مانند سحر، در مقابل بریی حقوقدانان معتقدند که فعل غیرمادی نمری توانرد عمرل کشرنده     

باشد، جز در مواردی که قانون پذیرفته اس ا مرحوم دکتر سپهوند، دکتر آقایی نیا طرفدار این نظریه انردا دکترر   

 گفته بودند: 501سابق که اآلن شده اس   325ل ماده سپهوند ذی

 به نظر حق با گروه اول اس  و فعل غیرمادی هم می تواند عمل کشنده تلقی گرددا جیرا:

می گوید: هر گاه با  290قانونگذار در قانون وا ه های کار، فعل و مانند این را به کار برده اس ا در ماده  -1

می گوید فعلا این وا ه ها مری رسراند کره مقصرود      292با انجام رفتار، در ماده  می گوید 291انجام کاریا در 

قانونگذار معنایی اعم اج فعل مادی اس ا حقوقدانان می گویند کرار شرامل حررف جدن نمری شرودا امرا وقتری        

د قانونگذار یک جا می گوید کار، یک جا می گوید فعل و جایی می گوید رفتار معلوم اس  که معنرای عرام مر   

 نظرش بوده اس ا

اگر فعل غیرمادی اج حیث منطقی و فلسفی مشکلی دارد که نمی تواند عمل کشنده تلقری گرردد، دیگرر     -2

 اس ا 325استلناء ندارد که گفته شود مصادیق ماده 

می توان اج  یزهایی که در قانون آمده مانند ارعاب و ترساندن و سالح کشیدن الغاء یصو ی  کردا در  -3

 ترساندن یصو یتی احساس نمی شود که قانونگذار تنها آن را استلناء کرده باشدا ارعاب و

فعل غیرمادی ییلی جاها سر اج فعل مادی در می آوردا ملال لختگی مویرگ های سر، لختگی رگ قلبا  -4

افعال غیرمادی باعث  دمات جسمی می شوند، اما  دمات درونی و اینکه  دمات جسمی می تواننرد باعرث   

 گ شوند، توسط همه پذیرفته شده اندامر

البته یک نکته ای هس  و آن اینکه باید بین رفتار و نتیجه رابطه علی  و استناد برقرار باشرد، احرراج رابطره    

علی  در افعال مادی بین رفتار و نتیجه راح  اس ، اما این احراج در افعال غیرمادی سخ  اس ا اما در جایی 

 توان فعل غیرمادی را عمل کشنده تلقی نموداکه بتوان احراج کرد، می 

ترک فعل: اگر کسی کاری را ترک کند و مرگی رخ دهد، به گونه ای که اگر این کار را ترک نمری کررد،    -3

مرگ رخ نمی داد، آیا می توان تارک را قاتل به شمار آورد یا ییرا ملال مادری به ب ه شیر نمی دهرد، پزشرکی   

سوجنبان سوجن ریل را جابجا نمی کند، نجات غریقی شخص در حال غرق شدن را  مریض را معالجه نمی کند،

 نجات نمی دهد، راننده ای مصدوم را به بیمارستان نمی رسدا
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 نکته:

این بحث ایتصاص به جنای  ندارد، بلکه در تلف اموال نیز جاری اس ا اگر شهود شرهادت ندادنرد و    -1

 ی توان گف  ضامنند یا ییراترک شهادت باعث اضرار دیگری شد، آیا م

بحث ما در مجاجات های انضباطی و تعزیری نیس ا به طور ملال در بحرث تصرادفات مراده واحرده ای      -2

داریم به نام ااا، این محل بحث یارج اس ا تارک اگر وظیفه ای داشرته و انجرام نرداده، اج حیرث انضرباطی و      

پزشک قاتل اس  یا نه، تالف اس  یا نها مجروج پزشرک   تعزیری قابل مجاجات اس ا بحث ما این اس  که آیا 

 ابطال می گردد، ناجی غریق ایراج می شود، اما آیا می توان گف  قاتل اس  که قصاص شود یا دیه بپرداجد؟

ما مقرره  ریح در این جمینه نداشتیم و بین حقوقدانان ایتالف بودا  92تا قبل اج قانون مجاجات اسالمی  -3

 یتالف دیدگاه وجود داردابین فقها نیز ا

پذیرف  که ترک فعل می تواند به عنوان عمل کشنده تلقی  295به طور  ریح در ماده  92قانونگذار در سال 

 گردد:

 ترک اس ، گذاشته او عهده بر قانون که را یا ی وظیفه یا گرفته برعهده را آن انجام که فعلی کسی هرگاه»

 مسرتند  او بره  حا ل جنای  باشد داشته را فعل آن انجام توانایی  نان ه شود، واقع جنایتی آن، سبب به و کند

 را دادن شریر  کره  ایدایه یا مادر که این مانند اس ، محض یطای یا عمدی،شبه عمدی، مورد حسب و ودش می

 «اکند ترک را یود قانونی وظیفه پرستار یا پزشک یا ندهد شیر را کودک اس ، گرفته برعهده

 نکات:

ماده دایره ترک فعل را فراتر اج آن ه که ما گفتیم  حیح اس ، قرار دادها ما گفتیم اگر تررک سرر اج   این  -1

باعث مرگ دیگری شدن درآورد، تارک قاتل اس ا در حالی که در این ماده  نین  یزی نیس ا ظاهر این ماده 

بره سربب آن، جنرایتی    »ینکه آن اس  که ترک فعل وسیع تر اج آن  یزی که گفته شد ضمان آور اس ا مفهوم ا

هم مانع مرگ دیگری نشدن را در بر می گیرد و هم باعث مرگ دیگری شدن راا به یصوص ملرال  « واقع شود

 هایی که در ذیل ماده جده شده اس ، شامل هر دو مورد می شودا

یرعمردی  ماده مذکور حاکی اج آن اس  که ترک فعل نه تنها در قتل و جنای  عمدی، بلکه در جنایر  غ  -2

هم می تواند کاربرد داشته باشدا این مطلب حرف درستی اس ا بریی اج حقوقدانان گفتره انرد تررک فعرل در     

جنای  عمدی نمی تواند اثر داشته باشد، اما در جنای  غیرعمدی می تواند تأثرگذار باشدا این حرف نادرسرتی  

ک فعل بتواند عنصر مادی قترل عمردی   اس ا بحث ترک فعل در عنصر مادی اس  نه در عنصر معنویا اگر تر

باشد، آن موقع اگر با عنصر معنوی قتل عمد، همراه باشد قتل عمد اس  و اگر با عنصر معنروی قترل غیرعمرد    

 همراه باشد، غیرعمد اس ا

عمد و شبه عمد قابل تصور اس ا پزشک عمدا مریض را معالجه نمی کنرد ترا بمیررد و مری میررد معمرد(       

کند مشبه عمد(، اما یطای محض  گونه تصور مری شرود؟ ایرن قابرل تصرور اسر ،        پزشک سهل انگاری می

اگر ه بریی گفته اند قابل تصور نیس ا مانند اینکه مردی نفقه جنش را نمی پرداجد و این ترک انفاق باعث می 
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تیرری  شود جنین آسیب ببیندا ترک فعل نسب  به جن اس ، اما اثرش نسب  به جنین اس ا مانند اینکه شخصی 

 می انداجد اااا

وقتی ترک فعل را به عنوان عمل کشنده پذیرفتیم، باید بدانیم که گاهی ترک فعل تنها عامل کشنده اس   -3

و گاهی اوقات ترک فعل در کنار عوامل دیگر کشنده بوده اس ا مانند اینکه گاهی ترارک مباشرر قترل اسر  و     

ادر به طفل شیر نمی دهد، پزشک مریض مبتال به آپاندیس گاهی شریک قتلا اگر تنها عامل کشنده ترک باشد، م

را عمل نمی کند، اگر ترک تنها عمل کشنده باشد، تارک مباشر اس ا گراهی نیرز ممکرن اسر  ترارک شرریک       

محسوب شودا مانند اینکه شخصی در ییابان راه می رود، وظیفه داشته به مصدوم کمک کنرد، مرلال آمبروالنس    

گهانی پیشامد کرده، با این حال کمک نمی کند و مصدوم می میرد، در اینجا ممکن اس  بوده یا حادثه طبیعی نا

 بگوییم دو عامل برای مرگ وجود داشته: تصادف و کمک نکردنا

 شرایط و اوضاع و احوال جانبی

 در بحث شرایط دو شرط برای انسان اس  که موضوع قتل اس :

ین دیگری باید جنده باشدا قتل در مورد انسان مرده معنرا  ( جنده بودن: قتل سلب حیات اج دیگری اس  و ا1

نداردا اعمالی که علیه مردگان رخ می دهد، جنای  علیه اموات نامیده مری شرود کره مسرتلزم دیره اسر  و در       

قانون مجاجات اسالمی در رابطره برا جنایر  علیره      727تا  722 ورتی که عمدی باشد، تعزیر نیز داردا اج ماده 

 اموات اس ا

 نکته:

نیز همین گونه بودا  61اج دیه جنای  بر می  مسلمان نام برده بودا قبل اج آن، قانون سال  70قانون سال  -1

 قانون مجاجات اسالمی فعلی قید مسلمان را حذف کرده، طبیعتا مطلق می  قابل احترام را شامل می شودا

 قانون مجاجات اسالمی می گوید: 722دیه جنای  بر می ، یک دهم دیه جنای  بر حی اس ا ماده  -2

در رابطه با انسان حی، یک قاعده ای داریم در جنای  یطای محض، شبه عمد و عمد فاقد شرایط قصراص  

کل ما فی اإلنسان اثنان ففیهما الدیره  «: »دیه اعضای یکی و دوتایی»که دیه ا الی اس  نه تصالحی، به نام قاعده 

قانونگرذار ایرن    563م حیحه هشام بن سالم( در ماده « ه واحد ففیه الدیهو فی احدهما نصف الدیه و ما کان فی

قاعده را پذیرفته اس ا قانون سابق تنها مصادیق را آورده بود و به این قاعرده اشراره ای نکررده برودا در کتراب      

ه بریی اج مباحث فقه جزایی نیز گفته ایم که وا ه جوج و فرد دقیق نیس ا روای  می گوید واحد و اثنانا گر 

فقهای اهل سن  وا ه جوج را آوردند، اما در فقه شیعه مالک واحد و اثنان اس ا اآلن یک بحلی هس  که دیره  

پلک ها  قدر اس ؟ پلک ها  هار تا هستند، اگر مالک جوجی  بود، دیگر ایتالف نمی شد، اآلن فقها ایتالف 

 دو پلک که آسیب ببیند، نصف دیه داردا دارند، بریی می گویند دوپلک به منزله یک پلک اس ، پس هر

میلیون اس ، اما اگر دو دس  انسان مرده را قطع کند، دیره اش   165به طور ملال دیه دو دس  انسان جنده، 

 میلیون و پانصد هزار تومانا 16می شود: 

ودا این دیه مال می  اس  و  رف دیون وی می شودا دینی هم نداشته باشد، در راه ییر  رف می شر  -3
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 می گوید: 722تبصره ماده 

پردای  کننده دیه در هر حال یود مرتکب اس ، حتی اگر جنای  یطای محض باشد، عاقلره ضرامن     -4

 می گوید: 726نیس ا ماده 

ضمان عاقله یالف ا ل اس  و در یالف ا ل باید به قدر متیقن اکتفا کرد که در مورد جنای  یطایی برر  

 انسان جنده اس ا

 725ی یکساله و دوساله و سه ساله در اینجا وجود ندارد و باید نقدا پردای  شودا ماده مهل  ها -5

میان می  جن و مرد در اینجا تفاوتی وجود نداردا جن و مرد تا ثلث با هم برابرند، قاعده ای وجرود دارد   -6

( در رابطه با می  اج آن 560مماده ااا« ان المرأۀ تعاقل الرجل حتی بلغ الللث »به نام قاعده معاقله دیه جن و مرد: 

جایی که حداکلر دیه متصور، دیه انسان کامل جنده اس  که در رابطه با مرده، یک دهم اس ، لذا ا ال جنایر   

 ماجاد بر ثلث نداریما

 می گوید: 727جنای  عمدی بر می  تعزیر داردا ماده  -7

 در هتک جنای  واقع نشده اس ، ولی تعزیر داردا

مری   222در رابطه با جنای با می ، در  ورتی که می  جوجه باشد در قانون مجاجات اسالمی ماده  قانونگذار

 گوید تعزیر داردا این در قانون سابق نبودا

 یزی در قانون سابق داشتیم که اآلن نداریما قانون سابق می گف : اگر جنا در مکان محترم و یا جمان محترم 

 (106باشد، تعزیر داردا مماده 

 استفاده کرد و شخص را به تعزیر محکوم کردا 727جنای با می  می تواند هتک باشد، اج ماده 

به نظر می رسد با توجه به اینکه قانون تصریح دارد که دیه جنای  بر می  برای اولیاء دم نیس ، نیراجی بره   

 مطالبه ندارد و قاضی باید رأسا اقدام کرده و حکم  ادر کندا

 

 زمانی است؟مبدأ حیات از چه 

 اج جمان انعقاد نطفه، اج جمان ولوج روح یا اج جمان یروج جنین اج رحم مادر؟

حقوقدانان گفته اند مبدأ حیات یروج جنین اج رحم مادر اس ا اج جمانی که بند نراف بریرده شرد و حیرات     

نش برا قترل تفراوت    مستقل پیدا کرد، قتل امکان پذیر اس ا قبل اج تولد ، عنوان جرم ،سقط جنین اس  که عنوا

داردااین ایتالف عنوان، ثمره دارد، ملال قتل یکی اج موانع ارث اس ، حال اگر پدربزرگی برای جنینری و ری    

تملیکی کرد و پدرش نیز اج باب والی  قبول کرد،  نان ه پدر سقط جنین کند، ممکن اس  گفته شرود  رون   

جنای  بعد اج مرگ نیز، جنای  بر می  محسوب  آن ه مانع اج ارث اس  قتل اس ،پس سقط مانع ارث نیس ا

 می شودا

 

 سقط جنین
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جنین در لغ  به معنای پوشیده و پنهان اس ا جن اج  شم ما پوشیده اس ، مجنون، عقلش پوشیده اس  و 

 جنه نیز اج آن جه  که اج دید ما پنهان اس ، جنه نامیده می شودا

ایراج عمدی جنین قبل اج موعد طبیعی به نحروی کره    ییلی اج کتب سقط جنین را این طور تعریف کردند:

جنرده یرا   »جنده یا قابل جیستن نباشدا یعنی جنین مرده متولد شده یا اگر هم جنده متولد شده می میردا ایرن قیرد   

قید مهمی اس ا اگر جنینی قبل اج موعد ایراج شد و جنده و قابل جیستن بود، جایمان پریش  « قابل جیستن نباشد

می گوید:   716فصل بیس  و نهم، در ذیل ماده  75امیده می شود نه سقطا در قانون مجاجات اسالمی اج موعد ن

 که تعزیرش نسب  به سقط کمتر اس ا«  موجب وضع حمل جن قبل اج موعد طبیعی شود»

اس ا گاهی ممکن اس  جنرین دایرل رحرم بمیرردا     « ایراج»اشکالی که بر تعریف سقط وارد اس ، کلمه 

ه جن بارداری می جند و مادر و ب ه می میردا درس  اس  که سقط نوعا به معنی بیرون افتادن اس ، اما راننده ب

ممکن اس  به مصادیقی اج این دس  نیز بریورد کنیم که جنین بدون اینکه یارج شود سقط شرده اسر ا لرذا    

 جا، که ممکن اس  باالیراج باشد یا بغیر ایرا«اتالف جنین»بهتر اس  گفته شود: 

قبل اج انقالب سقط جنین فقط در حال  عمدی جرم بود و مجاجات داش ا بعد اج انقالب به تبع فقه، سقط 

 جنین شش  ورت پیدا کرد:

 سقط عمدی -الف

 سقط شبه عمد -ب

 سقط یطای محض -ج

 در هر کدام نیز ممکن اس  جنین ذی روح یا فاقد روح باشدا

یطای محض ماعم اج ذی روح و بری روح( و سرقط عمردی     حکم پنج  ورت یقیناً دیه اس : شبه عمد و

جنین فاقد روحا در جایی که سقط عمدی باشد و جنین ذی روح باشد، محل بحث اس  که قصاص دارد یا نها 

مرحوم امام قائل به قصاص بودا به مشهور فقها نیز این نسب  را داده اند که به نظر من ثابر  نیسر ا امرا اکلرر     

 ئل به دیه هستندامراجع معا ر ما قا

 سیر قانونگذاری

مربهم برود، اج    75و  70قانون مجاجات اسالمی سال  1قصاص در نظر گرفته بودا 62قانون تعزیرات در سال 

مبهم اس  و معلوم نیس  کره   622بریی گفته اند ماده 2استفاده می شد که قصاص داردا 622بعضی مواد مانند 

                                                      
اگر جن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً عامداً مباشررت  : 91ماده  1

قصاص شود و اگر به اسقاط جنین بنماید ، دیة جنین بعهدۀ اوس  و اگر روح در جنین دمیده شده باشد ، باید 

 او را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشود ا
 
هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذی  و آجار جن حامله ، موجب سرقط جنرین وی شرود ،     - 622ماده  2

 «حسب مورد»ا معالوه بر پردای  دیه یا قصاص حسب مورد به حبس اج یک تا سه سال محکوم یواهد شد
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قانونگرذار در   92ا جنرینا امرا در قرانون مجراجات اسرالمی مصروب       این دیه یا قصاص مربوط به مادر اس  یر 

 به  راح  گفته اس : دیه دارد و سقط جنین به هیگ وجه  قصاص نداردا 1 306ماده

 تعزیرات تعارت داردا دو جواب داده می شود: 622با ماده  306سؤال: ممکن اس  گفته شود ماده 

قصاص اس ،  اره ای نیس  جز اینکه بگوییم به وسیله ماده  نص در 622اگر قائل باشیم به اینکه ماده  -1

 منسوخ شده اس ا قانون مؤیر التصویب قانون مقدم التصویب را نسخ می کندا 306

مبهم اس  و تنها ظهور در قصاص دارد نه اینکه نص باشدم جیرا ممکن اس  ایرن   622اگر بگوییم ماده  -2

 نص اس  و مقدم یواهد بودا 306ماده قصاص مربوط به مادر باشد نه جنین( لذا 

حکم بره  » می گوید: 624به تنهایی ، ظهور در این دارد که قصاص مربوط به جنین اس ، اما ماده  622ماده  

 75و  ا الً متعرت حکم قصاص نشده اس ا لذا ممکن اس  کسی بگوید: اگر قانونگرذار سرال   « پردای  دیه

 ی دانس ، باید در این ماده نیز می آورداسقط عمدی جنین ذی روح را موجب قصاص م

 نکته:

اسر ؟   612( آیا مقصود اج این تعزیر، ماده 306قانونگذار می گوید سقط جنین عمدی تعزیر دارد مماده  -1

بره   ]بخش  هارم اج کتاب قصاص[در کلیه مواردی که در این بخش» گفته اس : 447م ون قانونگذار در ماده 

آن قانون و در سایر   612ارجاع داده شده اس  ، در یصوص قتل عمدی مطابق ماده  « تعزیرات » کتاب پنجم 

یا اینکه باید مراجعه کنیم به تعزیر مقرر در مرواد  «( و تبصره آن عمل می شود  614جنایات عمدی مطابق ماده  

 مجاجات یفیف  تری در نظر گرفته اس ا 624تا  622؟ ماده  624تا  622

حرف  عجیبی جده اس ا بحث این اس  که جمران ایرراد جنایر ، مجنری      306بصره ماده قانونگذار در ت -2

علیه جنین بودها پس اج تولد جنایتی رخ نداده، اما آن جنایتی که قبل اج تولد رخ داده باعث مرگ او پس اج تولد 

کرن اسر  او راف    شده اس ا ما بحلی داریم که در قتل، دو جمان داریم: جمان ایراد جراح  و جمان مرگا مم

جانی یا او اف مجنی علیه عوت شودا کسی جمانی که به او  اقو می جدیم مسلمان بود و در هنگام مرگ کافر 

شدا اگر جمان جرح در نظر گرفته شود، قصاص دارد و اگر جمان مرگ در نظر گرفته شرود قصراص نرداردا یرا     

شودا قاعدتا می گویند مالک جمان جراحر   بالعکس، در مورد جنون و بلوغ نیز این فروت ممکن اس  تصور 

اس ا قانونگذار در این ماده مالک را جمان مرگ قرار داده اس  و این، قردری برا ضروابط ناسراجگار اسر الذا      

بریی حقوقدانان گفته اند مقصود تبصره این اس  که اج اول مقصود جانی این بوده که جنین جنده متولد شود و 

 الف ظاهر ماده اس  و قابل قبول نیس ابعد بمیردا این برداش  ،ی

                                                                                                                                                                           

 (او اال دیه دارد یعنی اگر روح دمیده شده، قصاص
نین ، هر  ند پس اج حلرول روح باشرد ، موجرب قصراص نیسر  ا در ایرن       ر جنای  عمدی بر ج  306ماده  1

محکوم می شود « تعزیرات »  ورت مرتکب عالوه بر پردای  دیه به مجاجات تعزیری مقرر در کتاب پنجم 

 ا
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مشکل این تبصره، این اس  که اشخاص را تشویق می کند به اینکه درس  و حسابی سقط جنرین کننرد ترا    

 جنده متولد نشود!

 المعصومه(: -( محقون الدم بودن )المحترمه 2

ی دهرد کره مقترول،    بحث ما در مورد قتل نیس ، بلکه در مورد جرم قتل اس ا جرم قتل در  ورتی رخ م 

انسانی محقون الدم باشد نه مهدور الدما محقون الدم یعنی کسی که مستحق کشته شدن نیس ؛ قرانون، ریخرتن   

یون وی را جرم می داند ،هر ند ممکن اس  مجرم باشدا لذا دجدی که برار اول دجدی کررده، جانری کره  رد      

 لدم اند هر ند مجرمنداضربه شالق باید بخورد، کالهبردار، شارب یمر، همه محقون ا

اگر مهدور الدم کشته یا جیمی شود، نه قصاص دارد و نه دیها کالً قصاص و دیه در جایی اس  که محقون 

قانون مجاجات اسالمی می گوید: وقتی مهدور الدم کشته شد، رکن مادی جرم قترل   302الدمی کشته شودا ماده 

 ویم تا  حسب مورد، قصاص یا دیه را اثبات کنیمامحقق نمی شود، لذا ا الً سراغ عنصر معنوی نمی ر

قانونگذار این شرط را در شرایط قصاص مطرح کرده اس ا ما یک قتل داریم، یک قتل عمد و یرک شررایط   

قصاصا این ها را نباید با هم یلط کردا عاقلی که دیوانه می کشد، پدری که ب ه اش را می کشرد، قترل عمرد    

 حیح اس ، جیرا موارد موجود در آن، شرایط تحقق قتل عمد نیس ، بلکره   301اس ، اما قصاص نداردا ماده 

نیز جزو شرایط قصاص آورده شده، در حالی که جزو شرایط تحقق قتل عمردی   302شرط قصاص اس ا ماده 

 اس  و با وجود مهدور الدم بودن ا ال رکن مادی جرم قتل عمد محقق نمی شودا 

مانع قصاص و دیه دانسته اس ، لذا  محقون الدم بودن، شرط قصاص  و نیز مهدور الدم بودن را   302ماده  

 شرط دیه اس ا

 مهدور الدم بر دو قسم اس :

 مطلق: کسی اس  که یونش برای همگان هدر اس ا  مصادیق آن عبارت اس  اج: -الف

 ساب النبی: به اجماع فریقین یونش هدر اس ا -1

لبته بریی اج فقها نظیر آقای یویی این نوع را مهردور الردم   مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات: ا -2

نسبی می دانندا می گویند تنها یونش نسب  به حاکم هدر اس ا بخالف سراب النبری کره بره اجمراع فرریقین       

 مهدور الدم مطلق اس ا

باشرد ،    تمرتکب جرم حدی  مستوجب سلب حیا ،علیه در  ورتی که مجنیٌ می گوید: 302بند الف ماده 

 امرتکب به قصاص و پردای  دیه ، محکوم نمی شود

نسبی: کسی اس  که یونش نسب  به بریی هدر و نسب  به بریی هدر نیس ا مصادیق آن عبارتس   -ب

 اج:

( «ا 33-اءماسر مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطانا »قاتل نسب  به اولیای دم و مأذون اج طرف ایشان:  -1
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نیز استفاده می شود که قاترل نسرب  بره     1 421استفاده می شوداهم نین اج ماده  302این مطلب  اج بند پ ماده

  2مأذون اج طرف اولیای دم نیز مهدورالدم اس ا این مطلب در قانون سابق نیز آمده بودا

 در این جمینه نکاتی قابل اشاره اس :

ئل شد، به این معنی که قاتل نسب  به مأذون مهدور الدم اس  نه نسب  به ( باید بین اذن و اجاجه تفاوت قا1

کسی که به او اجاجه داده شده اس ا اذن رضای  پیش اج عمل و اجاجه رضای  پس اج عمل اس ا لذا اگر کسی 

م کشته شد و دوس  مقتول اج فرط ناراحتی، قاتل را کش  و بعد هم اولیای دم رضای  دادند، قاترل مهدورالرد  

 نیس ا لذا اولیای دم مقتول دوم مکه قاتل بوده( می توانند او را قصاص کنندا

جدید بحث را روی اذن برده اندا اذن یک مفهوم حقوقی دارد کره رضرای  قبرل اج     421سابق و   219ماده 

شرامل  عمل اس ، کما اینکه استفتاءاتی هم که اج مراجع  ورت گرفته، اکلرا گفتند ایرن مخرتص اذن اسر  و    

 اجاجه نمی شودا

( اگر ولی دم اج جانب یود، قاتل را بکشد، حقش را استیفاء کرده و  قصاص و دیه متوجه او نیس ، ولری  2

 نان ه در بحث قبلی نیز کسی که مهدورالردم مطلرق را بکشرد،      3(302ماده  1تعزیر متوجه او هس ام تبصره 

 تعزیر داردا

 75سرال  612بایرد بره مراده     92سرال  447اع داده شده، اج باب ماده هر جا به تعزیر مقرر در فصل پنجم ارج

 سال اس ا 10تا  3رجوع کرد که  مجاجات آن ، حبس 

( اگر کسی بدون اذن اولیای دم قاتل را بکشد، محقون الدم را کشته و حسب مرورد، قصراص و دیره داردا    3

گیرندا سؤالی که اینجا مطرح اس  ایرن اسر    اولیای قاتل می توانند او را قصاص کنند یا مصالحه کرده و دیه ب

که اولیای مقتول اول  کار باید کنند؟ قصاص که امکان ندارد و دیه نیز در قتل عمد تصالحی اس ، باید قاترل  

 راضی باشد و فرت ما در جایی اس  که مصالحه ای بین قاتل اول و اولیای مقتول رخ نداده اس ا

دا بریی معتقدند حق اولیاء مقتول اول اج بین رفته اس   ون قصاص اج لحا  فقهی ایتالف نظر وجود دار

الیبطرل دم  »که امکان ندارد، دیه نیز تصالحی اس  و فرت بر عدم مصالحه اس ا بریی نیز بره اسرتناد قاعرده    

که در این معتقدند اولیای مقتول می توانند دیه را اج اموال قاتل استیفاء کنندا یکی اج بهترین روایاتی « امرؤ مسلم

فی رجل قتل رجال متعمدا ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه، قال علیره  »جمینه وجود دارد،  حیحه ابی بصیر اس : 

السالم ان کان له مال ایذت الدیه من ماله و اال فمن األقرب فاألقرب و ان لرم یکرن لره قرابرة ادااه اإلمرام ف نره       

 «الیبطل دم امرؤ مسلم

                                                      
را قصراص کنرد ،   او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگرر کسری بردون اذن آنران او      علیه یا ولیا هیگ کس غیر اج مجنیٌ -92سال 421ماده  1

 مستحق قصاص اس  ا

دم او را بکشد مرتکرب   یاذن ول ی بدوندم او را کش ا پس اگر کس یبا اذن ول یدکه محکوم به قصاص اس  با یکس -70سال   219ماده  2

 موجب قصاص اس ا  شده که یقتل

جاجه دادگاه جرم اس  و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب ر اقدام در مورد بندهای م الف ( ، م ب ( و م پ ( این ماده بدون ا  302م  1تبصره  3

 محکوم می شود ا« تعزیرات » پنجم 
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 این روای  دو دسته شده اند:فقهای ما در بریورد با 

بریی مانند امام در کتاب القصاص تحریرالوسیله می فرمایند: دیه در قتل عمرد تصرالحی اسر ، ولکرن در     

این روای  مربوط به قتل عمدی اس  که قاتل فرار کرده اس  و مری گویرد: اگرر مرال     »ااا«ا روایتی وارد شده 

(، اگر مال ندارد اج اقاربش می گیریم، اگر اقارب هم ندارند امرام  دارد، ایذت الدیهمدیگر کار به مصالحه نداریم

 می پرداجدا

فلم یقدر علیه حتى مات ففی روایة معمول بها إن کان له مال أیذ  ]القاتل[لو هرب »مرحوم امام می نویسد: 

کره قاترل فررار    ایعنی قتل عمردی  «  1منه، و إال أیذ من األقرب فاألقرب، و ال بأس به لکن یقتصر على موردها

 کرده اس  مانند بحث ما اس  که قاتل توسط غیر ولی دم کشته شده  و یا یودکشی کرده اس ا 

مرحوم آقای فاضل در شرح تحریر الوسیله می فرمایند عل  اینکه امام می گوید یقتصر علری موردهرا، ایرن    

 فا شود:اس  که این روای  حاوی سه حکم یالف قاعده اس  و باید به قدر متیقن اکت

 ا دیه در عمد تصالحی اس ا1

 ا ایذ دیه اجاقارب: اگر منظوراج اقارب، عاقله باشد، در یطای محض ضامنند نه در عمدا2

 بی  المال را مطرح کرده نه اعانه و کمک بی  المال(«  ضمانم»ا ضمان بی  المال نیز یالف قاعده اس ا 3

کررده انرد م اج براب تعلیرل،و اینکره: العلرة تعمرم و        در مقابل بریی فقها اج این روای  الغرای یصو ری    

یعنی هرجا که نشود قصاص کردمبه هر دلیل(ا مرحوم آقای یویی « الیبطل دم امرؤ مسلم»تخصص( وگفته اند: 

متوجه می شویم آن ه مالک اس  عدم قردرت برر قصراص اسر ،یواه     « فلم یقدر علیه»فرموده اند: اج عبارت 

کشی ویا موتا مرجوع شود به: تحلیل معتبره ابی بصیر مبنری برر عردم بطرالن یرون      ناشی اج فرار باشد یا یود

 مسلمان/ مجله پژوهش های فقهی(

می توان استفاده کرد که اولیای دم مقتول اج اموال قاتل دیه را می گیرند وایرن   2 435در قانون فعلی اج ماده 

نیرز   475و  474ت تحریرا ایرن محتروی در مرواد    یعنی همان نظر مرحوم آقای یویی و نظر امام در کتاب الدیا

 نیز در مورد یطای محض اس ا 475در مورد جنای  شبه عمد اس ا  474آمده اس ا 

قانون  313، قانونگذار برای دیه ایذ شده، ماهی  بدل حیلوله قائل شده اس ا ماده 435با توجه به ذیل ماده 

ا داده بود، ولی در قانون فعلی این توسعه را در شبه عمرد و  سابق حتی در شبه عمد نیز اجاجه رجوع به عاقله ر

 یطای محض که دیه با اقرار ثاب  شده باشد مکه دیه بر عهده یود قاتل اس (، نپذیرفته اس ا

                                                      
 539ص -کتاب القصاص-2ج-تحریرالوسیله 1
ر هرگاه در جنای  عمدی ، به عل  مرگ یا فرار ، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با دریواس   راحب حرق ، دیره جنایر  اج       435ماده 2

اموال مرتکب پردای  می شود و در  ورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در یصوص قتل عمد ، ولیادم می تواند دیه را اج عاقله بگیرد و 

ترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه اج بی  المال پردای  می شرود و در غیرقترل ، دیره برر بیر  المرال       در  ورت نبود عاقله یا عدم دس

یواهد بود ا  نان ه پس اج أیذ دیه ، دسترسی به مرتکب جنای  اعم اج قتل و غیرقتل ، ممکن شود در ورتی کره أیرذ دیره بره جهر       

یا مجنیٌعلیه محفو  اس  ، لکن باید قبل اج قصاص ، دیه گرفتره شرده را    مد گذش  اج قصاص نباشد ، حق قصاص حسب مورد برای ولی

 برگرداند ا
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(: این مراده  302جانی و جانیه در حال جنا نسب  به شوهر جانیه در غیر موارد اکراه و اضطرارم بند ث ماده  -2

 تعزیرات: 630اده اشاره دارد به م

  ند نکته: 

( اج این ماده تعبیر به قتل در فراش شده اس ا این ماده قبل اج انقالب هم بودا در قانون  مجاجات عمرومی  1

بودا قانون قبل انقالب می گف  مرد مجاجات نمی شود، قانون فعلی می گوید  مرد می  180، حوالی ماده 1304

 علی درس  نیس ، قانون سابق بهتر بوداتواند آن ها را بکشدا لحن قانون ف

اج نظر فقهی مشهور فقها این حکم را پذیرفته اند، اما بریی مانند آقای یویی ایرن حکرم را قبرول ندارنردا     

کسانی که می گویند می تواند بکشد، می گویند: اگر کسی جنش را در حال تمکین با مرد اجنبی دید، دو بحرث  

 مطرح اس :

شهور حکم به جواج داده اند، یعنی فعل حرامی انجام نداده و عقراب نردارد، بخرالف    حکم تکلیفی: م -الف

 مرحوم آقای یوییا

حکم وضعی: فقها قائل به قصا ند، مگر اینکه بینه بیاورد و اثبرات کنرد یرا اینکره اولیرای دم، قاترل را        -ب

 تعالی اااتصدیق کنندا شهید در لمعه می فرماید: فله قتلهما فی ما بینه و بین اهلل 

با توجه به اینکه ا ل آن اس  که مقتول محقون الدم اس  و مهدور الدم برودن یرالف ا رل اسر  ، اگرر      

 شوهر ادعای جنا دارد باید آن را اثبات کند، یا اینکه اولیای دم، قاتل را تصدیق کنندا

کرده اس ا این ماده مروهم  به جای اینکه حکم وضعی را بیان کند،  حکم تکلیفی را بیان  630متأسفانه ماده 

این معناس  که شخص، به  رف ادعا اج قصاص رهایی پیدا  می کندا روایتی اج امام  ادق داریم که می گوید: 

اگر این طور باشد، هر کس دشمنش را به یانه دعوت می کند و می کشد و بعد ادعا می کند که با جنم ارتبراط  

اا ولو مقتول مشهور اللصو یه یا مشهور الفجوریره باشرد، مگرر    داشته اس ا شیخ طوسی می گوید: اگر کسی ا

 اینکه قاتل بینه بیاوردا

اج ابواب مقدمات حدود  18باب  28یکی اج مهمترین مستندات مشهور، روایتی اس  که در وسائل الشیعه ج 

که یکی اج یارانش بره  امام  ادق می فرماید پیامبر اکرم روجی دیدند ااا«  ان اهلل قد جعل لکل شیء حدا »آمده: 

 نام سعد می گوید: می جنم، می کشم ااا

، همین روای  اس ا کسی که مرتکب حرام می شود یا «التعزیر لکل حرام»یکی اج مهمترین مستندات قاعده 

 واجبی را ترک می کند، اج حدود الهی تعدی کرده و طبق این روای  عقوب  داردا

اس   رون مری فرمایرد:    « تخطئه»ن ه اج این روای  استفاده می شود مرحوم آقای یویی می فرمایند: اوالً آ

نه اینکه اگر شاهد داشتی بکش و قصاص نمی شوی، ثانیا این روای  بر فرت پرذیرش،  « أین الشهود االربعه؟»

 تنها دالل  بر قتل مرد دارد نه جنا

ی مرد اس  یا نه؟ آیا جن هرم مری   امتیاجی برا 302و بند ث ماده  630نکته بسیار مهم این اس  که آیا ماده 

 تواند این کار را انجام دهد؟
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آمده  یس ؟ آیا منظور جنای موجب رجرم یرا موجرب قترل      302باید دید مقصود اج جنا که در بند ث ماده 

اس ؟ اگر مقصود این باشد، این امتیاج برای مرد نیس ، در واقع مرد فرد مهدور الدمی را کشته اس  و جن هرم  

این کار را انجام دهدا ملل اینکه جنی ببیند شوهرش جنی را ربوده و به او تجاوج مری کنرد و یرا اینکره      می تواند 

اسر ا( امرا اگرر     302شوهرش را ببیند که با مادرش مشغول جناس ا ماین جواج برای جن، اج باب بند الف ماده 

می گرردد، ایرن امتیراج بررای مررد      مقصود اج جنا، جنای موجب جلد باشد یا مفهوم عامی که شامل رجم و جلد 

 اس ، یعنی مرد کسی را کشته که مهدور الدم نبوده و قصاص و دیه هم به دنبال نداردا

فقها  معنای جنا را عام گرفته اند، لکن  ون یودشان متوجه بوده اند که این حکم یالف قاعرده اسر  کره    

و در عین حال قصاص و دیه نیز به دنبال نداشته باشرد، معنرایش را تضرییق     1انسان یک محقون الدمی را بکشد

بنرابراین اگرر   «ا در حالر  جنرا  »کرده اند،یعنی اوال حکم را ایتصاص به شوهر دادند ، ثانیا ایتصاص دادند بره  

فردی با جنای یواهر یا دیترش مواجه شود و جنا موجب حد سلب حیات مرجم( نباشرد، نمری توانرد بکشردا     

هم نین اگر مردی اج سفر برگش  و فهمید جنش در مدت غیب  وی جنا داده، نمی تواند بکشد، بلکه فقرط در  

 حال جنا می تواند بکشدا

این ماده می گوید: اقدام در مورد بندهای  1حتی تعزیر هم وجود نداردا  ون تبصره  302( در بند ث ماده 2

اس  و مرتکب به تعزیر محکوم می شود و اشاره ای به بند ث الف، ب و پ این ماده بدون اجاجه دادگاه جرم 

 نکرده اس ا

البته می توان گف  که این تعزیر نداشتن، امتیاجی برای مرد اس ، یعنی اگر جنی شوهرش را در حال تجاوج 

 کش ، قصاص نمی شود، ولی  ون اج باب بند الف اس ، تعزیر دارد، بخالف شوهر نسب  به جنا

 (:302  به مدافعم بند ت ماده متجاوج نسب -3

متجاوج در بریی موارد مهدور الدم مطلق و در بریی موارد مهدور الدم نسبی اس ا ملال در دفاع اج مال می 

توان متجاوج را کش  به شرط آنکه مال متعلق به شخص باشد یا مسئولی  نگهداری آن بر عهده شخص باشدا 

 گاهی نسبی اس ، اما در دفاع اج جان، متجاوج ،مهدور الدم مطلق اس ا بنابراین در دفاع اج اموال گاهی مطلق و

 

 ( دوگانگی قاتل و مقتول:3

دو شرط اول درمورد انسان بودا اما شرط سوم این اس  که قاتل و مقتول نباید یکی باشندا قتل سلب حیات 

ل کشنده( غیر اج موضوع عمل اج دیگری اس  و به یودکشی قتل گفته نمی شودا باید فاعل رفتار مجرمانه معم

 کشنده باشدا 

 خودکشی

 درباره  یودکشی دو سؤال مهم وجود دارد:

                                                      
 محقون الدم یعنی کسی که یونش هدر نیس ، نه اینکه گنهکار نیس ا 1
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 آیا جرم انگاری یودکشی امری یالف عقل اس  یا ییر؟ -1

 وضعی  یودکشی در نظام کیفری ایران  گونه اس ؟ -2

سر ، هردف   در مورد سؤال اول: ممکن اس  به ذهن یطور کند که جررم انگراری یودکشری امرری لغرو ا     

مجاجات ارعاب و ا الح اس  که دراین جا معنی نداردم ون فرد مجرم اج دنیا رفته اس  و ا الح یرا ارعراب   

او امکان ندارد(ا پاسخ: اوالً ثمره این جرم انگاری، در شروع و معاون  ظاهر می شرود،یعنی در  رورت  عردم    

ینکه قانون یا ی داشته باشریماثانیاً  حتری   جرم انگاری یودکشی، شروع و معاون   در آن، جرم نیس ، مگر ا

نسب  به شخصی هم که یودکشی کرده، جرم انگاری یودکشی امرری یرالف عقرل نیسر ، مرا مجراجات را       

منحصر در حبس و جریمه نقدی و شالق و ااامی دانیم که در مورد شخصی که یودکشی کرده تصور نداردا اما 

در انگلستان قبالً قانونی بود که می گف  اگر کسی یودکشی کرد  می توان مجاجات متناسب در نظر گرف ا ملال

 و موفق شد، اج تشریفات دفن و  تشییع جناجه محروم اس ا

قانون  743درمورد سؤال دوم: در هیگ یک اج مقررات کیفری، یودکشی جرم انگاری نشده اس ، تنها ماده   

 جرائم رایانه ای می گوید:

های داده مرتکب اعمال جیر شود ،  ای یا مخابراتی یا حامل های رایانه سامانه هرکس اج طریق -(743م15ماده 

ب (  نان ه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عف  یا استعمال مواد مخدر ااابه ترتیب جیر مجاجات یواهد شد : 

ید یا دعوت کرده آمیز تحریک یا ترغیب یا تهد گردان یا یودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال یشون  یا روان

یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموجش دهد ، به حبس اج نود و یک روج تا یک 

( ریال یرا هرر دو    000ا  000ا  20( ریال تا بیس  میلیون م  000ا  000ا  5سال یا جزای نقدی اج پنج میلیون م 

 مجاجات محکوم می شود ا

معاون  در یودکشی ندارد، بلکه اج موارد معاون  به عنوان جررم مسرتقل اسر ا معراون      این ماده ربطی به

وقتی مجاجات می شود که مباشر جرم را انجام داده باشد، اما در اینجا فرقی ندارد که مباشرر، جررم را مرتکرب    

 شده اس  یا نها

یودکشی عملی حرام بوده و تعزیر  در اینجا اگر معتقد باشیم که در امور کیفری به فقه می توان رجوع کرد،

 دارد، اج این باب می توان مجاجات کردا

 نکته:

( وضعی  یودجنی: اگر کسی به یودش  دمه وارد کند، جرم اس  یا نه؟ یودجنی در یرک مرورد جررم    1

قرانون مجراجات جررائم     51اس  و آن هم کسی که برای فرار اج یدم  به یرودش آسریب وارد کنردام مراده     

ا( اما در سایر موارد قانون ساک  اس ا اگر قائل باشیم که به فقه نمی تروان رجروع   82سلح مصوب نیروهای م

کرد، یودجنی جرم نیس ، اما اگر قائل به رجوع به فقه باشیم: در فقه ایرتالف اسر ا در یودکشری بحلری در     

به یویش اعرم اج   حرمتش نیس ا اما در یودجنی قضیه ییلی روشن نیس ا گر ه بریی می گویند ایراد ضرر

 جسم و نفس حرام اس ، اما بعضی نیز می گویند اگر ضرر معتد به نباشد، حرام نیس ا
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( در پرونده هایی که به عنوان یودکشی و کمک به یودکشی مطرح می شود، باید ابتدا مشخص شود کره  2

د بره مقترول باشرد،    عمل یودکشی اس  یا قتل اس ا اگر مرگ مستند به دیگری باشد ، قتل اس  و اگر مسرتن 

 یودکشی اس ا باید در هر پرونده عمل کشنده بررسی شود و فاعل آن پیدا شودا

ملال کسی مرد و جنی را تشویق به یودکشی می کند به این  ورت که قرص سیانور بره مررد مری دهرد ترا      

یود بینداجد و یرود  بخوردا مرد نیز با یوردن آن می میردا همین فرد، جن را تشویق می کند که طناب به گردن 

را به دار بیاویزدااین جن، طناب را به گردن می انداجد اما  نمی پرد و سرانجام شخص تشرویق کننرده، یرودش    

 هارپایه را می کشد و جن می میردا در اینجا نسب  به مرد، قرص دادن موجب مرگ نشد، بلکه یوردن باعرث  

عاون  در یودکشی کرده اس ، اما نسب  بره جن، آن ره   مرگ شد که فعل یود مقتول بود، لذا نسب  به مرد، م

 باعث مرگ شده اس ، کشیدن  ندلی اج جیر پای جن اس  که قتل اس ا

( اتاناجی ممرگ شیرین(: با مباحلی نظیر دوئل، ورجش های رجمی یطرناک، جراحی جیبرایی غیرضرروری،   3

انفسهم، هیگ کدام اج این ها جرم نخواهرد   عملیات استشهادی و ااا مرتبط اس ا اگر گفتیم الناس مسلطون علی

 بودا ریشه همه این ها در بحث تسلط بر نفس اس ا

 اتاناجی بر دو قسم اس :

فعال: شخص کاری انجام می دهد که باعث مرگ دیگری می شودا فقهرا ایرن را جرایز ندانسرته انردا       -الف

گویند قصراص ثابر  نمری شرودا انسران نظیرر       ییلی ها می « لو قال اقتلنی فقتله»قانون نیز جرم دانسته اس ا 

تسلطی که بر مال دارد  بر نفس نداردا در مال، اذن مسقط ضمان اس  اما در نفس اینگونه نیسر ا  لرذا قرانون    

 رضای  مجنی علیه را جزو عوامل رافع مسئولی  کیفری ندانسته اس ا

وش اس  و برا کپسرول هروا    غیرفعال: یعنی شخص جلوی مرگ دیگری را نمی گیردا ملال شخص بیه -ب

تنفس می کند، اگر کپسول را ببندد، اتاناجی فعال اس  و اگر کپسول تمام شد و آن را عروت نکررد، غیرفعرال    

اتاناجی غیرفعال نیز مری توانرد قترل     2951اس ادر این مورد در فقه ایتالف اس ، اما در قانون، بر اساس ماده 

 باشدا

 3652که شخص قصاص نشود و نیز دیه نپررداجد و آن اسرتفاده اج مراده     برای اتاناجی فعال راهی وجود دارد

اس ا بحلی در قوانین سابق داشتیم و االن هم هس  که اگر کسی مجروح شود و می دانیم که مری میررد، اگرر    

می گفر  ایرن    61مجروح قاتل را عفو کند، آیا قصاص و دیه ساقط اس  یا ییر؟ قانون حدود و قصاص سال

                                                      
ه سربب آن ، جنرایتی   ر هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه یا ی را که قانون بر عهده او گذاشته اس  ، ترک کند و بر 295ماده  1

سر  ،  واقع شود ،  نان ه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنای  حا ل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی ، شبه عمدی ، یا یطرای محرض ا  

 ی یود را ترک کند ا مانند این که مادر یا دایه ای که شیردادن را برعهده گرفته اس  ، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانون

 
ر در قتل و سایر جنایات عمدی ، مجنٌیعلیه می تواند پس اج وقوع جنای  و پریش اج فروت ، اج حرق قصراص گذشر  کررده یرا          365ماده  2

ر در مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس اج فوت او ، حسب مورد ، مطالبه قصاص یا دیه کنند ، لکن مرتکب به تعزیر مقرر 

 محکوم می شود ا« تعزیرات » کتاب پنجم 
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اس  و جمرانی  « ابراء ما لم یجب»داردا  ون تا مجروح نمرده، حق قصا ی پدید نیامده و این عفو، عفو ثمره ن

ثمره داشتن ایرن عفرو راپرذیرف ا در قرانون       2681در ماده  70هم که مرد، فقد جعلنا لولیه سلطاناً ا قانون سال 

 اجاجه داده اس ا 295فعلی نیز ماده 

هوا بزند، اج این ماده نمی تواند استفاده کند، امرا اگرر اول او را مجرروح    در اتاناجی فعال، اگر پزشک آمپول 

کند، و بعد اج ایراد جنای ، مجنی علیه او را عفو کند می تواند اج ماده استفاده کند ا اما ایرن هرم دوترا مشرکل     

 دارد:  اوالً تعزیر دارد، ثانیاً ریسک اس  وممکن اس  ایراد جراح ، منجر به مرگ شودا

       

 نتیجه

قتل اعم اج عمد و شبه عمد و یطای محض، اج جمله جرائم مقید اس ا جرم مطلق جرمی اس  که  ررف  

رفتار مجرمانه برای تحقق آن کفای  می کند مانند جعل، شهادت کذب، اما جرم مقید جرمی اس  کره نیراج بره    

باید نتیجه مد نظرر قانونگرذار محقرق    تحقق نتیجه داردا  رف رفتار مجرمانه برای تحقق آن کفای  نمی کند و 

قانون مجاجات اسالمی اشاره ای به این مطلب داردا ذیلش می  144شودمنتیجه مد نظر مجرم مالک نیس ( ماده 

 «بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه اس ا»ااا گوید: 

مجرروح کررد و   جرم قتل نیز مقید اس ا عمل کشنده باید منتج به مرگ بشرودا لرذا اگرر کسری دیگرری را      

شخص نمرد، شروع به جرم اس ا در جرائم مقید شروع به جرم وجود دارد، اما در جرائم مطلق بحث اس  که 

 شروع به جرم وجود دارد یا ییرا

 منظور اج مرگ  ه نوع مرگی اس ؟ قلبی اس  یا مغزی هم مرگ محسوب می گردد؟

طعی و غیرقابل برگش  قلب و سیستم تنفسی، اما مرگ قلبی یقیناً مرگ اس امرگ قلبی یعنی اج کارافتادن ق

مرگ مغزی یعنی اج کارافتادن قطعی و غیرقابل برگش  سیستم عصبی شخصا ساقه مغز مرده اس ، اما قلب و 

 سیستم تنفسی اش کار می کند، ولو به کمک دستگاها

 ن، اهدای اعضاءامرگ مغزی اج جهات مختلفی محل بحث اس :  ارث، عده فوت، جواج اجدواج با یواهر ج

 اج نظر فقهی ایتالف اس ، اما اج نظر قانونی بر اساس دو دلیل مرگ مغزی، مرگ تلقی می گردد:

ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسرلم اسر  مصروب     -1

ضو برداش  شود، یعنی مرگ مغزی را مرگ :  اینکه قانون به ما اجاجه داده که اج بیمار د ار مرگ مغزی ع1370

 محسوب نموده اس ا

 بودا 217قانون مجاجات اسالمی که قبال ماده 2 372ماده  -2

                                                      
پرس اج   تواننرد  یدم نمر  یراء و اول شود یم ساقط حق قصاص یدرا اج قصاص نفس عفو نما نیقبل اج مرگ جا علیه ی نان ه مجن - 268ماده   1

 ایندمطالبه قصاص نما مرگ او
در حکم مرده قرار دهد و تنها آیرین رمق حیات در او باقی بماند ر هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را   372ماده  2

و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم بره مجراجات جنایر  برر میار       
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لو جنری علری   »بهترین منبع برای تفسیر مواد قانون که اج فقه گرفته شده، فقه اس ا آقای یویی می فرمایند: 

معنی أنه لم یبق له ادراک و ال شعور و ال نطرق و ال  شخص فجعله فی حکم المذبوح و لم تبق له حیاۀ مستقره ب

این او اف با مرگ مغزی ساجگاری دارد، لذا می توان گفر  مررگ مغرزی نیرز     « ا حرکه ایتیاریه ثم ذبحه آیر

مرگ تلقی شده اس ا البته کُما مرگ مغزی نیس ا مرگ مغزی یعنی اج کارافترادن قطعری و غیرقابرل برگشر      

 سیستم عصبیا

 

 یترابطه عل

در جرائم مقید نه تنها به رفتار مجرمانه و نتیجه نیاج اس ، بلکه باید میان رفتار و نتیجه رابطه علیر  برقررار   

باشدا رابطه علی  یعنی پیوستگی رفتار به نتیجه، یعنی این نتیجه اج این رفتار حا ل شده باشرد و هریگ عامرل    

عامل یارجی این رابطه علی  را قطع کند، فاعرل رفترار   یارجی این پیوستگی را قطع نکرده باشدا بنابراین اگر 

 قانون مجاجات اسالمی: 371مجرمانه، قاتل محسوب نمی شودا ماده 

 قانون مجاجات اسالمی: 368ماده 

سؤال: حکم فا له جمانی میان رفتار مجرمانه و مرگ  یس ؟ آیا فا له جمانی مخل به قاتل شرمردن فاعرل   

 قانون مجاجات اسالمی: 493عمل کشنده اس ؟ ییرا ماده 

ملال جنی مبتال به ایدج اس ، به مرد نمی گوید،  ند سال بعد مرد می میردا در اینجا جن قاتل محسروب مری   

 گرددا

البته گاهی این فا له انقدر جیاد اس  که استناد قتل را به عمل شخص اج بین می بردا در اینجا شخص دیگر 

م فا له مخل نیس ، در جایی اس  که قتل مستند بره شرخص باشردا    قاتل محسوب نمی شودا اینکه می گویی

 قانون مجاجات اسالمی می گوید: 492ماده 

مسأله بسیار مهم ،آن اس  که علی  یک بحث اس  و استناد بحلی دیگرا ممکن اس  کسی عل  حادثه ای 

وت به منزلش می کنرد و در راه  باشد، اما عمل به او استناد داده نشودا معاون جرم عل  اس ، ملال مقتول را دع

تصادف می کند و می میرد، اگر دعوت نبود، مرگی رخ نمی دادا در بسیاری اج موارد، عل  که مشرخص شرد،   

استناد را هم به دنبال دارد، اما در مواردی عل  هس ، اما استناد نیس ا بحلری مرحروم اقرای یرویی دارد کره      

با قتل در حال یواب اس ا در مورد دایه ای که طفل را درحال  نظرشان مخالف مشهور فقهاس  و آن در رابطه

یواب، کشته اس  می گویند: روای  داریم اگر للفقر قبول کرده، عاقله ضامنند و اگر للفخر قبول کرده، یودش 

ضامن اس ا در رابطه با غیردایه، در فقه دو نظر وجود دارد: بریی می گویند نائم ضرامن اسر  و بریری مری     

عاقله وی ضامن اس  و در حکم یطای محض اس ا ایشان می گوید: هیگ کرس ضرامن نیسر   رون     گویند 

سببی  یک بحث اس  و استناد بحلی دیگر اس ا در اینجا درس  اس  که کسی که یواب بوده سربب مررگ   

                                                                                                                                                                           
 اجاری اس ن قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز ای 371دد ا حکم این ماده و ماده محکوم می گر



 دکتر حاجی ده آبادی  /(1) جزای اختصاصی

 

 

  
    
  

ه 
ور

د
7

4
 

ی
وز

آم
ار

ک
 

م
ق

 
24 

 

 شده، اما کشتن به او مستند نیس ا

 

 

 قالب های رابطه علیت

 رابطه علی  ممکن اس  در دو قالب باشد:

 مباشرت -لفا

 تسبیب -ب

ممکن اس  عمل فاعل، مباشرت در عمل کشنده باشد و ممکن اس  شخص تسبیب در عمل کشنده کررده  

باشدا هر کدام باشد با اجتماع شرائط، رابطه علی  وجود داردا هیگ کدام نباشد، طبیعتا قصاص و دیه هم وجود 

 نداردا

 قانون مجاجات اسالمی: 492ماده 

 بتعریف مباشر و سب

گفته انرد  « تسبیب در قوانین کیفری»در تعریف این دو ،میان فقها ایتالف اس ا آقای دکتر قیاسی در کتاب  

مباشر کسی اس  که اگر باشد، مرگ هس  و اگر نباشد مرگ نیس ا تسربیب آن اسر  کره اگرر نباشرد مررگ       

 نیس ، اما اگر باشد، امید آن می رود که مرگ واقع گرددا

 احب جواهر با این تقسیم مخالفند و می گویند: وقتی در لسران ادلره نگفتنرد مرن باشرر      بریی فقها مانند 

القتل، من سبب القتل، دیگر این تقسیم معنی ندارد، آن ه مهم اس  استناد اس ، یواه ماهیر  عمرل مباشررت    

 باشد یا سببی ا

مباشرت آن اس  که جنای  مستقیماً توسرط یرود    » مباشرت را تعریف کرده اس : 494قانونگذار در ماده 

 «مرتکب واقع شود ا

تسربیب در جنایر  آن اسر  کره کسری سربب تلرف شردن یرا           » تعریف شده اسر :  506تسبیب در ماده 

مصدومی  دیگری را فراهم کند و یود مستقیماً مرتکب جنای  نشود به طوری که در  ورت فقردان رفترار او   

 «آنکه  اهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند اجنای  حا ل نمی شد مانند 

 قانون سابق سبب و مباشر را یک جا آورده بودا 316ماده 

 قانون سابق و جدید تعریف را تغییر نداده اندا

روشن می شود که قانونگذار هیگ تعریرف قابرل تروجهی اج مباشررت و      506و  494با اندک نگاهی به مواد 

تسبیب آن اس  که شخصری سربب را   »اس ا  506یعنی  ه؟ اج آن بدتر ماده « مستقیماً»سبب ارائه نداده اس ا 

کسری کره مسرتقیماً    »  یس ؟ قانونگذار،سبب را تعریف به ضد کرده اس : « سبب»مقصود اج این « فراهم کند

 «ادیال  نکند

 اما ضابطة ما:
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س ا کسی که عمل کشنده را انجرام  در هر پرونده عمل کشنده را به دس  آوریدا فاعل عمل کشنده مباشر ا

نداده، ولی در ایجاد آن نقش داشته سبب اس ا ملال الف اسلحه ای را به ب می دهد، در اثر شلیک ب، ج مری  

میردا در اینجا شلیک موجب کشتن شدا لذا ب مقصر اس   ون آن ه باعث مرگ شده شلیک کرردن اسر  و   

 عمل الف شلیک کردن نیس ا

را در  ای دیگری قرار دادا ب این  ای را نوشید و مردا یوردن سرم عمرل کشرنده    ملال دیگر: الف سمی 

 اس  که توسط ب  ورت گرفته، پس یودش مباشر اس ا الف در اینجا سبب اس ا

ماده فا له افتادن بین تعریف مباشر و سبب موجب می شود که انسان فکر کند تمام این مواد مربوط  11این 

 مصداق تسبیب اس ا 496که این گونه نیس ا ملال ماده  به مباشرت اس ا در حالی

 

 قواعد حاکم بر مباشرت و تسبیب

فرقی بین سبب و مباشر وجود دارد و آن فرق این اس  که مباشر ضامن ضمان مباشر ولو مقصر نباشد:  -1

 اس  ولو مقصر نباشد، اما سبب در  ورتی ضامن اس  که مقصر باشدا

 وجود دارد:  ند استلناء بر این قاعده

قانونگرذار   92: مباشر غیر مقصر ضامن نیس  مطبق قانون جدید(ا تا قبل اج سال  در رابطه با پزشک -الف

به تبع فقه می گف  پزشک ضامن اس  ولو مقصر نباشدا اگر بخواهد ضامن نباشد، بایدعالوه بر اینکره تقصریر   

می گف : اذن مریض، اذن در معالجه اس   70المی قانون مجاجات اس 319نکرده ، برائ   هم گرفته باشدا ماده 

 هم می گف : 323نه اذن در اتالف، لذا اذن مریض مسقط ضمان نیس ا برائ ، اذن در اتالف اس ا در ماده 

در قانون فعلی قانونگذار گفته پزشک تنها در  ورتی ضامن اس  که مقصر باشد ، ولرو اینکره برائر  هرم     

 نگرفته باشدا

 می گوید: 92مجاجات اسالمی مصوب  قانون 495ماده 

 می گوید جنای  در موارد جیر یطای محض محسوب می شودا 292در 

 می گوید:  291بند ب ماده 

 در تمامی این موارد می گوید شخص ضامن اس ااما سبب تنها در فرضی ضامن اس  که مقصر باشدا

 :508را مقایسه کنیم با  507ملال ماده  

 می گوید: 509ماده 

 :512با ماده  511 نین مقایسه ماده هم

: اگر کسی بر اثر اجرای حد بمیرد،  نان ه مجری تقصیر کرده مملال  محکروم  مرگ در اثر اجرای حد -ب

علیه مریض بوده و نباید حد اجرا می شده ، یا اینکه هوا گرم بوده و طاق   اجرای حکم را نداشته( اینجا یقینراً  

یری در کار نبوده اس ، مباشر باید ضامن باشد، ولی روایات یا ری داریرم کره    ضمان وجود دارد، اما اگر تقص

 «من قتله الحد او التعزیر فال دیه لها»می گوید: 
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بریی گفته اند: یکی اج ثمرات بحث مباشرت و تسبیب این اس  که در تسبیب، یطای محض معنرا نرداردا   

 می تواند با مباشرت رخ دهد و هم با تسبیبایطای محض فقط مربوط به مباشرت اس ا عمد و شبه عمد هم 

این ثمره،  حیح نیس ،  ون یطای محض نیز می تواند به مباشرت یا به تسبیب رخ دهدا در لمعره اول    

 «اجهاق النفس المعصومه ااا اما یحصل بالمباشره اما یحصل بالتسبیبا»کتاب القصاص می فرماید: 

  به اجتماع سبب و مباشرر رخ دهرد یرا بره اجتمراع اسربابا       : جنای  ممکن اساجتماع سبب و مباشر -2

قانونگذار سابق می گف  در اجتماع سبب و مباشر قاعده ای وجود دارد که در حقوق مدنی هم مری گویرد: در   

قانون مجاجات اسالمی سرابق(   363اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن اس  مگر اینکه سبب اقوی باشدامماده 

 ضمان مباشر می نهاد، تنها استلناء آن اقوی بودن سبب بودا یعنی  هار حال  وجود دارد:قانون ا ل را بر 

الف(مباشر اقوی و سبب ضعیف: مباشر ضامن اس ا لذا اکراه در قتل مجوج قتل نیس ا اگر معاون تحریرک  

 ونداکرد، تطمیع کرد، تشویق کرد و  مباشر کش ، مباشر قصاص می شود و  معاون و مکره قصاص نمی ش

 ب(مباشر و سبب مساوی:  مباشر ضامن اس ا

 ج(مباشر ضعیف و سبب اقوی: سبب ضامن اس ا

 د( نمی دانیم کدام اقوی اس :  مباشر ضامن اس ا

قواعرد مباشرر و سربب را     92قانون مجراجات اسرالمی    5261قانون جدید تغییراتی را ایجاد کرده اس ا ماده 

 تغییر داده اس :

را بر ضمان مباشر ننهاده اس ، بلکه می گوید  کسی ضامن اس  که جنای  به او مستند اوال قانونگذار ا ل 

باشدا در نتیجه  در مواردی د ار مشکل می شویما ملال جنایتی رخ داده، الف سبب اسر  و ب مباشرر اسر ،    

می کند، ولی نمی دانیم به هر دو مستند اس  یا به یکی مستند اس ا تأسیس ا ل در فرت شک کار را راح  

اما قانون جدید این کار را انجام نداده اس ا در ملال مسلماً می دانیم جنای  یارج اج ایرن دو نبروده، امرا نمری     

 دانیم به هر دو مستند اس  یا به یکی اج آن دوا

 نبود، اما قانون فعلی می گویرد « هم سبب هم مباشر»، اما اینکه «یا سبب یا مباشر»ثانیا قانون سابق می گف : 

ممکن اس  جنای  به هر دو مستند باشد م نان ه جنای  مستند به تمام عوامل باشد( مانند سرکردگی بانردهاا  

قانونگذار گویا می یواهد بگوید سرکرده علی رغم اینکه سبب اس  ، جررم بره او نیرز منتسرب      1302در ماده 

                                                      
ر هرگاه دو یا  ند عامل ، بریی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی ، تأثیر داشته باشند ، عاملی که جنای  مستند بره    526ماده  1

اوس  ضامن اس  و  نان ه جنای  مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد کره  

ه میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند ا در  ورتی که مباشر در جنای  بی ایتیار ، جاهل ،  غیر غیرممیز یا مجنون در این  ورت هریک ب

 و مانند آنها باشد فقط سبب ، ضامن اس  ا

تای ر هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکلر مجاجات شدیدترین جرمی کره اعضرای آن گرروه در راسر      130ماده  2

اهداف همان گروه مرتکب شوند ، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیره باشرد کره در ایرن  رورت بره       

حداکلر مجاجات معاون  در آن جرم محکوم می شود ا در محاربه و افساد فی االرت جمانی که عنوان محرارب یرا مفسرد فری االرت برر      

 حسب مورد به مجاجات محارب یا مفسد فی االرت محکوم می گردد اسردسته گروه مجرمانه  دق کند 
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ار سرکرده را معاون دانسته و جنایر   اس ، اما این قاعده تنها در تعزیرات اس  و در حدود و قصاص، قانونگذ

را به او منتسب نمی داند تا قصاص در حقش اجرا گرددا البته در محارب و افساد  فی االرت ایرن را پذیرفتره   

 دیده می شودا 130و  526که می تواند به سرکرده منتسب باشدا لذا یک ایتالفی بین ماده 

، ضمان سهمی یا ضمان در دی یا توجیع مسئولی  نداشتیما 92ثاللا در قوانین پس اج انقالب تا قبل اج سال 

در د، نظر مشهور فقها آن اس  کره هرر کردام     70در د و یکی  30اگر دو نفر در جنایتی نقش داشتند، یکی 

بالمنا فه ضامن هستند و مسئولی  به انداجه سهم تقصیر هر یک توجیع نمی شودا قوانین قبرل اج انقرالب مری    

نفر نقششان متفاوت اس ، به انداجه نقششان ضامن هستندا رویه دادگاه ها هرم همرین اسر  کره     گفتند اگر دو 

قانون سابق هم نظر مشرهور   336ارجاع به کارشناس می دهند و بر اساس آن مسئولی  را توجیع می کنندا ماده 

ضرمان در ردی را    ( قانونگذار ضرمان سرهمی و  526را می گف ا اما در قانون جدید ماج جمله در همین ماده 

 پذیرفته اس ا

بعد اج انقالب در بین استفتائاتی که  ورت گرفته، تنها آی  اهلل مکارم هستند که ضمان سرهمی را پذیرفتره   

 اندا

قانونگذار ما متأسفانه حال که ضمان سهمی را پذیرفته، یک دس  نپذیرفته اس ، یک جاهایی اج این ضمان 

 533ضمان سهمی را پذیرفته اسر ، امرا در    526همی نام نبرده اس ا در سهمی نام برده و جاهایی اج ضمان س

 می گوید:

 هم همین طور 453ماده 

 می توان استفاده کرد که در موارد جیر سبب اقوی اج مباشراس : 526یامسا اج 

 ا جاهل: ملال پرستار وسائل جراحی را آلوده به میکروب کند و پزشک جاهل اج آن استفاده کنرد و مرریض  1

 مبتال به بیماری شود، ویا شخص در  ای کسی سم بریزد و او بخوردا

ا  غیر غیرممیز:  اگر شخصی  غیر غیرممیزی را اکراه به قتل کند قاتل همان مکرِه اس  امرا اگرر  رغیر    2

 ممیز اکراه به قتل گردد، قاتل یود  غیر اس  و دیه را باید عاقله دهدا

 ا مجنون:3

 و مانند آن

 دو حال  دارد: باب:اجتماع اس -3

 اجتماع طولی : قضیه دو حال  دارد: -الف

ا یکی مقصر اس  و دیگری مقصر نیس : مقصر ضامن اس املال: شخصی در ملک یرودش  راه  حفرر    1

کرده، اما دیگری سنگی در کنار  اه گذاش  و شخص سومی در اثر بریورد با سنگ ،درون  اه افتادا دراینجرا  

 2ا1(536نی شخصی که سنگ را گذاشته اس (م ماده فقط مقصر ضامن اس ام یع

                                                      
 آورده که قابل تأمل اس  یزی  536 یلذ 1

( این قانون عمل یکی اج دو نفر غیرمجاج و عمل دیگری مجاج باشد مانند آنکره شخصری وسریله یرا      535ر هرگاه در مورد ماده م   536ماده  2
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ا هر دو مقصرند: نظر مشهور آن اس  که سبب مقدم در تأثیر ضامن اس ا اینجا معرکه آراء اسر ا بریری   2

 2 1(535گفتند همه ضامن هستندا بریی گفتند سبب قوی تر، و بریی گفتند سبب مقدم در حدوثام ماده 

ی غذا را  به دیگری تعارف می کند و او می یوردا کرار ایرن دو نفرر    کسی سمی را در غذا می ریزد، شخص

سبب اس ا عمل کشنده یوردن اس  که کار مباشر اس ا هرر دو هرم مقصررندا اگرر اج براب اجتمراع طرولی        

بگیریم، علی القاعده کسی که سم در غذا ریخته ضرامن اسر ، امرا آیر  اهلل تبریرزی مری گوینرد: ألن المقردم         

لواضع کالمباشر باالضافه الی السببا ایشان سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته انرد، امرا در ملرال ایرن     باالضافه الی ا

گونه گفته اندا این نظر در واقع همان سبب اقوی اس ا  را یک جا سبب اقوی را قبول کنیم و در جای دیگرر  

 سبب مقدم در تأثیر را؟

ة یود،  سیم یاردار کشریده و اج  یرک فررد بررق     پروندۀ طرح شده توسط دکتر سپهوند: کسی اطراف مزرع

کش یواسته تا برق را به مزرعه وی برساند و به سیم یاردار هم و ل کندا برادر  احب مزرعه کلیرد را مری   

جند و این سیم یاردار برق دار می شده برای دورکردن حیواناتا شب هنگام کشاورجی ، شخصی می بینرد آب  

ا منشأ را پیدا کند، پایش گیر می کند به سیم یاردار و می میردا بحث ایرن اسر    قطع شده اس ، راه می افتد ت

که  ه کسی ضامن اس ؟  احب مزرعه، برق کش یا برادر  احب مزرعها  احب مزرعه مری گویرد مرا بره     

 اطرافیان اعالم کرده بودیما

که قاعرده تحرذیر نامیرده مری     « قد اعذر من حذّر» اوال اینجا تقصیر هس  یا نه؟ یک قاعده در فقه داریم که

 شودا که استلنایی بر قاعده اتالف اس ا

اجتماع عرضی: یعنی تأثیر همزمان اسباب مانند اینکه  هار نفر علیه کسی شهادت کذب دهند، سه نفرر   -ب

و مراده  3 533کسی را دراستخر بینداجند تا طرف غرق شودا دراجتماع اسباب عرضی همه ضامن هستندا ممراده  

4534) 

 

                                                                                                                                                                           
  ، قرار دهد و دیگری کنار آن  اهی حفر کند که مجاج نیس  ، شخصی که عملرش غیرمجراج    یزی را در کنار معبر عمومی که مجاج اس

بوده ، ضامن اس  ا اگر عمل شخصی پس اج عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنرار سربب اول موجرب  ردمه جدن بره      

 دیگران می شود انجام گرفته باشد ، نفر دوم ضامن اس  ا

هرگاه دو یا  ند نفر با انجام عمل غیرمجاج در وقوع جنایتی به نحو سبب و به  ورت طولی دیال  داشته باشند کسی که تأثیر  ر  535ماده  1

کار او در وقوع جنای  قبل اج تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ، ضامن اس  مانند آنکه یکی اج آنان گودالی حفر کند و دیگرری سرنگی در   

ابری به سبب بریورد با سنگ به گودال بیفتد که در این  ورت ، کسی که سنگ را گذاشته ، ضامن اس  مگر آنکره  کنار آن قرار دهد و ع

 همه قصد ارتکاب جنای  را داشته باشند که در این  ورت شرک  در جرم محسوب می شود ا

 ایس درس  مشخص ن شیکه معنا« داشته باشند ی مگر آنکه همه قصد ارتکاب در جنا: »یدگو یم 535ماده  یلذ 2
ر هرگاه دو یا  ند نفر به نحو شرک  سبب وقوع جنای  یا یسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنای  یا یسارت به هرر     533ماده  3

 ادو یا همگی مستند باشد ، به طور مساوی ضامن می باشند
گردند ، حسب مورد هریک اج شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی  ر هرگاه دو یا  ند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنای  موجب دیه  453ماده 4

 امکلّف به پردای  دیه اس 
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 رکن معنوی قتل عمد

تفاوت عمد ، شبه عمد و یطای محض در رکن معنوی اس ا رکن معنوی سرومین رکرن اج ارکران جررائم     

اس ا مقصود آن اس  که مجرم عمل ممنوعه قانونی با اراده انجام دهد یا در ارتکاب آن تقصریر داشرته باشردا    

 جرم اج حیث رکن معنوی به دو قسم عمد و غیرعمد تقسیم می شودا

برای عنصر معنوی جرائم عمدی  اجتعابیر جیر استفاده می شود : سوء نی  عام، قصد مجرمانه، عالما عامردا،  

 سوء نی  کیفری و نظائر آنا 

 وبرای عنصر معنوی جرائم غیرعمدی اج تعابیر تقصیر، یطای جزایی و مانند آن استفاده می شودا

قتل عمد  ون جرم عمدی اس ، لذا سوء نی  عام را نیاج داردا سوء نی  عام متشکل اس  اج عمد و علما  

علم موضوعی و عمد در رفتارا البته جرائم عمدی مقید، غیر اج سوء نی  عام، سوء نی  یاص به معنری قصرد   

قانون اس ا بنابراین در قتل عمد، هم سروء   1(.م144نتیجه را هم الجم دارندا یکی اج محسنات فعلی قانون، ماده 

 نی  عام را داریم م ون عمدی اس ( و هم سوء نی  یاص م ون مقید اس (

برای اینکه کسی قاتل عمدی شنایته شود، باید عمد در عمل کشنده داشته باشدا بنابراین اگر کسری در اثرر   

میز عمل کشنده انجام دهد کار  رورت گرفتره   اجبار، مستی، هیپنوتیزم ، جنون، در حال یواب ویا  غیر غیر م

مالحظه می شود در تمام بندها عمدی بودن مالک قرار گرفته اسر    2902عمد تلقی نمی شودابا توجه به  ماده 

 ، در  ورتی که عمد در کار نباشد حسب مورد  می تواند جنای  یطای محض یا شبه عمد باشدا

ود علم به اجزاء ساجنده رکن مادی اسر  نره علرم بره قرانون      دومین جزء اج سوء نی  عام، علم اس ا مقص

 وحکما

 بنابراین باید:

اوال بداند طرف مقابلش انسان اس ا اگر فکر کرد حیوان اس  یا شیء اس  و به سرمتش تیرانرداجی کررد،    

                                                      
هـا برااـا    ـ در تحقق جرايم عمدي عالوه بر علم مرتكب به موضوع جرم ، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد . در جرايمي كـه وقـوع        144ماده  1

 قانو  منوط به تحقق نتيجه اات ، قصد نتيجه يا علم به وقوع    نيز بايد محرز شود
 مي شود :ـ جنايت در موارد زير عمدي محسوب  290ماده  2

عمل نيز جنايـت مقصـود يـا    الف ـ هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را داشته باشد و در  

 نظير    واقع شود ، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع    جنايت يا نظير    بشود ، خواه نشود .
شـته باشـد   ه مرتكب ، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير    ، مي گردد ، هرچند قصد ارتكاب    جنايت و نظيـر    را ندا ب ـ هرگا 

 ولي  گاه و متوجه بوده كه    كار نوعاً موجب    جنايت يا نظير    مي شود .
نظير   را نداشته و كاري را هم كه انجام داده اات ، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يـا  پ ـ هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا  

اً موجب    جنايت يا نظير نظير    ، نمي شود لكن درخصوص مجنيٌعليه ، به علت بيماري ، ضعف ، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوع

 شود مشروط بر  نكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني  گاه و متوجه باشد .   مي 
نايت مقصود يا نظير    ، ت ـ هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير    را داشته باشد ، بدو   نكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد ، و در عمل نيز ج 

 ود ، مانند اينكه در اماكن عمومي بمب گذاري كند .واقع ش
 در بند ) ب ( عدم  گاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات ، جنايت عمدي اات مگر جنايت واقع شده فقط بـه علـت حسااـيت    ـ   1تبصره 

شده نباشد كه در اين صورت  گاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عـدم   زياد موضع  ايب ، واقع شده باشد و حساايت زياد موضع  ايب نيز غالباً شناخته

 اثبات ، جنايت عمدي ثابت نمي شود .
در صورت عـدم   در بند ) پ ( بايد  گاهي و توجه مرتكب به اينكه كار نوعاً نسبت به مجنيٌعليه ، موجب جنايت واقع شده يا نظير    مي شود ثابت گردد و ـ  2تبصره 

  اثبات ، جنايت عمدي ثابت نمي شود
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بودن نداشته، قتل شبه عمد اس ، علی رغم اینکه کار کشنده را با عمد و اراده انجام داده، اما  ون علم به انسان 

 291شبه عمد اس ا بند ب ماده 

ثانیا علم به جنده بودن طرف مقابل: می داند انسان اس ، ولی فکر می کند مرده، به سرمتش تیرانرداجی مری    

می توان استفاده کردا  291کند ولی جنده بوده و باعث مرگ او می شودا مستند یا ی نداریم، اما اج بند ب ماده

 موضوع داشته باشد، موضوع قتل عمد انسان جنده اس اهرگاه مرتکب جهل به 

ثاللا علم به محقون الدم بودن: برای اینکه کسی قاتل عمدی شنایته شود، باید بداند طررف مقرابلش انسران    

جنده محقون الدم اس ا اگر فکر می کرد مهدور الدم اس ، کش ، بعد دید محقون الدم بوده، این قتل شبه عمد 

 به این مطلب در دو جا اشاره کرده اس :اس ا قانونگذار 

 بند ب 291ماده  -

 3031ماده  -

 اج مطالعه این دو ماده  ند تا نکته استفاده می شود:

اگر کسی به اعتقاد مهدورالدم بودن کسی را کش  و بعد ثاب  شود که مقتول مهدور الدم بوده، قصراص   -1

و طرف را کش  و بعد معلوم شد که مهدورالدم بوده،  و دیه نداردا حتی اگر فکر می کرد شخص بی گناه اس 

باج هم قصاص و دیه نداردا  ون رکن مادی جرم قتل محقق نشده، رکن مادی جرم قتل انسران جنرده محقرون    

 3022ماده  1الدم اس ا البته تعزیر داردا تبصره 

لدمندا والتقتلوا الرنفس  اثبات مهدور الدم بودن بر عهده قاتل اس ا ا ل آن اس  که همه اشخاص محقون ا

 التی حرم اهلل اال بالحق

اگر کسی به اعتقاد مهدورالدم بودن دیگری را بکشد، ولی در واقع او مهدورالدم نبوده اما ثاب  شود کره   -2

، و 291قاتل با  نین اعتقادی مرتکب قتل شده اس ، قتل  ورت گرفته شبه عمد اس  براساس بنرد ب مراده   

 ا303به تعزیر نیز محکوم می شودا ماده مرتکب عالوه بر دیه 

البته اثبات اینکه قاتل با  نین اعتقادی دس  به قتل جده با یود قاتل اس ا وقتی کسی کشته شد، دادگراه دو  

 قاتل علم به محقون الدم بودن داشته -فرت پیش رو دارد: مقتول محقون الدم اس  

نکه من جهل دارم نسب  به محقون الدم بودن، باید اثبرات  اگر قاتل ادعا می کند مقتول مهدورالدم اس  یا ای

 کندا

این بود که قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن قتل عمد اس ، اما بره منزلره شربه عمرد      70ظاهر قانون سال  -3

                                                      
( اين قانو  اات يا وي با چنين اعتقادي ، مرتكب جنايت بـر او   302ـ هرگاه مرتكب ، مدعي باشد كه مجنيٌعليه ، حسب مورد در نفس يا عضو ، مشمول ماده )   303ماده  1

ود كه مجنيٌعليه مشـمول مـاده )   شده اات اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف اات نخست به ادعاي مذكور رايدگي كند . اگر ثابت نش

شتباه با چنين ( اات و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر ااا  چنين اعتقادي ، مرتكب جنايت شده اات مرتكب به قصاص محكوم مي شود ولي اگر ثابت شود كه به ا 302

 محكوم مي شود .« تعزيرات » رداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم ( نباشد مرتكب عالوه بر پ 302اعتقادي ، دات به جنايت زده و مجنيٌعليه نيز موضوع ماده ) 
اقدام در مورد بندهاي ) الف ( ، ) ب ( و ) پ ( اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در  ـ  1تبصره  2

 محكوم مي شود .« تعزيرات » كتاب پنجم 
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اس ا جیرا قتل عمد آن اس  که شخص هم قصد فعل داشته باشد و هم قصد قتل که هر دو در اینجرا موجرود   

 ولی قانون فعلی می گوید شبه عمد محسوب می شودا 2سابق تبصره  295اس ا ماده 

 به نظر می رسد که قانون سابق بهتر بود، جیرا مشکالتی ایجاد می کند:

گف  مقصود  یس ؟ هرجا قانونگذار می گوید به تعزیر مقرر در کتاب پرنجم   303تعزیری که در ماده  -1

و سایر جنایات عمدی  2 612د: در یصوص قتل عمدی مطابق ، که می گوی1447محکوم می شود، برویم سراغ 

ا در حالی که قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن شبه عمد اس  که مطابق قانون سابق اس  ، اما با 3 614مطابق ماده 

 قانون فعلی جور در نمی آیدا

بروده کره در سرائر     ایرن  447البته می توان گف  در اینجا حکوم  وارد اس  و مقصود قانونگذار در مراده  

 إعمال شود نه اینکه حتما جرم عمدی باشدا 612مواردی که ارجاع به تعزیر فصل پنجم شده اس ، تعزیر 

در بحث معاون  ، شخص دیگری را تشویق می کند که فالنی سراب النبری اسر  و او را بکرش، بعرد       -2

جات گردد؟ بحلری داریرم کره معاونر  در     معلوم می شود که ساب النبی نبوده، در اینجا معاون  گونه باید مجا

 شبه عمد داریم یا نداریم؟

 نکته:

برای اینکه قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن قتل شبه عمد باشد، الجم اس  که قاتل به اعتقاد مهدورالدم شرعی 

ل اسر ا  دس  به این کار جده باشدا ملال فکر کرده جانی به عنف ، مرتد فطری ، جانی برا محرارم و اج ایرن قبیر    

بنابراین اگر قاتل فکر می کرده که مقتول به یاطر کاری که انجام داده مستحق قترل اسر  ولری آن کرار شررعا      

باعث مهدورالدم بودن نمی شود، قتل  ورت گرفته عمد اس ا بنرابراین اگرر کسری بره جعرم یرویش مفسرد        

کرردم اینران مهدورالدمنرد، اج     سیاسی، مفسد اقتصادی، رباینده جن و دیتری را بکشد و بعرد بگویرد فکرر مری    

 بریوردار نیس ا 303معافی  ماده 

 ، یک اشتباهی رخ دادها303و ماده  291در بند ب ماده 

 اشتباه دو قسم اس : 

                                                      
ارجاع داده شده است ، در خصـو  قتـع ديـدي    « تعزيرات » بخش به كتاب پنجم  ـ در كليه مواردي كه در اين  447ماده  1

 ( و تبصره آن ديع مي شود . 614( آن قانون و در ساير جنايات ديدي مطابق ماده )  612مطابق ماده ) 
ـ  - 612ماده  2 ا بـه هـر   هر كس مرتكب قتع ديد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصا  گذشت كرده باشد و ي

دلت قصا  نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخالل در نظم و صيانت و امنيـت جامعـه يـا بـيم تجـري مرتكـب يـا        

 ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي نيايد .

كـار اتتـادن ديـوي از     هر كس ديداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكسـتن يـا از   - 614ماده  3

اديا يا منتهي به مرض داييي يا تقدان يا نقص يكي از حواس يا مناتع يا زوال دقـع مجنـي دليـه گـردد در مـواردي كـه       

قصا  امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخالل در نظم و صيانت و امنيت جامعه يـا بـيم تجـري مرتكـب يـا      

محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني دليه مرتكب به پرداخت ديـه نيـز    ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس

 محكوم مي شود .
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مصداقی: یعنی اینکه من در حکم شرع اشتباه نکردم، می دانم حکم جانی محصن رجم اس ، جنای برا   -الف

 الق اس ا در تطبیق حکم بر مصداق اشتباه کرده امامحارم قتل اس  و سایر جناها  د ضربه ش

حکمی: فکر می کرده ربایوار، مفسد سیاسی، مفسد اقتصادی، کسی که به مراجع توهین می کند، کسی  -ب

 که علیه نظام و رهبری توهین و تبلیغ می کند، حکمش اعدام اس ا

را شبه عمد می داند یا تنها اشتباه موضروعی  آیا ماده هر دو مورد را اشتباه حساب کرده و مؤثر دانسته و قتل 

 را؟

ایتالف رویه در اینجا وجود داردا دادگاه ها و دیوان عالی کشور بعضا اشتباه را عام می گرفتند، ولی ما هرم  

در جمان قانون سابق و هم در جمان قانون فعلی می گوییم منظور قانونگذار تنها و تنها اشتباه مصداقی اسر  نره   

یا در واقع قضیه این اس  که در اشتباه مصداقی، من فکر کردم طرف مهدورالدم شرعی اسر ، امرا   اشتباه حکم

و  291در اشتباه حکمی، مهدورالدم ییالی اس ، یعنی به نظر من مهدورالدم اس ا بحث ما این اس  کره مراده   

ترل بره اعتقراد مهدورالردم     همه و همه دارد می گوید ما باید به اعتقاد مهدورالدم شررعی او را بکشریم و ق   303

این قرانون   302شرعی یعنی اشتباه مصداقیا این دو ماده می گویند: مرتکب مدعی باشد که مقتول مشمول ماده 

می گوید اگر توانس  اثبات کند کره   303این قانون موارد مهدورالدم شرعی اس ا ماده  302باشد و موارد ماده 

شود و اگر نتواند اثبات کند، قصاص می شودا همه این ها نشران   اس ، قصاص نمی 302مورد اج مصادیق ماده 

می دهد که منظور اج اشتباه، اشتباه مصداقی اس  نه حکمیا ا ال اگر اشتباه حکمی باشد که سنگ روی سرنگ  

بند نمی شودا دائم شخص ادعای اعتقاد به مهدورالدم بودن می کندا عالوه بر اینکه تکفیری هرا نیرز بره اعتقراد     

ورالدم بودن می کشندا نکته مهمتر این اس  که در اشتباه حکمی، در واقع ا ال اشتباه نیس ، یعنری کسری   مهد

ساع  نگه داشته و رها کرده و پزشکی قانونی گف  سرالمه، امرا پردر و بررادر      12رفته دیتر دیگری را ربوده، 

گر اج این اشرخاص سروال شرود  ررا     جدند و رباینده را کشتند به ادعای اینکه  نین شخصی باید کشته شودا ا

شکای  نکردید؟ می گویند اگر شکای  می کردیم، حکم اعدام  ادر نمی کردند، یره  نرد ضرربه شرالق مری      

دادند، یعنی ته دلشان اج مهدورالدم نبودن اطالع دارندا کسانی که مدعی اشتباه حکمی اند، در ذات یودشران اج  

 در مقام قاضی و مجری حکم کارشان را انجام دادندا محقون الدم بودن یبر دارند، اما یودشان

 سابقا 1 295ماده  2این قانون که قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن عمد نیس  را قبال هم داشتیما تبصره 

بعد اج مباحث قتل های جنجیره ای که رخ داد، عده ای گفتند این قانون جرم جاس ا طرحی ارائه شد که این 

قانون مجاجات اسالمی: نظر به اینکه تبصره  295ح یک فوریتی حذف یک تبصره اج ماده تبصره حذف شودا طر

 قانون مجاجات اسالمی نایواسته افراد یودسر را برای ارتکاب جرم ااا 295

 ولی این طرح مورد تصویب قرار نگرف  و به نظر بنده هم  حیح بودا

                                                      
: در  ورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثاب  شود و بعدا معلوم گردد که  2تبصره   1

تل به منزله یطای شبیه عمد اس  ا و اگر ادعای یود را در مورد مهدور الدم برودن  مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده اس  ق

 مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه اج او ساقط اس ا
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باه حکمی شود، انصافا ماده جرم جاس ، اما اگرر آن را  دو نکته را باید در نظر گرف ، اگر این ماده شامل اشت

مقید به اشتباه موضوعی کردیم، طبیعتا جرم جا بودن مواردش محدود می شودا در سیر تصویب الیحه نیز اشتباه 

ییالی و اشتباه حکمی آمده بود که حذف شد و یود این مؤید نظر ماس ا نکته دیگر این اس  کره انصرافا بره    

نیاج داریم، بخصوص در مورد مأمورین اجرای قانونا ملال به ضابطین دسرتور داده   291ند ب ماده و ب 303ماده 

شده که فالن تصویر را پیدا کرده و باجداش  کنند، مأمورین با شخص مشابهی بریورد نموده و او نیز با توجره  

 303سیده اس ا در اینجا اگرر مراده   به سابقه یود اج دس  آنان فرار کرده و در اثر تیرانداجی مأمورین به قتل ر

 نباشد، باید مأمورین قصاص شوندا

 هار نفر شهادت دادند که شخص جنای به عنف انجام داده، طرف را اعدام کردند، بعد معلوم شد که شهود 

اشتباه شهادت داده اندا اگر این مواد نباشد، باید بگوییم مجری مرتکب قتل عمد شده اس ا حتی در اشرخاص  

نیز نیاج داریما فقها می گویند اگر ولی دم کسی را وکیل کرد تا قاتل را قصاص کندا بره هنگرام قصراص،     عادی

ولی دم وکیل را عزل کرد وبه وکیل یبر نرسید و قصاص کردا این درس  اس   ون وکالر  برا عرزل اج برین     

م کسی را وکیل کرد که قاترل را  نمی رود، بلکه با علم به عزل اج بین می رودا فرع دیگر آن اس  که اگر ولی د

قصاص کن، بعد ولی دم قاتل را عفو کرد، بعد آمد با وکیل تماس بگیرد، اما وکیل قبال قصاص کرده بود، فقهرا  

گفته اند کار مشکل اس ا اینجا وکیل باید دیه قاتل را بدهد و بعد برود سراغ ولی دم اج او بگیردا وقتی ولی دم 

ع وکال  اج بین رفته و باطل می شودا وکیل که کسی را کشته به اعتقراد مهدورالردم   قاتل را عفو می کند، موضو

بودن کشته، اما علم نداشته به محقون الدم بودن، لذا گفتند وکیل شخص بی گناهی را کشته، اما باید دیه اش را 

 را نداشته باشیم، باید وکیل را قصاص کنیما 303بپرداجدا اگر 

 نیاج به سوء نی  عام داریم و هم سوء نی  یاص در جرائم عمدی مقید هم

 سوء نی  یاص به معنی قصد نتیجه یعنی قصد مرگ دیگری اس ا

 اج این جا روشن می شود که  را فقها می گویند ضابطه قتل عمد، قصد فعل به اضافه قصد قتل اس ا

 قصد قتل بر دو قسم اس ا هر کدام باشد کفای  می کند:

عناوینی هم ون استقاللی، ا الی، مستقیم، قصد ابتدایی نیز برر آن  ردق مری کنردا     قصد  ریح که  -الف

 یعنی قاتل واقعا کشتن دیگری را در نی  داشته باشدا

 نکته:

اگر قصد  ریح باشد، دیگر مهم نیس  که کار نوعا کشنده باشد یا نباشدا البته در عمل باید باعث کشتن  -1

 بند الفا 2901ددا ماده بشود، رابطه علی  باید برقرار گر

                                                      
1
 جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي شود : ـ 290ماده  

افرادي غير معين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايـت مقصـود يـا    الف ـ هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا  

 نظير    واقع شود ، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع    جنايت يا نظير    بشود ، خواه نشود .
قصد ارتكاب    جنايت و نظيـر    را نداشـته باشـد    ب ـ هرگاه مرتكب ، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير    ، مي گردد ، هرچند  

 ولي  گاه و متوجه بوده كه    كار نوعاً موجب    جنايت يا نظير    مي شود .
ده يـا  ب جنايت واقع شپ ـ هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظير   را نداشته و كاري را هم كه انجام داده اات ، نسبت به افراد متعارف نوعاً موج 
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آمده و به عنوان مصداق اتم جنای  عمدی اس ا بنرد ت نیرز همرین     290قصد  ریح در بند الف ماده  -2

 اس ا

این کلمه را در بندهای الف و به و موارد دیگر قانون به کار بردها اگر  92جنای  نظیر: قانونگذار در سال  -3

مقصود من اس ، باج هم عمرد اسر ا بایرد ببینریم رویره قضرایی        آن ه واقع شده مقصود من نیس ، ولی نظیر

  گونه معنی می کنندا من فعال سه حال  برایش در نظر می گیرم

ا جنای  مقصود شدید بوده و آن ه واقع شده یفیف اس ا این فرت نظیر اس ا می یواسرتم بره سررش    1

 جرح کردا تیر بزنم بمیرد، قصدم قتل بوده، اما تیر یورد به کتفش و ایجاد

ا جنای  مقصود و واقع شده مساویندا می یواستم  شم راستش را کور کنم، اما  شم  پش کور شد، باج 2

 هم نظیر اس ا

ا جنای  مقصود یفیف بوده و آن ه واقع شده شدید اس ا مقصود ملال ایراد جرح بوده و آن ه واقع شده 3

 اقتل اس ا این فرت دیگر نظیر نیس ، بلکه شبه عمد اس 

ضمنی: قصد غیرمستقیم، قصد تبعی نامیده می شودا مقصود این اس  که اگر قاتل قصد  ریح نداشرته   -ب

یا نمی دانیم داشته یا نداشته، اما کاری انجام می دهد که نوعا کشنده اس ، ما با قصد ضمنی مواجهیما بره ایرن   

بعا قصد قتل داشته اس ا قصد ضرمنی و  معنی که انجام ارادی عمل نوعا کشنده بوده و هم نین قاتل ضمنا و ت

 تبعی با عمل نوعا کشنده حا ل می گرددا عمل نوعا کشنده بر دو قسم اس :

مطلق: عملی که نسب  به مطلق افراد کشنده اس ، مانند سم سیانور به کسی یوراندن، تیر به کسی جدن،  -1

 سر کسی را بریدن،  اقو به قلب کسی جدن

 عضی داروها حساسی  دارند، بعضی به غذاها حساسی  دارندانسبی: ملال بریی به ب -2

 آمده اس ا 290عمل نوعا کشنده مطلق در بند ب و عمل نوعا کشنده نسبی در بند پ ماده 

 در بند ب  ندتا نکته آمده:

عمدا: یعنی شخص باید عمد در فعل را داشته باشدا بحث ما در قصد نتیجه اس ا ما فارغ اج ایرن بحرث    -

که قصد رفتار باید وجود داشته باشدا لذا اگر کسی کار نوعا کشنده را انجام داده، ولی عمد در انجرام آن  هستیم 

نداشته، قاتل عمدی تلقی نمی شودا سرباجی فکر می کند اسلحه اش یالی اس ، ماشه را مری  کانرد و اتفاقرا    

کشندها لذا عمل این سرباج اگر توأم  تیری یارج شده و شخص را می کشدا لذا ما گفتیم انجام ارادی عمل نوعا

                                                                                                                                                                           
اً موجب    جنايت يا نظير نظير    ، نمي شود لكن درخصوص مجنيٌعليه ، به علت بيماري ، ضعف ، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوع

 باشد .   مي شود مشروط بر  نكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني  گاه و متوجه 
نايت مقصود يا نظير    ، ت ـ هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير    را داشته باشد ، بدو   نكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد ، و در عمل نيز ج 

 واقع شود ، مانند اينكه در اماكن عمومي بمب گذاري كند .
بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات ، جنايت عمدي اات مگر جنايت واقع شده فقط بـه علـت حسااـيت    در بند ) ب ( عدم  گاهي و توجه مرتكب  ـ   1تبصره 

ات شود و در صورت عـدم  زياد موضع  ايب ، واقع شده باشد و حساايت زياد موضع  ايب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت  گاهي و توجه مرتكب بايد اثب

 ابت نمي شود .اثبات ، جنايت عمدي ث
در صورت عـدم   در بند ) پ ( بايد  گاهي و توجه مرتكب به اينكه كار نوعاً نسبت به مجنيٌعليه ، موجب جنايت واقع شده يا نظير    مي شود ثابت گردد و ـ  2تبصره 

 اثبات ، جنايت عمدي ثابت نمي شود .
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 با تقصیر باشد، شبه عمد و اال یطای محض اس ا

هر ند قصد ارتکاب آن جنای  و نظیر آن را نداشته: مقصود این اس  که هر ند قصرد  رریح نداشرته،     -

 واال اگر قصد ضمنی هم نداشته باشد که ا ال عمد نیس ا

بسیار مشکل اس  و ا وال یکی اج ایتالفرات دادگراه هرای     تشخیص عمل نوعا کشنده در مواردی بسیار -

 بدوی و دیوان عالی کشور همین اس ا

بحلی داشتیم و آن این بود که آیا  ررف   92لزوم علم به نوعا کشنده بودن: قبل اج قانون مجاجات اسالمی  -

ا کشرنده برودن هرم    ارتکاب عمل نوعا کشنده کفای  می کند برای تحقق عمد یا الجم اس  شخص علم به نوع

سابق  حبتی اج علرم نکررده   1 206داشته باشدا این مشکل اج اینجا ناشی شده بود که قانونگذار در بند ب ماده 

بودا رویه دادگاه ها هم مختلف بودا در عمل هم ییلی تفاوت می کردا اج نظر فقهی بریی گفته انرد علرم الجم   

اری دارند: الن قصد الفعل مع االلتفات الی ترتب القتل علیره  اس ا عبارتی را مرحوم آقای یویی و آقای یوانس

عاده الینفک عن قصد القتل تبعاا در عمل نوعا کشنده فرت ما این اس  که شخص قصد  رریح نداشرته، مری    

یواهیم قصد را به گردن طرف بینداجیم بگوییم البد قصد قتل داشتی، این البدی  منحصر بره وقتری اسر  کره     

ته باشد که کارش نوعا کشنده اس ا بحمداهلل قانون فعلی قضیه را حل کرده و در همین بنرد  شخص التفات داش

می گوید: ااا هر ند قصد ارتکاب آن جنای  و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که  290ب ماده 

 آن کار نوعا موجب آن جنای  یا نظیر آن می گرددا

نیس ؟ کسی کار نوعا کشنده انجام می دهد و ادعای جهل می کندا ا ل هم که آیا لزوم علم به نفع متهم  -

بر جهل اس ا پاسخ این اس  ییرا قانونگذار علم را الجم دانسته، اما ا ل را بر علرم گذاشرتها گفتره ا رل آن     

 ، مردعی 290مراده   1اس  که کسی کار نوعا کشنده انجام می دهد اج کشنده بودن کارش مطلع اسر ا تبصرره   

جهل باید جهلش را اثبات کندا  را قانونگذار یالف استصحاب عمل کرده، مگر استصحاب نمی گوید ا ل بر 

جهال  اس ؟ به نظر می رسد قانونگذار این را اج باب تقدم ظاهر بر ا ل گرفته اسر ا ایرن ظراهر اج جنردگی     

می گوید: ااا مگر جنای  واقرع   290ده اجتماعی پیدا شده اس ا البته قانون یک استلنایی هم داردا تبصره ذیل ما

شده فقط به عل  حساسی  جیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسی  جیاد موضع آسیب نیز غالبا شرنایته  

 شده نباشد ااا

ملال کسانی که ورجش های رجمی انجام می دهند، یاد می گیرند که به بریی نقاط ضربه نزننرد یرا پزشرکان    

را این افراد انجام دهند، ا ل آن اس  که می دانند و اگر غیر آنان انجام دهند، ا رل آن   یبر دارندا اگر این کار

 اس  نمی دانندا

در عمل نوعا کشنده نسبی نیز باید قصد رفتار ارتکابی وجود داشته باشدا شبیه عمل نوعا کشنده مطلرق، در  

 تا علم الجم داریم:عمل نوعا کشنده نسبی نیز به علم نیاج داریما النهایه در اینجا دو

 علم به وضعی  نامتعارف مجنی علیه -1

                                                      
 وعا کشنده باشد هر ند قصد کشتن شخص را نداشته باشدامورادی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که ن -ااا ب 206ماده 1
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 علم به نوعا کشنده بودن این رفتار نسب  به این شخص -2

علم اول در بند پ آمده اس ؛ لذا قانونگذار می گوید: مشروط بر اینکه مرتکب بره وضرعی  نامتعرارف اااا    

 آورده اس ا 2علم دوم را در تبصره 

نوعا کشنده مطلق و نسبی( یک تفاوت بسیار مهم وجرود داردا اگرر عمرل نوعرا     بین بند ب و بند پ معمل 

کشنده مطلق تشخیص داده شود، علم قاتل به نوعاً کشنده بودن مفرروت اسر  و نیراج بره اثبرات نردارد، اگرر        

 بخواهد قصاص نشود باید جهل یود را اثبات کندا اما اگر عمل نوعا کشنده نسبی باشد، باید اثبرات کنریم کره   

ییلری تفراوت    2و  1ایشان اج نوعا کشنده بودن این رفتار نسب  به مجنی علیه اطالع داشته اس ا بین تبصرره  

می گوید در بند ب عدم توجه مرتکب باید اثبرات گرردد، یعنری ا رل برر علرم اسر ، امرا          1اس ا در تبصره 

مجنی علیه موجرب جنایر  واقرع    می گوید باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسب  به  2درتبصره 

 شده یا نظیر آن می شود اثبات شود، یعنی ا ل بر عدم علم اس ا

البته اثبات اینکه ایشان اج کشنده بودن رفتار نسب  به مجنی علیه آگاه بوده، این اثبات تابع قواعد یود اس ا 

یل محکم اس ا ملال جدن آمپول پنری  گاهی اوقات ظواهر و أمارات مؤید این هستند و گاهی نیز نیاج به بینه و دل

سیلین به کسی که حساسی  دارد مرگ آور اس ا ما باید اثبات کنیم که ایشان می دانس  کره مرریض بره پنری     

سیلین حساسی  دارد، اگر این را اثبات کردیم، علم به نوعا کشنده بودن رفتار نسب  به مجنی علیه طبق ظواهر 

رستار بیمارستان بوده، طبعا می دانسته و نیاجی به دلیرل نرداردا یعنری بریری     و أمارات اس ا اگر جننده آمپول پ

اوقات، با وجود علم اول، علم دوم مفروت اس ا البته بریی موارد نیز اثبات نیاج به دلیل یراص دارد و ظراهر   

 حال کفای  نمی کندا

تقصیر به قدری شدید اس  که  تعبیر می کنند، بریی مواقع« تقصیر شدید جزایی»در واقع اج بند ب و پ به 

 با آن معامله عامد را می کنیما

 

 لزوم تقارن میان رکن مادی و رکن معنوی

در جرائم عمدی، هم رفتار مجرمانه را می یواهیم، هم قصد را می یواهیم و هم اینکه این دو بر هم منطبق 

ر همان جمران هرم عنصرر معنروی را     باشندا یعنی در همان جمانی که شخص رفتار مجرمانه را انجام می دهد، د

داشته باشدا در همه جرائم عمدی باید رکن مادی و معنوی تقارن داشته باشندا اگر کسی رف  مسجدی و کفش 

کسی را اشتباها آورد یانه و بعد اج آنکه متوجه شد، گف  نگه می دارم، این دجد نیس ، جیرا در جمانی که کفش 

یگری نداش  و اآلن که علم دارد، ربایشی انجام نرداده اسر ا سررق  ربرودن     را می برد، علم به تعلق مال به د

عالما عامدا مال دیگری اس ، همان جمان که مال را جابجا می کند، همان جمان باید علم و عمد داشته باشدا اگر 

ا در جمان کسی مایعی را نوشید و بعد که فهمید یمر بوده، گف  به به، در اینجا شرب یمر  دق نمی کند، جیر

 یوردن علم نداش  و در جمان علم شرب یمری انجام ندادا

 در جرم قتل عمد باید تقارن باشد، اگر تقارن نباشد عمد نیس ا عدم تقارن دو فرت دارد:
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گاهی رکن مادی در جمان اول  ورت گرفته و سپس رکن معنوی  ورت گرفته: در اینجا قطعا قتل عمد  -1

لی جندگی می کند، شبهی را اج دور می بیند، به سمتش تیرانداجی مری کنرد، مری    نیس ا ملال کسی در یک جنگ

آید به کلبه یودشا فردا می آید می بیند کسی قصد تعرت به کلبه وی را دارد و او را رگبار می بیند، غافرل اج  

سر ، بلکره   اینکه این شخص همان شبه اس  که دیروج به سم  وی تیرانداجی کرده بودا این قطعا قتل عمد نی

 شبه عمد اس ا 291طبق بند ب ماده 

در جمان اول رکن معنوی و در جمان دوم رکن مادی بود: کسی به قصد کش   وبی محکم می جنرد بره    -2

سر طرف، بیهوش می شود، فکر می کند مرده، اما هنوج نمرده، برای اینکه اج شر جناجه یالص شرود، جنراجه را   

جی می میردا جمانی که قصد کشتن داش ، کار کشنده انجام نداد و وقتری  آتش می جند و طرف در اثر آتش سو

کار کشنده انجام داد، قصد کشتن نداشتها یا اینکه شخصی به قصد کشتن دیگری سوار ماشین شرده و حرکر    

 می کند، در بین راه اتفاقا با همان شخص تصادف کرده و او را می کشدا

یه مقدار سخ  اس ا لذا بریی توجیهاتی دارندا در حقوق انگلستان  اینکه در اینجا بگوییم قتل عمد نیس ،

می گویند سوء نی  انتقال یافته، رکن معنوی را اج آن اول بکشیم به آن دوما بیاییم بگوییم این ها مجموعا یرک  

اساس   یزندا یک حادثه اس ، ما در این یک حادثه هم رکن مادی را داشتیم و هم رکن معنویا شاید بتوانیم بر

بحث ظاهر حال بیاییم جلو، بگوییم اگر هنگامی که جناجه را در آتش می اندای ، اگر هرم مری دانسر  جنرده     

اس ، باج کارش را انجام می دادا اما علی اال ول  نین رفتاری نباید عمد باشدا همین ظراهر حرال ادعرایی در    

اس ، کارش را انجرام مری دهرد و گراهی      همه جا یکسان نیس ، گاهی وقتی فرد می بیند که مجنی علیه جنده

 منصرف می شودا

 

 جرائم غیرعمد

ا 1 145علی القاعده در تحقق جرائم غیرعمدی ما نیاج به تقصیر مرتکب و احراج آن داریما برر اسراس مراده    

گفته جنایات شبه عمد و یطای  145عنصر معنوی جرائم غیرعمدی تقصیر اس ا اما قانونگذار یودش در ماده 

ج این وضعی  یارجندا یعنی ممکن اس  تقصیر نباشد، اما شبه عمد باشد یا یطای محض باشدا مرلال  محض ا

قتل در حال یواب، تقصیر ندارد، اما غیرعمدی و یطای محض محسوب می شودا لذا در جرائم غیرعمدی مرا  

 نیاج به احراج تقصیر داریم به استلناء جنای  شبه عمد و یطای محضا

القاعده شخص قصد فعل دارد، قصد قتل ندارد، علم هم بود و نبودش فرقری نمری کنردا     در شبه عمد، علی

یک بشرط شیء داریم مقصد فعل(، یک بشرط ال داریم مقصد قتل( و یک البشرط معلم(ا اگر پردری بره قصرد    

م که علرم  تأدیب ب ه را بزند و بمیرد، شبه عمد اس ا پدر قصد فعل داشته، قصد قتل نداشته، دیگر کاری نداری

                                                      
1
تحقق جرايم غيرعمدي ، منوط به احراز تقصير مرتكب اات . در جنايات غيرعمدي اعم از شبه عمدي و خطاي محض مقررات كتاب قصاص و ديـات   ـ  145اده م 

 اعمال مي شود .

ـ  اديق بي احتياطي تقصير اعم از بي احتياطي و بي مباالتي اات . مسامحه ، غفلت ، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند  نها ، حسب مورد ، از مص تبصره 

 يا بي مباالتي محسوب مي شود . 
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به جنده بودن و محقون الدم بودن و انسان بودن داشته یا نه، مهم نیس ا پس بنابراین ضابطه شربه عمرد، قصرد    

فعل اس  بدون قصد قتلا قصد قتل نباید باشد، نه  ریحا و نه ضمناا بنابراین اگر جانی قصد عمل نوعا کشنده 

ک مورد که یواهیم گف ا در شبه عمد بایرد کراری کره    را داشته باشد، جنای  عمد تلقی می شود، به استلناء ی

 ورت می گیرد نوعا کشنده نباشدا لذا پدر اگر تأدیبش نوعا کشنده باشد، قتل  ورت گرفته عمد یواهد بود، 

 اما اگر تأدیبش نوعا کشنده نباشد، می گوییم شبه عمد اس ا

 سابق: 295بند ب ماده 

مورد را شبه عمد تلقی کرده اس : بند الفش مصداق قطعی و اتم سه  291در حال حاضر قانونگذار در ماده 

 شبه عمد اس ا

اس  میعنی قصد فعل نوعا کشنده مطلق  290و اج مواردی که مشمول اااا این برای ایراج بند ب و پ ماده 

 و نسبی(

ت گرفتره  برای جنای  شبه عمد، کار  ورت گرفته باید نوعا کشنده  نباشد، اما جایی داریم کره کرار  رور   

نوعا کشنده اس  و در عین حال باج هم قتل شبه عمد اس ا و آن موردی اس  که شخصی کار نوعا کشرنده را  

 ا290ماده  1انجام می دهد، ولی جهل به نوعا کشنده بودن دارد، بر اساس تبصره 

ض در شبه عمد، ممکن اس  کار شخص مجاج باشد ممانند تأدیب فرجنرد در حردود شررعی، معالجره مرری     

 توسط پزشک، شویی با مریض قلبی، ترقه ای را جلوی پای کسی اندایتن( و ممکن اس  غیرمجاج باشدا

اگر کسی جنی را بدجدد و به او تجاوج کند و کشته شود، نسب  به دجدی و تجاوج که قطعا عمرد اسر ، امرا    

 نداشته اس انسب  به قتل  ه نوعی قتلی اس ؟ این شبه عمد اس ، قصد فعل داشته اما قصد قتل 

 : هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته ااا291بند ب ماده 

در رابطه با این بند، وقتی شخص جهل به انسان بودن یا جهل به جنده بودن دارد، این قتل شبه عمرد اسر ،   

 ون در واقع قصد قتل نداشته اس ا تنها  ورتی که جهل به محقون الدم بودن داشته که سابقا بحرث کرردیما   

ا قانون فعلی مری گویرد شربه عمرد     قانون سابق می گف  قتل به منزله شبه عمد اس ، اما حقیقتا عمد اس ، ام

محسوب می شود و می توان اج قانون سابق دفاع کردا بعباره أیری ما یک قتل عمد داریم و یک بحث شررایط  

قصاصا قانون سابق می گف  قتل وقتی عمد اس  که من بدانم طرف مقابلم انسان جنده اس ، اما کی قصراص  

ستوجب قصاص نیس ، بلکه شرایطی دارد مانند اینکه قاتل پدر دارد؟ وقتی محقون الدم باشدا هر قتل عمدی م

مقتول نباشد، در دین مساوی باشند و ااا قانون سابق ظاهرش این بود که محقون الدم بودن اج شررایط قصراص   

سابق می گف : ااا یعنی اگر شخصی مهدورالدمی را بکشد، مرتکب قتل عمد شده، اما مستحق 1 226اس ا ماده 

 اما قانون فعلی این محقون الدم بودن را دایل شرایط یود عمد آورده اس  نه شرایط قصاصا قصاص نیس ا

در بند ب نیز هم ون بند الف ممکن اس  مرتکب تقصیر کرده باشد و ممکن اسر  تقصریر نکررده باشردا     

                                                      
قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او  قتل نفسدر  ورتی موجب قصاص اس  که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق -226ماده  1

 را طبق مواجین در دادگاه اثبات کندا
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 ممکن اس  فعلش مجاج بوده یا غیرمجاجا

 : هرگاه جنای  به سبب ااا291بند پ ماده 

باید بگوییم مقصود اج بند پ جاهایی اس  که بند الف و ب نیس ، اما بخاطر تقصیر قانونگذار  علی القاعده

آن را شبه عمد محسوب کرده اس ا بند الف در جایی بود که مرتکب قصد فعل داش  و قصد قتل نداش ا بند 

الرف و ب نیسر ، امرا     ب نیز در جایی بود که مرتکب قصد فعل دارد، اما جهل داردا یعنی جنایتی حقیقتا بنرد 

قانونگذار بخاطر تقصیر آن را شبه عمد تلقی کرده اس ا شبه عمدی که در شرع آمده، همان اسر  کره در بنرد    

الف آمده اس ا روای  این طور می گوید: اما الخطأ الذی فیه الدیه و الکفاره هو أن ترید شیئا فتصیبه فتقتله بما 

اما قصد قتل وجود نداردا قانونگذار گفته جاهرایی ممکرن اسر  قصرد     الیقتل مللها یعنی قصد فعل وجود دارد 

فعل وجود نداشته باشد، اما  ون ناشی اج تقصیر اس ، ما این را شبه عمد تلقی می کنیما ماننرد اینکره یرانمی    

گلدانی را لب بالکن باال می گذارد و هیگ حفاظی برای آن نمی گذارد و سقوط می کند روی سر کسری و او را  

کشدا این جنای  شبه عمد نیس ، جیرا قصد فعل واقع شده بر طرف را نداشته، اما قانونگذار میگوید  رون   می

 ناشی اج تقصیر اس ، ما آن را شبه عمد حساب کرده ایما

قانون مجاجات اسالمی سابق اس ا قانون سابق مری گفر  در   1 295ماده  3، جانشین تبصره 291بند پ ماده 

قتی در قانون حکم شبه عمد اس ، یعنی حقیقتا شبه عمد نیس ا واقعا هرم شربه عمرد    حکم شبه عمد اس ا و

نیس ، جیرا ا ال اینجا قصد فعل وجود نداردا یعنی حقیقتش یطای محض اس ، اما قانونگذار آن را ارتقا داده 

در بحرث  سرابق، تصرادفات راننردگی اسر ا ییلری هرا        295ماده  3و شبه عمد دانسته اس ا ملال بارج تبصره 

تصادفات رانندگی می گفتند یطای محض اس ، اما قانونگذار دیده بود که اگر بخواهند دیه را اج عاقله بگیرند، 

سنگ روی سنگ بند نمی شود، لذا قانونگذار آمده بود این جنای  را که حقیقتا شبه عمد نبود، شبه عمد لحرا   

 کرده بود تا دیه را یود مرتکب بپرداجدا

یک ذیلی دارد: مشروط بر اینکه جنای  وارد شده مشمول تعریف جنایر  عمردی نباشردا     291بند پ ماده 

را یارج کندا وقتی شخصی کار نوعا کشنده انجام می دهد، در واقع  290این قید نیز یواسته بند ب و پ ماده 

 نوعی تقصیر مرتکب شده، اما قانونگذار آن را عمد محسوب کرده اس ا

یال ه کرده در بی احتیاطی و بی مباالتیا بی احتیاطی به شکل فعل و بی مباالتی بره   قانون جدید تقصیر را

شکل ترک فعل اس ا بی احتیاطی یعنی کاری انجام داده که نوع عقال انجام نمی دهند و بی مباالتی یعنی کاری 

 ترک کرده که نوع عقال انجام می دهند

یجه رابطه علی  برقرار باشدا یعنی این نتیجره بخراطر ایرن    آن ه مهم اس ، همیشه باید میان تقصیر و این نت

تقصیر رخ دهدا تا شخصی مقصر اس  نباید او را مسئول حادثه قلمداد کردا باید دید که آیا رابطه علی  وجود 

دارد یا ییر؟ یک راننده ای گواهینامه ندارد، رانندگی می کند و کسری را مری کشردا در اینجرا رفترار ارتکرابی       

                                                      
هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم مهارت و عدم رعای  مقررات مربوط به امری قتل یا جرح واقع شود  – 3ااا تبصره -295ماده  1

 فتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد یواهد بودابه نحوی که اگر آن مقررات رعای  می شد حادثه ای اتفاق نمی ا



 دکتر حاجی ده آبادی  /(1) جزای اختصاصی

 

 

  
    
  

ه 
ور

د
7

4
 

ی
وز

آم
ار

ک
 

م
ق

 
40 

 

مصداق قتل شبه عمد نیس ا ممکن اس  کسی گواهینامه ندارد، اما راننده یوبی اس ا  ررف نداشرتن   همیشه 

گواهینامه تقصیر اس ، اما آیا این نداشتن گواهینامه موجب قتل شده اس  یا نه، بحث دیگری اس ا بایرد برین   

 :تقصیر و نتیجه رابطه علی  برقرار باشدا مواد مختلفی بر این مطلب دالل  دارد

گفته: هرگاه جنای  به سبب تقصیر مرتکب واقع شودا قانون سابق ییلی قشنگ ترر گفتره برودا     291بند پ 

گفته بود: هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مباالتی ااا به نحوی که اگر آن مقررات رعای  مری   295ماده  3تبصره 

اگر شخص گواهینامه می گرف  حادثه رخ شد، حادثه اتفاق نمی افتادا این همان معنی سببی  اس ا یک موقع 

ساع  آموجش ببیند و اگر آموجش می دیرد حادثره اتفراق نمری      20نمی داد، راننده ای ناشی اس ، مجبور بود 

افتد، اما گاهی اوقات راننده واردی اس ، اگر هم گواهینامه می گرف ، تفاوتی نمی کرد، باج هرم حادثره اتفراق    

نامه  رفا تخلف اس  که جریمه قانونی یودش را دارد یا اینکه تعزیر دارد، دیگر می افتدا رانندگی بدون گواهی

 جنای  شبه عمد نیس ا

در کلیة مواردی کره تقصریر موجرب ضرمان مردنی یرا       قانون مجاجات اسالمی می گوید:  529هم نین ماده 

 د اکیفری اس  ، دادگاه موظف اس  استناد نتیجه حا له به تقصیر مرتکب را احراج نمای

 

 یطای محض

 قصد فعل وجود ندارد، قصد قتل هم وجود ندارد، طبیعتا محلی نیز برای علم وجود نداردا

 دو تا به شرط ال داریم مقصد فعل و قصد قتل(

 وقتی قصد فعل وجود ندارد، علم هم ا ال معنی نداردا

تل نه قصرد فعرل   قتل یطای محضی که در شرع مقرر داشته شده، ضابطه اش همین اس  که عرت شدا قا

اج ابرواب قصراص نفرس براب      11دارد و نه قصد قتلا البته فعلی که مقدمه جنای  بوده ارادی بوده اس ا باب 

تفسیر العمدا و أما الخطا الذی ال شک فیه هو أن ترید شیئا فتصیب شیئا آیرا رمی شاۀ فأ اب انساناا نره قصرد   

 بوده ارادی بوده اس افعل اس  و نه قصد قتل، اما فعلی که مقدمه جنای  

 می گف : 295همین را مقرر داشته بودا ماده  70قانون سال 

مراده  مری گویرد:    292قانون فعلی برای یطای محض سه مورد را آورده اس  که تأمالتی اینجا هس ا ماده 

 ر جنای  در موارد جیر یطای محض محسوب می شود : 292

 اقع شود االف ر در حال یواب و بیهوشی و مانند آنها و

 ب ر به وسیله  غیر و مجنون ارتکاب یابد ا

پ ر جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنای  بر مجنیٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده برر   

 او را ، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی بریورد نماید ا

رگاه مرتکب آگاه و متوجره باشرد کره اقردام او نوعراً موجرب       تبصره ر در مورد بندهای م الف ( و م پ ( ه 

 جنای  بر دیگری می گردد ، جنای  عمدی محسوب می شود ا
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یطرای محرض واقعری اسر ا      292کاش قانونگذار جای بند الف و پ را عوت می کردا در واقع بنرد پ  

رد و بعرد مری گفتره قصرد جنایر       ضمن اینکه قانونگذار مانند قانونگذار سابق اول باید می گفته قصد فعل ندا

 ندارد، اما معکوس گفته اس ا اول باید سوء نی  عام را اشاره کند و بعد سوء نی  یاص راا

 یطای در فعل اس ا 292یطای در فکر اس ، اما بند پ  291نکته: بند ب 

 :292بند الف ماده 

ونگذار دو ماده متعارت در مورد قتل در در رابطه با قتل در حال یواب، دو نکته در قانون سابق بود: اوال قان

هرگاه کسی در حال یواب یا بیهوشری  »می گف :  225حال یواب و بیهوشی آورده بودا اج یک طرف در ماده 

ظهور ماده این برود کره   « شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم یواهد شد

می گف  دیه بر عهده عاقله اس ا کلری بحرث داشرتیم کره      333ماده دیه بر عهده یود وی اس ا اج طرفی در 

مخصوص یوابگردهاس ،  نرین شخصری    225تعارت وجود دارد، توجیهاتی مطرح بود، ملال می گفتند ماده 

بررای غیرر یوابگردهاسر ا امرا ایرن توجیهرات        333اگر در حال یواب کسی را کش  یودش ضامن اس ، 

بایسته های تقنین به این مطلب اشاره کرده ایم و گفته ایم که ایرن کرار ناشری اج    پذیرفته نبودا مفصل در کتاب 

 اشتباه قانونگذار اس ا

ثانیا قانونگذار قتل در حال یواب را به منزله یطای محض می دانس ا دلیلش این بود کره یطرای محرض    

یواب اراده ای در کرار   شرعی در جایی اس  که فعلی که مقدمه جنای  اس  ارادی باشد، اما در مورد شخص

نیس ا قانونگذار فعلی این را یود یطای محض حساب کرده و ظاهرا متأثر اج اندیشره  راحب جرواهر بروده     

اس ا ایشان می گوید وقتی با وجود فعل ارادی، عمل یطای محض اس ، به طریق اولری در جرایی کره فعرل     

 ، منظور اج مانند این ها مستی اس اارادی نیس ، یطای محض اس ا یواب و بیهوشی و مانند این ها

سابق می گوید جنای  های عمدی و شبه عمدی  غیر و مجنون به منزله یطای محض  2951ماده  1تبصره 

به گونه ای بیان کرده که گویا  عمد اج دیوانه و نابالغ سر می جندا یصو ا اینکه عمرد    292اس ا بند ب ماده 

 نیز اقسامی دارداو اراده اج ب ه سر می جند، دیوانه 

عمد الصبی و المجنون یطأ تحمله العاقله، ظهور روای  این اس  که عمد اج ب ه و دیوانه سر می جندا لرذا  

این قاعده که می گوید عمد الصبی و المجنون یطا فقط در باره جنایات اس ، لذا می گوید تحمله العاقلره، نره   

شودا در فقه می گویند اگر ب ه دجدی کرد، در برار پرنجم   اینکه کلیه جرائم عمد  بی و مجنون یطا محسوب 

ضرربه   74نظیر بالغ دستش قطع می شودا یا اینکه قانونگذار سابق می گف  هرگاه نابالغی نابالغی را وطی کنرد،  

 شالق تعزیر می شودا پس ا ال اقدامات تأمینی و تربیتی برای  یس ا

 ض اس ، ما معاون  در یطای محض نداریماو این کار را مشکل می کند، اگر گفتیم یطای مح

                                                      
 جنای  های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله یطای محض اس ا – 1ااا تبصره  - 295ماده 1



 دکتر حاجی ده آبادی  /(1) جزای اختصاصی

 

 

  
    
  

ه 
ور

د
7

4
 

ی
وز

آم
ار

ک
 

م
ق

 
42 

 

ا  ند جا قانونگذار به این مطلب 3061قانون سابق یک حسنی که داش  می گف  عاقله ضامن اس ا تبصره 

اشاره کرده بود که عمد ب ه و دیوانه بر عهده عاقله اس ا اما در قانون فعلی ما  نین  یزی را نداریما  راح  

،  رراحتی نرداریم کره    464ترا   462ر عهده عاقله باشدا مسئول پردای  دیه مواد نداریم که جنایات ب ه کال ب

 این مطلب استشمام می شودا 4672بگوید عاقله باید دیه جنای  ب ه را بپرداجدا البته اج 

اس ا یک استلناء اج بند الف و یک استلناء اج بنرد پ   292بحث آیر در جنای  یطای محض، تبصره ماده 

د الف ملال آقایی اس  که می داند اگر بخوابد حتما جنایتی بر کسی وارد می شود، می یوابدا یرا  می جندا در بن

در بند پ ملال می یواسته بزند به حیوان، اما می جند به انسان، ملال می داند اگر به سم  الف تیرانداجی کنرد،  

ا نمری آورد هرم معلروم برودا در     تیرش می یورد به با این ها ا ال یروج اج موضوع اس ، اگر این تبصره ر

یطای محض ا ال اراده انجام فعل وجود ندارد و جمانی که شخص می داند که اقدام او نوعاً موجرب جنایر    

 بر دیگری می شود، فعلش ارادی اس  و اج تعریف یطای محض یارج اس ا

یر باشد و ممکن اس  در عمد یقینا کاری که انجام گرفته تقصیر اس ، در شبه عمد گفتیم ممکن اس  تقص

در می آوردا لذا اگر شخصی  291تقصیر نباشد، اما در یطای محض نباید تقصیر باشد، و اال سر اج بند پ ماده 

به سم  کبوتری تیرانداجی کند و مرتکب قتل شود، بر اساس شرع یطای محض اس ، امرا برر اسراس قرانون     

 عمد و در  ورت دوم یطای محض اس ا باید دید تقصیر داشته و یا نداشته، در  ورت اول شبه

 

 احکام انواع قتل

 قتل عمد -الف

 قتل عمد واجد شرایط قصاص -1

 از جنبه حق اللهی:

 در فقه:

تروان  الف: اکلر فقها قائلند به اینکه در  نین قتلی حکم اولی قصاص اسر  و دیره را تنهرا در  رورتی مری     

اس  و حکم ثانویه تصالح بالدیه(ا مشهور قریب  گرف  که مصالحه وجود داشته باشدمیعنی حکم اولیه قصاص

 توان قاتل را اجبار کردابه اجماع فقها قائلند به این که دیه تصالحی اس  و نمی

تواند قصاص کند یا دیه بگیرد و ا ال نیاجی به رضای  جرانی  گویند ولی دم میب: ابن جنید و اسکافی می

 صالح اس ا ی بیش اج دیه مقدر محتاج تنیس ا البته دیه

 ج: مرحوم آی  اهلل یویی تفصیل داده اس  و قبل ایشان سید مرتضی هم گفته اس ا 

گاهی قصاص مستلزم پردای  دیه توسط ولی دم نیس ، در این جا حکم اولیره قصراص اسر  و دیره      -1

                                                      
 جنای  عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله یطای محض و بر عهده عاقله می باشدا –ااا تبصره  – 306ماده  1
 داقله ، مكلّف به پرداخت ديه جنايت هاي كيتر از موضحه نيست ، هرچند مرتكب ، نابالغ يا مجنون باشد . ـ 467ماده  2
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 نیاجمند تصالح اس  مانند جایی که مردی، مردی را کشته و یا جنی، جنی را کشته اس ا

تواند قصاص کند یا دیره بگیرردا   پردای  دیه توسط ولی دم اس ا در این جا ولی دم میگاهی مستلزم  -2

 مانند مردی که جنی را کشته اس ا 

 در قانون:

گفر  قترل عمرد    قرانون سرابق مری    257اج نظر مشهور فقها پیروی کرده بودا لذا در ماده  70قانون در سال 

تصریح کرده بود کره نظرر آقرای یرویی را      258ماده  موجب قصاص اس ، لکن با رضای  ولی دم ااا حتی در

 1قبول نداریما

 اج لحا  قانون، قتل عمد واجد شرایط قصاص، دو  ورت دارد:

 قصاص مستلزم رد فاضل دیه اج سوی ولی دم نیس : -1

الف: اج جنبه حق الناسی، حکمش قصاص اس ، اگر بخواهند دیه بگیرند نیاج به مصالحه دارد مرضای  ولی 

توانند توانند تصالح کنند بر دیه و یا فعلی اج افعالا مصالحه نوعا بر مال اس ، اما میو قاتل شرط اس (ا میدم 

 مصالحه کنند بر انجام کاریا

 قانون مجاجات اسالمی می گوید: 359ماده 

مری  تنهرا  دم، ولری  یا علیهمجنیٌ نباشد، دیه فاضل رد به مشروط قصاص اگر قصاص، حق ثبوت موارد در »
 ا«دارد او رضای  و مرتکب با مصالحه به نیاج باشد، دیه یواهان اگر و نماید گذش  یا قصاص تواند
 

 روایات هم  اااا و أحب ذلک القاتل

گویند اگر ولی دم پول یواس ، بر قاتل واجب اس  که بپذیرد؛ به دلیل التلقوا بأیردیکم الری   البته بریی می

کند ، ایرن تکلیفری   اینکه وجوب پذیرش قاتل برای ولی دم دیه ایجاد حق نمیالتهلکه، منتهی بحلی اس  و آن 

 کندااس  متوجه قاتل که برای ولی دم ایجاد حق نمی

 تصالح بر دیه یعنی چه؟

 تصالح، رضای  طرفین اس ، ممکن اس  اَضعاف مُضعاف باشد یعنی  ند برابر دیه مقدر باشدا

کرنم بره   ل بر فعلی اج افعال مصالحه کنندا ملال تو را قصراص نمری  نکته مهم اینکه ممکن اس  ولی دم و قات

یرواهی  گوید: اگرر مری  شرط اینکه اج این شهر بیرون بروی، به شرط اینکه اجدواج کنیا ولیا مقتول به قاتل می

 حب  اج امر دیگری  361 حب  اج دیه اس ا ولی در  359قصا   نکنم، مادرت باید جن من بشودا در ماده 

 اس ا

 ضمانت اجرا و زمان تصالح

                                                      
 شودا : قتل عمد موجب قصاص اس  لکن با رضای  ولىا دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا جیادتر اج آن تبدیل مى70قانون مجاجات اسالمی  257ا ماده  1

توانرد بره    : هرگاه مردى جنى را به قتل رساند ولىا دم حقّ قصاص قاتل را با پردای  نصف دیه دارد و در  ورت رضای  قاتل مرى 70قانون مجاجات اسالمی  258ماده 

 مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر اج آن مصالحه نمایدا
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ا 1ضمان  اجرای مصالحه آن اس  که اگر جانی به وظیفه یود عمل نکند، حق قصاص محفو  یواهد برود 

مصالحه و عفو جمان یا ی نداردا پس اج  دور حکم نیز ممکن اس  عفو و مصرالحه رخ دهردا حتری حرین     

 ا 2اجرای حکم هم ممکن اس 

 بازگشت از عفو و گذشت

س اج گذش ، اج گذش  رجوع کند و قاتل را بکشد، مرتکب قتل عمدِ موجب قصراص شرده   اگر ولی دم پ

 می گوید: 364اس ا ماده 

 کنرد،  قصراص  را مرتکرب  گذشر ،  اج پرس  دم، ولری  یرا  علیهمجنیٌ اگرا نیس  پذیرفته گذش  اج رجوع »
 ا«اس  قصاص مستحق
 و به دلیل روای ِ من عفی له من اییه شیء ااا فمن تعدی فله عذاب ألیم 
 

 ب: اج جنبه حق اللهی:

اج جنبه حق اللهی معمومی( در قتل عمد واجد شرایط قصاص، به هر دو قسمش مقصاص مستلزم پردایر   

 ا3دیه توسط ولی دم باشد یا نباشد( تعزیر سه تا ده سال وجود دارد

 

 فاضل دیه اج سوی ولی دم اس : قصاص مستلزم رد -2

تواند با پردای  فاضل دیه قصاص کند یا قاتل را بر پردای  دیره  الناسی ولی دم میالف: اج حیث جنبه حق

 گوید:می 360مقتول اجبار نماید و نیاجی به مصالحه نداریما این در واقع همان نظر آی  اهلل یویی اس ا ماده 

 قصراص،  حرق   راحب  اس ، شوندهقصاص به دیه فاضل پردای  لزممست قصاص، اجرای که مواردی در»
 4ا«اس  مخیر مرتکب رضای  بدون ولو قانون در مقرر دیه گرفتن و دیه فاضل رد با قصاص میان

                                                      
 حصرول  تا قصاص حق کند، دیگری امر یا المصالحهوجه پردای  به مشروط را قصاص حق اسقاط و گذش  دم، ولی یا علیهمجنیٌ اگر -361 مادها  1

 ااس  باقی او برای شرط،

 نشود، محقق شرط یا نباشد یود تعهد دادن انجام یا المصالحهوجه پردای  به قادر یا حاضر مرتکب مشروط، گذش  یا مصالحه اج پس اگر -362 ماده

 اباشد نیز تعهد ندادن انجام فرت شامل مصالحه مگر شودمی ارجاع دادگاه همان به بررسی برای پرونده و اس  محفو  قصاصحق

 
 مرال  یرا  حق برابر در مصالحه، با یا مجانی طور به تواندمی حکم اجرای یا رسیدگی تعقیب، مراحل اج مرحله هر در قصاص حق  احب -347 ماده ا 2

   اکند گذش 

 ااس  قصاص حق سقوط موجب آن، اج پس یا حکم  دور اج پیش مصالحه، یا گذش  -363 ماده

 آنران  و شرود مری  متوقرف  قصراص  کننرد،  گذش  مرتکب قصاص اج آن اجرای حین در یا قصاص اج پیش دم، اولیای همه یا علیهمجنیٌ اگر -433ماده 

 بایرد  قصراص  یواهران  کننرد،  مصرالحه  یا نمایند گذش  آنان اج بریی اگر و باشندنمی اس ، رسیده مرتکب به قصاص اجرای حین در که یساراتی ضامن

 ابپرداجد مرتکب یا آنان به مورد حسب را آنها سهم قصاص، اجرای اج پیش
 آیدامی 41ا در ادامه و در  فحه  3

 آورد بهتر بودامی 388و  382را در کنار ماده  360اگر قانونگذار ماده  ا 4
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 ماهیت فاضل دیه و زمان پرداخت آن

اسر  کره   پردای  فاضل دیه باید پیش اج قصاص  ورت بگیردا البته یک بحلی اینجا وجود دارد و آن این 

این پردای  شرط اس  یا تکلیف؟ یعنی تا وقتی فاضل را نداده، قاتل نسب  به او مهدور الدم نیسر  و ا رال   

حق قصاص پیدا نشده و اگر قصاص کند، مرتکب قتل محقون الدم شده اس ، یا اینکه قاتل مهدور الدم اسر   

 ا1قانون ظهور در تکلیف دارد و حق قصاص وجود دارد و پردای  فاضل دیه  رفا تکلیف ولی دم اس ا

تواند فاضل دیه را باب  طلربش محاسربه کنرد،    اگر  احب قصاص یا مقتول اج جانی طلب داشته باشد، می 

یواهرد دامرادش را   ولو آنکه جانی بدان رضای  نداشته باشدا ملال شوهری جنش را کشته اسر ، پردرِ جن مری   

دادی، بره جرای فاضرل دیره     ای را که باید به دیترم مری مهریهگوید قصاص کند، باید فاضل دیه را بپرداجد، می

  2کنمامحاسبه می

قانون به طور محدود پیش بینی کرده که فاضل دیه توسط بی  المال پردای  شودا در مورد مردی که جنری  

                                                      
 مرتکبران  دیره  و نباشند یکسان دیه، نظر اج علیهمجنیٌ دو و باشند قصاص یواهان علیه،مجنیٌ دو هر اولیای اگر قانون، این( 366مدرماده – 367 ماده ا 1

 بپررداجد  را کامل دیه نصف باید جن سوی اج قصاص یواهان باشد، جن مقتول، دو اج یکی و باشند مرد قاتل، دو هر اینکه مانند باشد، علیهممجنیٌ دیه اج بیش

 اشودمی تقسیم مساوی نسب  به مرتکبان میان مذکور دیه فاضل جن، قتل مرتکب نبودن مشخص سبب به  ورت، این در که

 اشودمی پردای  مستحق به قصاص از قبل و قانون این طبق ماده این موضوع دیه - تبصره

 دیگرران  و کنرد  قصراص  را عمردی  جنای  در شرکا اج یکی تواندمی دم ولی یا علیهمجنیٌ مورد، حسب عمدی، جنای  در شرک  موارد در -373 ماده

 جنایر   بر ماجاد دیه اینکه بر مشروط کند، قصاص را آنان اج یکی اج بیش یا شرکا همه اینکه یا و بپرداجند شوندهقصاص به را دیه اج یود سهم بالفا له باید

 اج یود سهم باید نیز شودنمی قصاص که شرکا اج یک هر نباشند، شرکا همه شوندگانقصاص اگرا بپرداجد شوندگانقصاص به ،قصاص از پیش را پدیدآمده

 ابپرداجد شرکا تعداد نسب  به را جنای  دیه

 نماید، مصالحه آنان با یا کند گذش  مجانی دیگر بریی به نسب  یود حق اج و باشد شرکا اج بریی قصاص یواهان دم، ولی یا علیهمجنیٌ اگر -تبصره

 ابپرداجد شوندگانقصاص به را آنان دیه ماجاد ،قصاص از پیش باید باشد، جنایتشان سهم اج بیش شوندگانقصاص دیه که  ورتی در

 دیره  نصرف  ،قصياص  از پيیش  باید دم ولی باشد، مسلمان مرد قاتل، اگر لکن اس  ثاب  قصاص حق شود، کشته عمداً مسلمانی جن هرگاه -382 ماده

 غیرمسرلمان،  جن قترل  سربب  بره  غیرمسرلمان  مرد قصاص درا شودمی قصاص  یزی پردای  بدون باشد، مسلمان غیر مرد قاتل، اگر و بپرداجد او به را کامل

 ااس  الجم آنها دیه التفاوتمابه پردای 

 توانرد مری   ورتی در قصاص حق  احب باشد، مرتکب در آن دیه اج کمتر علیهمجنیٌ بر وارده جنای  دیه اگر قصاص، حق ثبوت موارد در -426 ماده

 قصراص،  بره  اقردام  و مخالفر    رورت  در و نیسر   جایز قصاص اجرای آن پردای  بدون و بپردازد او به را دیه فاضل نخست که کند اجراء را قصاص

 اشودمی محکوم «تعزیرات»پنجم کتاب در مقرر مجاجات به دیه، فاضل پردای  به الزام بر افزون

 پيیش  باید آن پرداخت بپرداجد، قصاص حق  احبان دیگر به را دیه اج بخشی باید قصاص اجرای برای قصاص حق  احب که مواردی در -427 ماده

 محکوم «تعزیرات»پنجم مقرردرکتاب مجاجات به مذکور دیه پردای  بر افزون امر، این اج قصاص حق  احب تخلف  ورت در و گیرد  ورت قصاص از

 اشودمی

 
 هر نرد  آن،  احب رضای  با مذکور طلب باشد، داشته مرتکب اج طلبی قصاص، حق  احب یا مقتول اگر دیه فاضل پردای  لزوم موارد در -430 ماده ا2

 ااس  محاسبه قابل دیه، فاضل عنوان به مرتکب، رضای  بدون
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د و اگر یواستند قصاص کنند، پول نداشتنکشد در قانون سابق د ار مشکل بودیم، جیرا وقتی اولیاء جن میرا می

 امنی  و نظم جنای ، که مواردی در» آمده اس :428لذا در ماده  1شدایواستند پول بگیرند، قاتل راضی نمیمی
 یواهران  لکرن  باشد قصاص اجرای در مصلح  و کند دارجریحه را عمومی احساسات یا جند هم بر را عمومی
 دادسرتان  دریواس  با باشد، نداشته را قصاص حق  احبان دیگر سهم یا دیه فاضل پردای  اج تمکن قصاص

 ا«شودمی پردای  المالبی  اج مذکور مقدار قضائیه، قوه رئیس تأیید و

 فاضل دیه برای کیست؟

 این فاضل دیه برای کیس ؟ آیا فاضل دیه برای قاتل اس  یا اولیاء قاتل؟

اولیاء قاتل باشد، این حق را نداردا اگر برای قاتل باشد این حق را دارد که بگوید: من بخشیدم، اما اگر برای 

قبال گفتیم باید پیش اج قصاص داده شود اما این حق الناس اسر  و پردایر  قبرل اج قصراص، امرری الزامری       

 تواند تأییر آن را اجاجه دهدانیس ، لذا هر کس که مالک فاضل دیه اس  می

 جنایر ،  دیه اج شرکا پردایتی سهم یا دیه فاضل »باشد: گفته اس  که متعلق به قاتل می 431قانون در ماده 
 نروع  هرر  یرا  و ببخشد یود شرکای یا قصاص حق  احب به را آن تواندمی او و اس  شوندهقصاص به متعلق
 را آن بایرد  نگیرد،  ورت قصاص و باشد کرده دریاف  را آن اگر لکن دهد انجام آن در دیگری مالکانه تصرف
 ا«برگرداند

گویند گویند فاضل دیه متعلق به اولیاء قاتل اس  اما مرحوم آی  اهلل بهج  و رهبری میروایات ما اکلرا می

 برای یود قاتل اس ا

 گف انیز در رابطه با مردی که جنی را می کش ، همین را می 61قانون سال 

 نظر مشهور فقها را داش  که می گف  دیه تصالحی اس ا 70قانون سال 

 ای یویی برگشته که نیاج به تصالح نیس اباج به نظر آق 92قانون سال 

کره   -نه فقط جایی که مردی جنی را کشته اس   -گوید: در هر جا مرحوم آقای یویی به  ورت قاعده می

تواند اج قصاص  رف نظر کند و دیه بگیردا یکری دیگرر اج مصرادیق،    ولی دم برای قصاص باید پول بدهد، می

ذمی داردا نظر مشهور فقها این اس  که یقتل قوَدَا، بر یالف بریی کره  مسلمانی اس  که عادت به کشتن کافر 

تواننرد اج  گویند یقتل حداا اولیاء دم ذمی باید فاضل دیه مسلمان را بدهند و بعد قصاص کنندا در اینجرا مری  می

 قصاص  رف نظر کرده و قاتل را به پردای  دیه اجبار کنندا

 2ند، نیاج به مصالحه دارند، اما به مقدار دیه نیاجی به رضای  قاتل نیس االبته اگر بخواهند بیشتر اج دیه بگیر

                                                      
مسأله حق الناس یواهد، اج طرفی هم قصاص یک ا در الیحه پیش بینی شده بود که بی  المال بدهد، اما  ون ضمان بی  المال دلیل می  1

کند، رد هم کرد، فقط به طور محدود اس  پس  ه ارتباطی به حکوم  دارد که دیال  کند، لذا پیش بینی کردیم که شورای نگهبان رد می

 پذیرفته اس ا

بوت دیه در فرت انتفاء قصراص  نظریه استاد: کلی  فرمایش ایشان قابل دفاع نیس ، در کتاب قواعد فقه جزایی ذیل اذا انتفی القصاص ثب  الدیه، ث ا 2

 ایمااین بحث را مطرح کرده
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 مجازات قتل عمد از جنبه حق اللهی

در قتل عمد واجد شرایط قصاص، به هر دو قسرمش تعزیرر سره ترا ده سرال       1اج جنبه حق اللهی معمومی(

 وجود داردا

هرر دو قسرمش مقصراص مسرتلزم     اج حیث جنبه عمومی مجاجات ا لی در قتل واجد شررایط قصراص در   

شرودا متأسرفانه   پردای  دیه توسط ولی دم باشد یا نباشد(  در  ورتی کره قاترل قصراص نشرود، تعزیرر مری      

کما کان معتبر  75مقرره یا ی را به این بحث ایتصاص نداده، اما  ون قانون تعزیرات  92قانونگذار در قانون 

 گوید:که در رابطه با قتل عمد اس  می 612مراجعه نمودا ماده  75، باید به قانون 2اس 

هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکى نداشته یا شاکى داشته ولى اج قصاص گذش  کرده باشد و یا به هر »
  عل  قصاص نشود در  ورتى که اقدام وى موجب ایالل در نظم و  یان  و امنیار  جامعره یرا بریم تجررى     

 نمایدا ه حبس اج سه تا ده سال محکوم مىمرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را ب
 «ا در این مورد معاون  در قتل عمد موجب حبس اج یک تا پنج سال یواهد بود -تبصره
 گوید:که در رابطه با جراحات عمدی اس  می 614و ماده 

هرکس عمدا به دیگرى جرح یا ضربى وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا اج کار افتادن عضروى اج  » 
اعضا یا منتهى به مرت دائمى یا فقدان یا نقص یکى اج حواس یا منرافع یرا جوال عقرل مجنرى علیره گرردد در       
مواردى که قصاص امکان نداشته باشد  نان ه اقدام وى موجب ایالل در نظم و  یان  و امنیا  جامعه یا بیم 

در  ورت دریواس  مجنى علیه مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم یواهد شد و   تجرى
 شودا مرتکب به پردای  دیه نیز محکوم مى

یرا  راقو و املرال آن      در  ورتى که جرح وارده منتهى به ضایعات فوق نشود و آل  جرح اسرلحه  -تبصره
 «اباشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم یواهد شد
ه کرده، اما به  ورت کلی در مرورد اینکره در قترل    البته قانونگذار به  ورت موردی در بریی اج جاها اشار

 واگذار کرده اس ا 75عمد واجد شرایط قصاص اگر قصاص منتفی شد  ه باید کرد؟،  یزی نگفته و به قانون 

 

 چند نکته

شرود و اگرر   ا مجاجاتِ جنبه عمومی در طولِ مجاجات جنبه یصو ی اس ا یعنی قاترل اوال قصراص مری   1

                                                                                                                                                                           
 

 کنندا ا اج حیث جنبه عمومی مجاجات را به سه قسم ا لی، تکمیلی و تبعی تقسیم می 1

در  ( اولی دو حال  دارد: یا الجم نیس 25مجاجات یا باید در حکم ذکر شود تا إعمال شود یا اینکه نیاجی به ذکر در حکم ندارد متبعی ماده 

البتره بحرث مرا پیرامرون      (22کنار مجاجات دیگری آورده شود ما لی( یا نیاج اس  که در کنار مجاجات دیگری آورده شود متکمیلری مراده   

 مجاجات ا لی اس ا
 مصوبه مجلس اس  و اعتبار داردا 729تا  498آجمایشی بود که ملغی شده، اما اج  497تا  1اج  75ا قانون  2
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دا یعنی مجاجات جندان سه تا ده سال در عرت قصاص نیس ، و الّرا قاترل اول بایرد    روقصاص نشد، جندان می

گوید اگر مجاجاتی جمینه مجاجات دیگری را اج برین  کردیم، جیرا قانون میرف  جندان و بعد او را قصاص میمی

 گردداتر و سپس مجاجات شدیدتر إعمال میببرد، اول یفیف

رتى که اقدام وى موجب ایالل در نظم و  یان  و امنیار  جامعره یرا بریم     در  وگوید: ااا می 612ا ماده 2
 ا نمایدااا مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس اج سه تا ده سال محکوم مى  تجرى

سوال: آیا این قید احتراجی و تأسیسی اس  یا توضیحی و تأکیدی اس ؟، یعنی ایرن مراده در واقرع فلسرفه     

کند و وجود این قید مفروت اس ؛ جیرا ممکرن اسر  پرسریده شرود وقتری ولری دم       تحلیل میجندان رفتن را 

گفتند ما حق نداریم قاتل را جنردان  کنید؟ا کما اینکه بریی اج مراجع متوفی میگذش  کرده، شما  را جندان می

، یعنی اگرر ولریا   «القصاصکتب علیکم »، «لکم فی القصاص حیوۀ»، «النفس بالنفس»فرماید کنیم، قرآن کریم می

توان او را جندان کردا لذا مهم اس  که این قید را احتراجی و تأسیسی بگیریم یا دم اج حقش گذش ، دیگر نمی

 اینکه تأکیدی و توضیحی بگیریما 

پاسخ: ا ل در کلمات قانونگذار تأسیسی بودن اس ، البته ممکن اس  کسی اشکال کند که مگر قتل عمدی 

که باعث ایالل در نظم نشود و در  ورت آجادی بیم تجری مرتکب نگردد؟ا پاسخ آن اسر  کره    شودپیدا می

، یعنی در جایی که قصد ضمنی بوده نه  ریح و بخصروص  2901بله، مخصو ا در قتل های بند ب و پ ماده 

گردد، کسی تجری های فامیلی، قتل عمد اس ، اولیاء مقتول نیز گذش  کردند، در اینجا اگر قاتل آجاد در دعوی

شروند، امرا   دانند که اگر فرجندشان را بکشرند قصراص نمری   کند که سراغ قتل برودا ملال همه پدرها میپیدا نمی

 شودا بنابراین ا ل بر تأسیسی بودن بوده و قاضی باید قید را احراج کنداکشی نمیکسی مرتکب فرجند

یواهیم شخص را جندان کنیم این معنی که وقتی می به  ه میزان اس ؟ا به 612ا قلمرو جمانی إعمال ماده 3

شود حکم جندان برایش برید یا حتری پرس اج  ردور حکرم     تا کی؟ آیا فقط تا قبل اج  دور حکم قصاص می

قصاص و عفو ولی دم هم امکان پذیر اس ؟ مرحوم دکتر سپهوند معتقد بود که اولیراء دم در جلسرات دادگراه    

ا اگر تا قبل اج  دور حکم نهایی گذش  یودشان را اعرالم کننرد، دادگراه برر     گذش  یودشان را اعالم نمایند

دهدا اما اگر حکم قصاص داده شد، تأیید شد، جمان اجرا رسید سرپس اولیراء   اساس این ماده حکم به جندان می

و محاکمره   توان یک بار دیگر متهم را بره دادگراه بررد   دم عفو کردند، دیگر قضیه اعتبار امر مختومه دارد و نمی

                                                      
 :شودمی محسوب عمدی جیر موارد در جنای  -290ماده ا 1

 نظیرر  و جنای  آن ارتکاب قصد هر ند گردد،می آن، نظیر یا شده واقع جنای  موجب نوعاً که دهد انجام کاری عمداً مرتکب، هرگاه -ب

 اشودمی آن نظیر یا جنای  آن موجب نوعاً کار آن که بوده متوجه و آگاه ولی باشد نداشته را آن

 نوعراً  متعرارف  افرراد  بره  نسب  اس ، داده انجام که هم را کاری و نداشته را آن نظیر یا شده واقع جنای  ارتکاب قصد مرتکب هرگاه -پ

 عل  به یا و دیگر وضعی  هر یا پیری ضعف، بیماری، عل  به علیه،مجنیٌ دریصوص لکن شودنمی آن، نظیر یا شده واقع جنای  موجب

 یرا  علیره مجنریٌ  نامتعرارف  وضرعی   بره  مرتکب آنکه بر مشروط شودمی آن نظیر یا جنای  آن موجب نوعاً جمانی یا مکانی یاص وضعی 

 اباشد متوجه و آگاه جمانی یا مکانی یاص وضعی 
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إعمال می شود، اما اگرر تقاضرای قصراص شرد و قبرل اج       612نمودا اگر در طول دادرسی گذش  کردند، ماده 

پذیر نیس  اما رویه قضایی یالف فرمایش ایشان قصاص عفو کردند، دیگر محکوم کردن او به این جندان امکان

گویردا  نیز همین را مری  21/1/86مورخ  698اس ا اطالق ماده نیز مؤید همین اس  و رأی وحدت رویه شماره 

البته قضیه اعتبار امر مختوم نیز قابل حل اس  با این بیان که قصاص جنبره یصو ری و تعزیرر جنبره عمرومی      

 توان دوباره به این دعوا رسیدگی کردااس ، لذا موضوع دعوی فرق کرده اس  و می

 

 قتل عمد فاقد شرایط قصاص -2

 جنبه حق الناسی

نبه حق الناسی مجنبه یصو ی( دیه مقرر وجود داردا این دیه بر عهده مرتکرب اسر  و ظررف    اج لحا  ج

یک سال قمری اج تاریخ وقوع قتل باید پردای  شود به شرط اینکه مقتول مهردور الردم نباشرد و اال دیره هرم      

 مگر اس  جیر ترتیببه جنای  وقوع جمان اج دیه، پردای  مهل  »  نین آمده اس : 488وجود نداردا در ماده 
 :باشد شده تراضی دیگری نحوبه اینکه

 قمری سال یک ظرف دیه، موجب عمد در -الف
 قمری سال دو ظرف عمد، شبه در -ب
 قمری سال سه ظرف محض، یطای در -پ

 نمایرد،  اقردام  دیره  اج قسمتی یا تمام پردای  به نسب  مقرر هایمهل  بین در کنندهپردای  هرگاه -تبصره
 ا«اس  آن قبول به مکلف لهمحکومٌ

 جنبه حق اللهی

نیاورده اسر ، امرا بره     92اج حیث جنبه حق اللهی مجنبه عمومی(، قانونگذار مقرره کلی و یا ی در قانون 

 گوید: می 305طور پراکنده موادی را آورده اس ا ملال ماده 

 نیرز  «تعزیرات»پنجم کتاب در مقرر تعزیر به دیه پردای  بر عالوه مجنون به نسب  عمدی جنای  مرتکب»
 ا«شودمی محکوم

کشد که اجهراق الرنفس المعصرومه اسر ، امرا مکافئره       در رابطه با مسلمانی، کافری را می 311یا اینکه ماده 

 در قضرائی،  مقام وسیلهبه بررسی و تحقیق اج پس اگر» گوید:نیس ، دیه وجود دارد و تعزیر، قصاص ندارد، می
 اسرالم  عردم  جنایر ،  اج پریش  او حال  و داشته وجود تردید جنای ، ارتکاب هنگام علیه،مجنیٌ بودن مسلمان
 کند ادعاء مرتکب و اس  شده انجام او اسالم حال در عمدی جنای  که کند ادعاء علیهمجنیٌ یا دم ولی و باشد
 در و شرود  ثابر   بایرد  علیره مجنریٌ  یرا  دم ولی ادعای اس ، بوده وی آوردن اسالم اج پیش جنای ، ارتکاب که

 کتراب  در مقررر  تعزیرری  مجراجات  و دیره  پردایر   بره  مرتکرب  و اسر   منتفری  قصاص اثبات، عدم  ورت
 حالر   در جنایر   وقوع اس ، بوده او اسالم جنای ، جمان اج پیش حال  اگرا شودمی محکوم «تعزیرات»پنجم
 یرا  دم ولری  سروگند  برا  اثبرات،  عدم  ورت در و گردد ساقط قصاص تا شود اثبات باید علیهمجنیٌ اسالم عدم
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 تردیرد  علیره مجنریٌ  برودن  مجنرون  در که  ورتی در ماده این حکما شودمی ثاب  قصاص او ولی یا علیهمجنیٌ
 ا«اس  جاری نیز باشد داشته وجود

قرانون تعزیررات    612بینی شده و مشکلی اج این جه  نرداریما مراده   تعزیر پیش 75البته در قانون تعزیرات 

گوید: هر کس مرتکب قتل عمد شود و به هر عل  قصاص نشودا مبه هر عل  قصاص نشود یعنی یا شرایط می

 کنند(اقصاص نیس  یا هس  ولی اولیاء دم قصاص نمی

 چند نکته

ا جنبه عمومی جرم در عرت جنبه یصو ی اس  مدر قتل فاقد شرایط قصاص(، یعنری هرم دیره و هرم     1

 در مقررر  تعزیرر  بره  دیه پردای  بر عالوه مجنون به نسب  عمدی جنای  مرتکب»می گوید:  305تعزیرا ماده 
 ا«شودمی محکوم نیز «تعزیرات»پنجم کتاب
 ا فقدان شرایط قصاص علل گوناگونی داردا 2

  301پدر یا جد پدری بودن قاتل نسب  به مقتول مماده ) 

  305دیوانه بودن مقتول مماده ) 

  311کفر مقتول و اسالم قاتل مماده ) 

  عدم تقاضای قصاص توسط ولی دم 

 هاو مانند این 

 

 به تعبیر دیگر موانع قصاص دو حال  دارند:

شود مانند دیوان بودن مقتول، کفر مقتول و اسالم قاترل، پردر یرا    ثبوتی: ا ال حکم قصاص  ادر نمی -الف

 جد پدری بودن قاتلا

 فرار قاتلاجرایی: مانند موت قاتل قبل اج قصاص، یودکشی قاتل،  -ب

 

 اگر ولی دم صغیر باشد....

سکوت  70گف  بله و قانون می 61در رابطه با اینکه ولی دم  غیر اس  آیا حق قصاص دارد یا نه؟، قانون 

کرده بودا ملال جنی کشته شده، در طبقه اول پدر و مادر ندارد، ولی پسری دو ماهه داردا طبقه دوم و سروم هرم   

توانرد  توان گف  شوهر مقتوله مینیستندا شوهرش هم که ولی دم نیس ا آیا در اینجا میها ولی دم دارد، اما این

 اج این باب که ولیِّ ولیِّ اس ، تقاضای قصاص کند؟

سکوت کرده بود در نتیجره   70ا اج لحا  فقهی ایتالف اس  جیرا والی  پدر آنقدر توسعه ندارد، لذا قانون 

کردند لذا مشکالتی فراوانی به وجود شد و ا ال اولیاء دم فراموش میر میرف  و این  غیر، کبیقاتل جندان می
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 ا1آمدمی

 محکوم که مواردی در »های قانون جدید اس  این مشکل را برطرف کرده اس : که اج تأسیس 429ماده اما 

 یا دیه فاضل پردای  در ناتوانی عل  به یا موجه عذر بدون قصاص، حق  احب و اس  جندان در قصاص، به
 شرکای   برا  نمایرد،  رهرا  نامعین وضعی  در را مرتکب علیه،مجنیٌ یا دم ولی افاقه یا بلوغ برای انتظار جه  به

مری  اعرالم  قصاص حق  احب به و مشخص را مناسبی مدت حکم،  ادرکننده دادگاه امر، این اج علیهمحکومٌ
 در او اقردام  عردم   رورت  درا کند اقدام قصاص اجرای یا مصالحه گذش ، به نسب  مقرر مهل  ظرف تا کند
 أیرذ  با آن جمان مدت گذشتن و «تعزیرات»پنجم کتاب اساس بر تعزیر تعیین اج پس تواندمی دادگاه مدت، این
 حرق   راحب  سوی اج تکلیف تعیین تا استان دادگستری کل رئیس و قضائی حوجه رئیس تأیید و مناسب وثیقه

 ا«کند آجاد را مرتکب قصاص،
ماده در واقع استلناءِ در طول قصاص بودن تعزیر اس ا یعنی تعزیر در اینجا در عررت قصراص اسر ،    این 

یعنی ممکن اس  همان روج آجادی اولیاء دم فاضل دیه را حاضر کنند یا  غیر کبیرر شرود و تقاضرای قصراص     

 کندا

 

 ب: مجازات قتل شبه عمد

 جنبه حق الناسی

ود داردا این دیه بر عهده قاتل اس  نه عاقله و ظرف دو سال قمرری  اج لحا  جنبه حق الناسی دیه مقرر وج

شود: در آیر سال اول قسط اول و آیر سال دوم اج تاریخ وقوع قتل باید داده شود، یعنی دو قسطه پردای  می

 حاکم اس ا 488شودا مستند در اینجا بند ب ماده قسط دوم پردای  می

 تراضری  دیگرری  نحوبه اینکه مگر اس  جیر ترتیببه جنای  وقوع جمان اج دیه، پردای  مهل  -488 ماده 

 قمری سال دو ظرف عمد، شبه در -ب :باشد شده
  

 شبه در و دیه سوم یک سال، هر ظرف باید کنندهپردای  محض، یطای درجنای : »نیز می گوید 489ماده 

 ا«بپرداجد را دیه نصف سال هر ظرف عمدی،

 پرداخت دیه قبل از موعد

-گوید اگر پردای  کننده بخواهد دیه را جودتر بدهد، محکوم له باید قبول کند، اما محکوم له نمیقانون می

رود و دیه تواند محکوم علیه را مجبور کند تا جودتر اج موعد بدهدا ملال با توجه به اینکه نرخ تورم مدام باال می

نفعش اس  که جودترر دیره را بپررداجدا لرذا قرانون در       بیند بهشود، محکوم علیه میهم به نرخ روج محاسبه می

 قسرمتی  یا تمام پردای  به نسب  مقرر هایمهل  بین در کنندهپردای  هرگاه -تبصره ااامی گوید: 488تبصره 

                                                      
ای کردند کره در  سال در جندان مانده بود  و حضرت آی  اهلل شاهرودی اج این موضوع مطلع شدند و بخشنامه 19ا ملال داشتیم کسی را که  1

 نون جدید آمده اس اقا
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 ا«اس  آن قبول به مکلف لهمحکومٌ نماید، اقدام دیه اج

 اللهیجنبه حق

 اج لحا  جنبه عمومی، سه حال  دارد:

تعزیرات شخص بره شرش    714ناشی اج تخلفات رانندگی و همراه با تقصیر اس : بر اساس ماده قتل  -الف

 ا1شودماه تا سه سال حبس محکوم می

تا سه سال حبس   2، یک616در غیر جرائم ناشی اج تخلفات رانندگی و همراه با تقصیر، بر اساس ماده  -ب

 ا3دارد

ملال شَربَهی را اج دور دیرد، فکرر     2914ل بند الف و ب ماده در غیر موارد فوق، تعزیری وجود ندارد: مل -ج

 کرد شیء اس ، و او را کش ،  یا پدری فرجند را در حد شرعی تأدیب کرد و مُردا

 قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول

تعزیرر  ، 3035اگر کسی دیگری را به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد،  نان ه با تقصیر باشد  به اسرتناد مراده   

                                                      

راننده ماعم اج وسایط نقلیه جمینرى یرا آبرى یرا هروایى( یرا       »مباالتى یا عدم رعای  نظامات دولتى یا عدم مهارت  احتیاطى یا بى هرگاه بى -714ماده ا  1

ورت مطالبره اج ناحیره اولیراى دم    متصدى وسیله موتورى منتهى به قتل غیر عمدى شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز بره پردایر  دیره در  ر    

 شودا محکوم مى

 
گوید یک تا سه سال، در حالی که در تخلفات راننردگی  گوید شش ماه تا سه سال و در غیر تخلفات رانندگی میقانونگذار در تخلفات رانندگی میا  2

 بود که قانونگذار نسب  به تخلفات رانندگی مجاجات بیشتری در نظر بگیرد تا سایر مواردا بهترجان افراد بیشتر در معرت یطر اس  و 
 

مباالتى یا اقدام به امرى که مرتکب در آن مهارت نداشته اس  یا بره سربب عردم     احتیاطى یا بى در  ورتى که قتل غیر عمد به واسطه بى -616ماده ا 3

یک تا سه سال و نیز به پردای  دیه در  ورت مطالبه اج ناحیه اولیاى دم محکوم یواهد شد مگر اینکه یطراى   به حبس اج  رعای  نظامات واقع شود مسبب

 گرددا مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگى نمى -تبصره محض باشدا

 :شودمی محسوب عمدیشبه جیر موارد در جنای  -291 مادها  4

 تعریرف  مشرمول  که مواردی اج و باشد نداشته را آن نظیر یا شده واقع جنای  قصد لکن داشته را رفتاری قصد علیهمجنیٌ به نسب  مرتکب هرگاه -الف

 انباشد گردد،می عمدی جنایات

( 302ممراده  مشرمول  افرراد  یا و حیوان یا شیء وی رفتار موضوع اینکه به اعتقاد با را جنایتی آنکه مانند باشد داشته موضوع به جهل مرتکب، هرگاه -ب

 اگردد معلوم آن یالف سپس کند، وارد علیهمجنیٌ به اس  قانون این

 انباشدی عمد  یجنا فیتعر مشمول آن نظیر یا شده واقع  یجنا اینکه بر مشروط شود، واقع مرتکب تقصیر سبب به جنای  هرگاه -پ

 اعتقرادی،   نرین  برا  وی یرا  اسر   قرانون  ایرن ( 302مماده مشمول عضو، یا نفس در مورد حسب علیه،مجنیٌ که باشد مدعی مرتکب، هرگاه - 303 مادها  5
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کرده شخصی سلمان رشدی اس  کره امرام یمینری مره( حکرم     دارد و الّا تعزیر ندارد ممانند کسی که تصور می

 قتلش را برای همه جائز کرده بوده و مهدور الدم بودنش نیاج به اقامه دعوی نداشته اس (ا

 

 مجازات قتل خطای محض

 جنبه حق الناسی

ه ظرف سه سال قمری اج تاریخ وقروع قترل بایرد داده شرود بره      اج حیث جنبه حق الناسی دیه وجود دارد ک

 و این دیه گاهی بر عهده قاتل و گاهی بر عهده عاقله اس ا 489و  488استناد ماده 

الف: اگر قتل یطای محض با اقرار، نکول قاتل اج قسم یا نکول اج قسامه ثاب  شود: باید یرودش دهرد بره    

 «او ال  لحا الیضمن العاقله اقرارا»دلیل روای ِ 

 ب: اما اگر با بینه، علم قاضی یا قسامه ثاب  شود: عاقله باید بدهدا 

 شود، ثاب  قاضی علم یا قسامه یا بینه با جنای  که در ورتی محض یطای جنای  در» گوید:می 463ماده 
 او یرود  برعهده شد ثاب  قسامه یا سوگند اج او نکول یا مرتکب اقرار با اگر و اس  عاقله برعهده دیه پردای 
 ا«اس 

 ا1ی جنای  موضحه به پایین را نیس البته عاقله ضامنِ دیه

 از جنبه عمومی

اج حیث جنبه عمومی، جنبه عمومی نداردا یطای محض برای اینکه جنبه عمومی و جندان داشته باشد، بایرد  

 دیگر یطای محض معنا ندارداشود و با تقصیر توأم باشد و وقتی پای تقصیر به میان بیاید، شبه عمد می

 

 شرکت و معاونت در قتل

 کسانی که در وقوع جرم به نوعی نقش دارند:

 عنصر مادی جرم را تحقق بخشیده اند: فاعل مادی یا فاعل نام دارد که بر دو قسم اس : -الف

 یک نفر انجام داده: مباشر مادی/مباشر -1

                                                                                                                                                                           
 نشرود  ثاب  اگرا کند رسیدگی مذکور ادعای به نخس  اس  موظف دادگاه و شود ثاب  دادگاه در مواجین طبق باید ادعا این اس  شده او بر جنای  مرتکب

 شرود مری  محکوم قصاص به مرتکب اس  شده جنای  مرتکب اعتقادی،  نین اساس بر مرتکب که نشود ثاب  نیز و اس ( 302مماده مشمول علیهمجنیٌ که

 مجراجات  بره  دیره  پردای  بر عالوه مرتکب نباشد( 302مماده موضوع نیز علیهمجنیٌ و جده جنای  به دس  اعتقادی،  نین با اشتباه به که شود ثاب  اگر ولی

 اشودمی محکوم «تعزیرات»پنجم کتاب در مقرر

 
 اباشد مجنون یا نابالغ مرتکب، هر ند نیس ، موضحه اج کمتر هایجنای  دیه پردای  به مکلف عاقله، -467 مادها  1

 جداگانره  طوربه آسیب هر دیه موضحه، دیه به رسیدن مالک آید، وارد عضو  ند یا یک بر متعددی  دمات یطائی، ضربه  ند یا یک اثر در هرگاه ر تبصره

 انیس  کافی موضحه دیه به آنها مجموع دیه رسیدن عاقله، ضمان برای و اس 
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 مرتکب و وحدت جرم داریم(دو یا  ند نفر انجام داده اند: شریک متعدد  -2

عنصر مادی جرم را انجام نداده اند: سبب نام داردا سبب دو حال  دارد و دو حرالتش بسرتگی دارد بره     -ب

 اینکه فاعل مادی  کاره اس ؟:

 گویندا باشد، به سبب، معاون می 1اگر فاعل مادی دارای مسئولی  کیفری -1

گویندا ایرن همران   سبب فاعل معنوی یا مباشر معنوی میاگر فاعل مادی فاقد مسئولی  کیفری باشد، به  -3

 گویند سبب اقوی اج مباشرااس  که در حقوق یصو ی می

 

 مجازات معاون و شریک در قتل

 مجازات معاون

هرکس در جرائم تعزیرى معاون  »گف : قانون سابق می 726مجاجات معاون کمتر اج فاعل مادی اس : ماده 
 «اشود مجاجات مقرر در قانون براى همان جرم محکوم مىنماید حسب مورد به حداقل 

 تعیرین  معراون  بررای  دیگرری  مجاجات قانون، یا شرع در که  ورتی در »گوید: قانون فعلی می 127اما ماده 
 :اس  جیر شرح به وی مجاجات باشد،نشده

 سه یا دو درجه تعزیری حبس اس ، دائم حبس یا حیات سلب آنها قانونی مجاجات که جرائمی در -الف
 شش یا پنج درجه تعزیری حبس عضو، عمدی قطع و حدی سرق  در -ب
 تعزیرری  شالق ضربه  هار و هفتاد تا یک و سی اس  حدی شالق آنها قانونی مجاجات که جرائمی در -پ
 شش درجه
 ارتکابی جرم مجاجات اج ترپایین درجه دو تا یک تعزیر موجب جرائم در -ت

 مورد در مگر اس  ارتکابی جرم قانونی مجاجات نوع اج معاون مجاجات ماده این( تمبند مورد در -1 تبصره
  هرار،  درجره  نقردی  جزای ترتیب به معاون مجاجات که محکومی  حکم انتشار و دائم انفصال اموال، مصادره
 ااس  هف  و شش

 میرزان  اسراس  برر  معراون  مجاجات نشود، اجراء عضو یا نفس قصاص عل  هر به که  ورتی در -2 تبصره
 ا«شودمی اعمال ماده این( تمبند مطابق جرم، ا لی فاعل تعزیر

 مجازات فاعل معنوی
اما مجاجات فاعل معنوی همان مجاجات فاعل مادی اس ، جیرا جرم به او منتسب اس  و گویا جررم را او    

 طبرق  کره  شرود  رفتراری  مرتکرب  تحمل غیرقابل اکراه اثر بر کسی هرگاه» می گوید: 151انجام داده اس ا ماده 
 جررم  فاعرل  مجراجات  بره  کننرده اکراه تعزیر، موجب جرائم درا گرددنمی مجاجات شودمی محسوب جرم قانون
 ا«شودمی رفتار مربوط مقررات طبق قصاص و حد موجب جرائم درا شودمی محکوم

                                                      
  مسئولی  کیفری  هار رکن دارد: بلوغ، عقل، ایتیار و علماا  1
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مرال اج حررج توسرط     بیررون آوردن » -198مراده   2گف  در حکم مباشرت اس  تبصره قانونگذار سابق می
 «ادیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و املال آن در حکم مباشرت اس 

 ممیرز،  غیرر  طفرل  مجنون، توسط را مال کسی هرگاه »گوید مباشرت اس می 272ولی قانون فعلی در ماده  
 ممیرز  طفرل  مباشرر  کره   ورتی در و شودمی محسوب مباشر کند یارج حرج اج ایارادهبی وسیله هر یا حیوان
 ا«اس  تعزیری سرقتهای اج یکی مشمول مورد حسب آمر رفتار باشد
 

 نکته 

در رابطه با طفل،  غیر مسئولی  کیفری ندارد، ولی قانونگذار ما گفته ممکن اس  کسی که در وقروع جررم   

نرویا اگرر   توسط  غیر نقش داشته، به او معاون گفته شود نه فاعل معنویا در واقع استلنایی اس  بر فاعرل مع 

قرانون   128نامردا مراده    غیر ممیز باشد، طبق تقسیم باید فاعل معنوی نام گیرد، اما قانونگذار او را معراون مری  

 حرداکلر  بره  نمایرد  اسرتفاده  یرود  به مستند جرم ارتکاب وسیله عنوانبه نابالغ فرد اج هرکس»مجاجات اسالمی: 

 بره  کنرد  معاونر   نابرالغی  فررد  مجرمانه رفتار در هرکس هم نینا گرددمی محکوم جرم همان قانونی مجاجات
 ا«شودمی محکوم جرم آن در معاون  مجاجات حداکلر

فرت اول یعنی جایی که  غیر غیرممیز بود و یا اینکه ممیز بود اما جاهل یا مکرره برود اج مصرادیق سربب     

جرم به معاون منتسب نیس ، بلکه به اقوی اج مباشر اس  ااا هم نین هر کس در رفتار مجرمانه ااا در معاون ، 

 یود شخص منتسب اس  و  غیر مسئولی  کیفری ندارد

 گوید در ممیز، عمل به یودش منتسب اس اقانونگذار می

 اج ایارادهبری  وسریله  هرر  یا حیوان ممیز، غیر طفل مجنون، توسط را مال کسی هرگاه »می گوید:  272ماده 
 مشرمول  مورد حسب آمر رفتار باشد ممیز طفل مباشر که  ورتی در و شودمی محسوب مباشر کند یارج حرج
 ا«اس  تعزیری سرقتهای اج یکی

 حربس  بره  کننده،اکراه و شودمی قصاص مرتکب، و نیس  قتل مجوج قتل در اکراه »نیز می گوید:  375ماده 
 اگرددمی محکوم ابد

 ااس  قصاص به محکوم کنندهاکراه فقط باشد مجنون یا غیرممیز طفل شوندهاکراه اگر -1 تبصره
 حربس  به کنندهاکراه مورد این درا پرداجدمی را مقتول دیه او عاقله باشد ممیز طفل شوندهاکراه اگر -2 تبصره

 ا«شودمی محکوم ابد
فهمیده می شود که در مورد ممیز عمل به یود طفل منتسب اس ، نهایتا  ون عمد  2و  1اج مقایسه تبصره  

 الصبی یطأ، عاقله باید دیه را بپرداجدا

 377اما به نظر این نادرس  اس  و هیگ آیه و روایتی نداریم که این فرق را گذاشته باشدا هم نین در ماده 

 «ااس  کنندهاکراه قصاص موجب عضو رب جنای  در اکراه »می گوید:
اکراه در جنای  بر عضو، موجب قصاص اکراه کننده اس  و بین طفل ممیرز و غیرممیرز تفراوتی نگذاشرته      
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گذاردا فقها نیز بین ممیز و غیرممیز فرق گذاشته و در مورد اس ، اما در بحث قتل بین ممیز و غیرممیز فرق می

دانندا اما به نظر این قابل دفاع نیس ،  را که موجب می شود اشخاص اج میممیز عمل را به یود ممیز منتسب 

شرود و  طریق اکراه طفل ممیز به انجام جرم، یودشان را اج مجاجات رها کنند، طفل ممیز نیز که مجراجات نمری  

  پرداجندااش دیه را مینهایتا عاقله

 تقسیم می گردند: جرائم اج لحا  امکان یا عدم امکان تحقق شرک ، به سه حال 

بریی اج جرائم ا ال قابل شرک  نیستند، مانند شرب یمر،  د نفر شراب بنوشند، هر کردام شررب یمرر    

مستقلی انجام داده اس ا تعدادی اج جرائم هستند که مستلزم وجود بیش اج دو فاعل اس  مانند جناا شرک  در 

ندا لذا ما شرک  در جرم را این گونه تعریف مری  جرائمی اس  که هم بشود اج یک نفر و هم اج  ند نفر سر بز

 کنیم:

در جرائمی که تعدد مرتکب احتمالی باشد و عنصر مادی هم اج یک نفر و هم اج  ند نفر قابل تحقق باشرد،  

در  ورتی که دو یا  ند نفر عنصر مادی جرم را انجام داده باشند به گونه ای که جرم مستند بره ایشران باشرد،    

 حقق شده اس اشرک  در جرم م

 

بحث شرک  در عنصر مادی جرم مطرح می شود، یعنی اگرر یرک نفرر عنصرر مرادی را انجرام داده باشرد،        

 مباشرت و اگر دو یا  ند نفر عنصر مادی را انجام داده باشند، شرک  محقق می شودا

یری جررم   برای تحقق شرک  در جرم به عنوان قاعده کلی الجم اس  که دو یرا  نرد نفرر در عملیرات اجرا    

دیال  داشته باشند و جرم به همگان استناد داشته باشدا مقصود اج عملیات اجرایی جرم، رفتار مجرمانه اسر ،  

ملال رفتار مجرمانه در سرق  ربایش اس ا رفتار مجرمانه کالهبرداری، به کارگیری وسائل متقلبانه اسر ا مراده   

 می گوید: 125

س ا برای تحقق شرک  در قتل الجم اس  دو یا  ند نفر در عمل شرک  در قتل نیز اج این قضیه مستلنی نی

کشنده دیال  داشته باشند و قتل نیز به همگان مستند باشدا لذا اگر دو نفر به قصرد کشر  ریخرتن روی سرر     

کسی و یکی به قلب و دیگری به دهان وی ضربه جد، پزشکی قانونی گف  مرگ در اثر ضربه ای بوده اس  که 

 ده، شرک  محقق نشده، جیرا دو یا  ند نفر در عملیات اجرایی جرم شرک  نداشته اندابه قلب وارد ش

اما اگر  هار نفر بیایند و دو دس  و دو پا را قطع کنند مهر کدام یک عضو را( و شخص در اثرر یرونریزی   

 می گوید: 368شدید بمیرند، شرک  محقق گشته اس ا ماده 

 نیز می گویند: 372و  371مواد 

ث مفصلی در جزای عمومی داریم که وا ه استناد بعد اج انقالب به قروانین اضرافه شردا اوال اسرتناد     یک بح

موارد شرک  را محدود کرده اس ا قانون می یواهد بگوید  رف دیال  دو یا  ند نفر کفای  نمی کند، بلکه 

 س ا لذا استناد دو نقش دارد:باید استناد هم باشد، لذا اگر دیال  بود اما استناد نبود، شرک  محقق نشده ا

مری گویردا ممکرن اسر       125نقش محدودکننده شرک : نقش محدود کننده را قطعا انتساب داردا ماده  -1
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دیال  باشد اما استناد نباشدا دو نفر می روند دیواری را یراب کنندا نفر اول کلنگ می جند و مقداری گگ می 

یوار را یراب می کندا در اینجا هر دو در عملیرات اجرایری شررک     ریزد، می رود کنار و نفر بعدی تا انتهای د

داشتند، اما عمل تنها به نفر دوم مستند اس ا در بحث ما مانند اینکه دو نفر با  اقو ضربه جده اند، ضربه یکی اج 

آنها ییلی یفیف بوده اس ا پزشکی قانونی نیز گفته شرخص در اثرر یرونریزی مررده اسر ، هرر دو هرم در        

 یزی شرک  داشته اند، اما نقش نفر دوم به گونه ای اس  که جنای  قابل انتساب به وی نیس ایونر

نقش توسعه دهنده: یعنی آیا می توان مواردی داشته باشریم کره شخصری در عملیرات اجرایری دیالر         -2

مواردی می  نکرده، اما جرم به او مستند اس ا ذیل بحث شرک  در محاربه این بحث را یواهیم داش ا اجماال

شودا در تعزیرات می شودا در رابطه با سردسته می شودا این ها یودشان عملیات اجرایی را انجام نرداده انرد،   

ولی معاون هم نیس ، عمل به او انتساب داردا مرجوع شود به مقاله: استناد و نقش آن در شرک  در جرم مجله 

 (53تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی شماره 

قتی بحث اج آن اس  که شرک  در قتل عمد اس ، شرک  در یطای محض اس  یا شبه عمد، باید در اما و

 رکن معنوی بحث شودا

به تعبیر دیگر، می توان هف   ورت را در نظر گرف ا پس اج آنکه شرک  محقق شد مدیال  در عملیرات  

 اجرایی به اضافه استناد قتل به همگان( می توان  ور جیر را فرت نمود:

 شرک  در قتل عمد: اگر هر دو عنصر معنوی عمد را داشته باشندا -1

 شرک  در قتل شبه عمد -2

 شرک  در قتل یطای محض -3

یکی عمد و دیگری شبه عمد: یکی به دیگری می گوید فالنی ساب النبی اسر  و بیراییم او را بکشریما     -4

الدم بودن اس ، اما نسب  بره شرما شربه    دروغ گفته اس ا نسب  به من عمد محقق اس   ون علم به محقون 

عمد اس   ون به اعتقاد مهدور الدم بودن کشته ایا به دروغ می گویم شبهی که اج دور می آید حیوان اسر ،  

بیا او را با تیر بزنیم، هر دو تیر می جنند، نسب  به اولی  ون علم داشته قتل عمد اس  و نسب  به دومی  رون  

 نمی دانسته، شبه عمد اس ا

یکی عمد و دیگری یطای محض: ملال الف با ب دشمنی داش  و به سم  وی تیرانداجی کرد و ج نیز  -5

تیری به سم  کبوتر رها کرد و به ب یوردا در اینجا یکی مرتکب عمد و دیگری مرتکب یطای محض شرده  

 اس ا

 یکی شبه عمد و دیگری یطای محض -6

 یکی عمد یکی شبه عمد و دیگری یطای محض -7

حتی ممکن اس  یکی اج شرکا مسئولی  نداشته باشدا ملال به شخصی  اقو می جند و کنار جاده می انرداجد  

 و سگی او را گاج می گیرد، در اثر گاج و  اقو شخص می میرد، اما سگ مسئولی  نداردا

 قانون مجاجات اسالمی می گوید: 369ماده 
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 می گوید: 370ماده 

 مجاجات شرک  در قتل عمد

   وجود دارد:دو حال

یکسان بودن هر یک اج قاتالن و مقتول در مقدار دیه: مانند اینکه  ند مرد، مردی را و یا  ند جن، جنی  -الف

 را کشته اندا در اینجا حیطه ایتیار ولی دم متعدد اس :

دم  قصاص همه شرکا مشروط به رد فاضل دیها به غیر اج آی  اهلل مرعشی، همه فقها معتقدند کره اولیراء   -1

می توانند همه شرکا را قصاص  کنندا روایات متعدد داریم که می گوید اگر ده نفر هم بودند، می تواند همره را  

قصاص کردا ضمن اینکه اعتبارات عقلی نیز مؤید این موضوع اس ا اگر کسی بدانرد کره در  رورت شررک      

م دهدا اسراف در قتل هم بره شرمار   قصاص منتفی اس ، همیشه سعی می کند با کمک  ند نفر این کار را انجا

نمی رود، بریی به روایات ابی مریم استناد کردند که می گوید قصاص همه شرکا اسراف اسر  و قررآن گفتره    

الیسرف فی القتل اااا اسراف مفهوم ثانوی اس ، یعنی تجاوج اج حق، اگر ثاب  شد که ولی دم می تواند همره را  

 قصاص کند، دیگر تجاوج اج حق نیس ا

ولی دم می تواند همه را قصاص کند، مشروط به اینکه به تعداد اضافه دیره بدهرد و ایرن دیره میران شررکا       

بالسویه تقسیم می شودا ملال اگر دو نفر قاتلند، ولی دم می یواهرد هرر دو را قصراص کنرد، در واقرع یکری را       

ودا هرر کردام یرک دوم نقرش     اضافه قصاص می کند، باید یک دیه بدهد، این یک دیه بین دو نفر نصف می ش

 داشتند و به انداجه یک دوم مستحق دیه می گردندا

سه نفر قاتلند، ولی دم می یواهد هر سه را قصاص کند، باید دو دیه بدهد، این دو دیه میان سه نفر تقسریم  

ه مری  می شود، به هر کدام دو سوم می رسدا هر کدام یک سوم نقش داشتند و به انداجه نقشی کره نداشرتند دیر   

 گیرندا

ولی دم می تواند یکی اج شرکا را قصاص کندا انتخاب یک نفر هم با یود ولی دم اس ا در این  ورت  -2

شرکای باقیمانده به انداجه سهمشان در جنای  باید به قصاص شونده دیه بدهندا اگر سه نفرند، هرر کردام یرک    

نفر اس ، ولی دم می یواهد یک نفر را قصراص   سوم، اگر ده نفرند، هر کدام یک دهما ملال جایی که قاتل سه

کند، دو نفری که جنده می مانند باید هر کدام به انداجه یک سوم دیه بدهند، مجموعا دوسوم به قصاص شرونده  

 می پرداجندا

قاتل اگر گیرنده دیده باشد، به انداجه سهمی که نداشته دیه می گیرد و اگر دهنده دیه باشد، به انداجه سرهمی  

 اشته اس  دیه می دهداکه د

قصاص بیش اج یک نفر و کمتر اج همه: ولی دم به تعداد اضافی دیه می دهد و شرکای باقیمانده به انداجه  -3

سهمشان، مجموع این دیات میان قصاص شوندگان بالسویه تقسیم می شودا ملال اگر سه نفر قاتلنرد و ولری دم   

لی دم می دهد، آن که جنده مانده یک سوم دیه کامل می دهد، می یواهد دو نفر را قصاص کند، یک دیه کامل و

 می شود  هار سوم که میان دو نفر بالسویه تقسیم می شودا
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 5نفر قاتلند، اگر ولی دم بخواهد همه را قصاص کند، باید  هار دیه کامل بدهد، این  هار دیه کامل برین   5

بخواهد یک نفر را قصاص کنرد، دیگرر  یرزی نبایرد      نفر تقسیم می شودا به هر کدام  هار پنجم می رسدا اگر

بدهدا  هار نفری که جنده می مانند، هر کدام یک پنجم به انداجه نقششان باید به اولیاء کسی که قصراص شرده   

بدهندا اگر ولی دم بخواهد سه نفر را قصاص کند، باید دو دیه کامل بدهد، دو نفر هم جنده می مانند و هر کدام 

 بدهند، مجموعا می شود دواجده پنجم که میان سه نفر تقسیم می شودا باید یک پنجم

 می گوید: 373ماده 

 نکته:

شرک  در قتل عمد جیرمجموعه قتل عمد با نیاج به پردای  فاضل دیه اس ا به تعبیر دیگرر در شررک     -1

آمده اس ا این شبیه مردی در قتل عمد ولی دم می تواند شرکا را بر پردای  دیه اجبار نمایدا در روایات ما هم 

اس  که جنی را می کش ا اگر ولی دم بخواهد یکی را قصاص کند، نبایرد پرول دهرد و اگرر بخواهرد همره را       

قصاص کند، باید پول دهد، لذا مردد اس  بین اینکه جیرمجموعه جایی بیاید که دیه تصالحی اس  یا جایی کره  

 عده کلی داده اس انیز قا 360می شود بر ایذ دیه اجبار کردا ماده 

 حیحه ابن مسکان ااا اذا قتل الرجالن اااا فان ارادوا قتلهم ترادوا فضل الدیات و اال ایرذ دیرة  راحبهم ااا    

 نگفته ایذوا اگر راضی باشندا

اگر بخواهد همه را قصاص کند، این فاضل دیه باید بالسویه تقسیم شودا روایات ما هرم همرین را گفتره     -2

م یطور می کند که بشود بین شرکا تفاوت گذاش ا در قصراص نمری شرود یکری را بیشرتر      اس ، ولی به ذهن

در د مقصر بوده  20در د مقصر بوده و دیگری  80قصاص کرد یا کمتر قصاص کرد، اما در دیه، اگر یک نفر 

 20شرود آنکره   و جنای  نیز به هر دو مستند اس ، دیه باید بالسویه بین آنان تقسیم شود، ولی امکان دارد گفته 

در د دیه را بگیردا روایراتی   20در د نقش داش ،  80در د دیه را بگیرد و کسی که  80در د نقش داشته، 

 هم که گفته اند بالسویه، شاید ناظر به جایی بوده اند که امکان تعیین میزان نقش وجود نداشته اس ا

لی دم پردای  کننده اس ، بایرد پریش اج   جمان پردای  فاضل دیه به عنوان قاعده کلی باید گف  اگر و -3

 قصاص بپرداجد، اما اگر شرکا پردای  کننده اند، الجم نیس  پیش اج قصاص باشدا

علی القاعده پردای  باید پس اج قصاص باشد؛  ون تا ولی دم قصاص نکرده، ذمه اش مشغول نشده اس ا 

ینکه ولی دم می یواهد همه شرکا را قصاص اراده اتالف ضمان آور نیس ، بلکه یود اتالف ضمان آور اس ا ا

کند، هنوج ذمه اش مشغول نشده اس ا اما روایات ما آمده اند تفصیل داده اند و گفته اند اگر ولری دم پردایر    

کننده اس ، اول باید دیه را پردای  کندا اعتبار عقلی نیز مؤید همین نکته اسر ا فررت کنریم اگرر ده نفرر را      

نفر را بدهد، می گویم ندارم و قال رسول اهلل المفلس فی أمان اهلل فنظررۀ الری    9د دیه قصاص کند و بعد بخواه

میسرها لذا در  نین مواقعی برای اینکه این مشکل پیش نیاید، پردای  دیه باید پیش اج قصاص باشدا امرا اگرر   

لیف، در اینجرا مری   شرکا پردای  کننده اند، الجم نیس  پیش اج قصاص باشدا ولی دم یک حق دارد و یک تک

شود استیفاء حق را معلق بر ادای تکلیف نمود، اما اگر حق متوجه من اس  و تکلیف متوجره دیگرری، توقرف    
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 استیفای حق من بر ادای تکلیف دیگران بی معناس ا

می گوید: ااا بالفا له ااا ظهور در پس اج قصاص دارد ااا پیش اج قصاص ااا اگرر ولری دم دهنرده     373ماده 

 ، باید پیش اج قصاص پردای  کنداباشد

نیز اشاره  427، 426پیش اج قصاص را داردا مواد  373هم یک کلمه نخس  دارد آیر مادها تبصره  374ماده 

 دارندا

 ا431فاضل دیه برای شرکاس ا ماده  -4

نرد مررد   متفاوت بودن هر یک اج قاتالن و مقتول در مقدار دیه: مانند اینکه  ند جن مردی را کشرتند،    -ب

 جنی را کشتند یا اگر مختلف بودند هر دو:

 ولی دم می یواهد همه را قصاص کند -1

 ولی دم می یواهد بریی را قصاص کند -2

 ولی دم می یواهد یک نفر را قصاص کند -3

باید حساب کردا اگر دیه همه شرکا با دیه مقتول برابر اس ، رد فاضل نمی یواهرد، مرلال دو جن مرردی را    

اندا در مواردی کسانی که جنده اند باید فاضل را رد کنند، ملال مرد و جنی مردی را کشته اندا اینجا ولی دم کشته 

اگر بخواهد هر دو را قصاص کند، باید نصف دیه را به مرد بپرداجدا اگر بخواهد جن را قصاص کند، نصف دیره  

 نصف دیه را به مرد بدهدا را اج مرد می گیرد، اما اگر بخواهد مرد را قصاص کند، جن باید

 -در شرک ، ابتدا باید دید فاضل دیه به طور کلی وجود دارد یا نها فاضل دیه به طور کلی یعنی: دیه قاتالن 

 دیه مقتول

اگر فاضل داش ، این فاضل را گاهی باید ولی دم دهد و گاهی شرکا، منتهی مراتب فاضرل دیره ایرن طرور     

 حساب می شود:

 ل در قتل * دیه مقتولسهم قات -دیه قاتل 

 شتر 50شتر =  100 -شتر  150ملال اگر مرد و جنی مردی را کشتند، فاضل دیه به طور کلی دارد: 

 اما این فاضل را به  ه کسی باید بدهیم:

 مرد 50: 100یک دوم *  - 100

 جن 0: 100یک دوم *  - 50

ا اگر بخواهد مرد را قصاص کنرد، جن  اگر ولی دم بخواهد جن را قصاص کند، نصف دیه هم اج مرد می گیرد

 باید نصف دیه را به مرد بدهدا اگر هم هر دو را قصاص کند، باید نصف دیه را یودش به مرد بدهدا

 اگر مرد و جنی جنی را کشته باشند، فاضل دیه به طور کلی  د شتر اس : 

 مرد 75: 50یک دوم *  - 100

 جن 25: 100یک دوم *  - 50

شتر بدهدا اگر بخواهرد مررد را    25شتر و به جن  75در اینجا اگر ولی دم هر دو را قصاص کند، باید به مرد 
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شتر هم جن باید به مرد بدهدا اگر بخواهد جن را قصراص کنرد،    25شتر را یودش دهد و  50قصاص کند، باید 

 شتر باید مرد به جن بدهدا 25

دهد، اما جانی که جنده می ماند، حتما باید دیه دهدا منتهی ایرن   ولی دم گاهی دیه می دهد و گاهی دیه نمی

 دیه را گاهی به ولی دم و گاهی به کسی که قصاص شده می دهدا

گاهی فاضل دیه به طور کلی  فر اس ، اما باید دیه پردای  شودا ملال دو جن مردی را کشته اند، اگر ولری  

اگر بخواهد یکی را قصاص کند، آنکه قصاص نشده بایرد دیره   دم هر دو را قصاص کند،  یزی نمی پرداجد، اما 

 بدهد:

 یک دوم *  د =  فر -50

شتر بدهد معرادل   50در اینجا جنی که قصاص می شود فاضل دیه ندارد، اما آنکه جنده مانده باید به ولی دم 

 سهمی که در جنای  داشته اس ا

اگر دو جن مردی را کشتند، در واقع هر یک اج این لذا در هر شرکتی باید دید که مسئولی  قاتل  قدر اس ا 

شتر ضامن هستند، هر دو یک دوم نقش داشتندا اگر ولی دم هر دو را قصاص کند، هیگ  یز  50جن ها به انداجه 

شتر می گیردا اگر هم یکی را قصاص کند، آنکه جنرده مری    50نمی دهد، اما اگر بخواهد دیه بگیرد، اج هر کدام 

 شتر به انداجه مسئولیتش بدهدا 50ماند باید 

 

 مجاجات شرک  در قتل شبه عمد و یطای محض

در شرک  در قتل شبه عمد و یطای محض ، همه شرکا به انداجه سهمی که داشته اند ضامن هسرتندا یعنری   

 اگر دو نفرند، هر کدام نصف دیه و اگر سه نفرند، هر کدام ثلث دیه را ضامن یواهند بودامنتهی در شربه عمرد،  

 دیه را یود قاتل می دهد اما در یطای محض حسب مورد یا یود قاتل ضامن دیه اس  یا عاقله اوا

 عاقله وراث نسبی ذکور شخص هستند نه سببی، بر حسب طبقات ارثا

 نکته:

متأسفانه قانونگذار نگفته که دیه سهمی و در دی را قبول دارم یا ندارما ظراهر قرانون آن اسر  کره در      -1

بول نکرده، در حالی که جایش بود که بر مبنای سهم مسئولی  در جنای ، دیه در دی و سهمی بحث شرک  ق

 حسب گردند، دیه موجب جنای  مرتکب اشتراک نحو به نفر  ند یا دو هرگاه» می گوید:  453را بپذیردا ماده 

 «ااس  دیه پردای  به مکلف مساوی طوربه آنها عاقله یا شرکا اج هریک مورد

 نیز آمده اس ا 533این مطلب در ماده ی شبیه 

ممفهوم این ماده آن اس  کره   527ماجتماع سبب و مباشر( و  526اشکال ما این اس  که  طور در ماده ی  

اگر میزان تأثیر مساوی نباشد، هر یک به انداجه سهمشان ضامن یواهد برود ( مسرئولی  را بره انرداجه تقصریر،      

 ئل به مسئولی  مساوی شدید؟توجیع کردید ، اما در اینجا قا
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 معاون 

 معاون کسی اس  که در ارتکاب جرم به مباشر کمک می کند، اما عملیات اجرایی جرم را انجام نداده اس ا

 در بحث جزای عمومی یواندیم که ارکان معاون  در جرم عبارتند اج:

 قانون مجاجات اسالمی  127و  126رکن قانونی: مواد 

 رکن مادی:

 126مجرمانه: ارتکاب یکی اج اعمال إحصاء شده در ماده ی رفتار -

 شرایط:-

 مجرمانه بودن عمل ا لی  -1

 مباشر جرم را به طور کامل انجام دهد یا شروع به آن نمایدا  -2

معاون جرم یود را به طور کامل انجام داده باشدا لذا اگر اسلحه را سایته ولی هنوج آن را تحویل مباشر  -3

 معاون  محقق نیس ا  نداده اس ،

فعل معاون قبل یا همزمان با جرم مباشر باشدا لذا کسی که بعد اج وقوع جرم به مباشرر کمرک مری کنرد      -4

ملال جناجه را مخفی می کند، معاون محسوب نمی گرددا البته اگر شخص قبل اج قتل به مباشر بگوید تو بررو او  

ین مقدار تحریک و تشویق باشد، بر همین جمله معاون   دق را بِکُش ،من جناجه او را مخفی می کنم، اگر هم

 یواهد کرد و قبل اج جرم هم اتفاق افتاده اس ا

، قاعده ای به دس  می آید که در کتب حقروق جرزای عمرومی مطررح مری شرود:       3و2اج ترکیب دو شرط 

 «معاون  در شروع به جرم ،جرم اس ، اما شروعِ معاون  ،جرم نیس ا»

 رکن معنوی:

عمد در رفتار مجرمانها اگر شخص را مجبور کردند که اتومبیلش را در ایتیار آنان قرار دهرد یرا بره او     -1 

 بگویند درِ یانه را باج کن که ما بیاییم دجدی کنیم، اینها معاون  نیس  و طرف مسئولیتی نداردا 

 علم به قصد مباشر  -2

 وحدت قصد میان معاون و مباشر -3

( و یرا در ایجراد   126نصر معنوی در مباشر مقصر اس  و قصد را ایجاد کرده مبند الرف  معاون یا در ایجاد ع

 (126عنصر مادی جرم به مباشر کمک کرده اس  مطبق بند ب و پ ماده 

 معاون  در قتل

 در بحث معاون  در قتل دو بحث داریم: بحث موضوعی و بحث حکمی ممجاجات(

 نکات بحث موضوعی:

  در قتل، همه مواردی که درباره معاون  ذکر شرد بایرد وجرود داشرته باشرد، اج      برای تحقق معاون -1نکته

جمله مجرمانه بودن عمل ا لی؛ لذا اگر قتل مجرمانه نبود، ملال به کسی حمله شرده و در مقرام دفراع اج یرود     

نره مرن   کمک می یواهد و من هم به او  اقویی می دهم و او متجاوج را می کشد در اینجا نه او قاتل اسر  و  
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 معاونا

 آیا معاون  در شبه عمد و یطای محض هم داریم یا ییر؟ -2نکته

در بحث شرک  تصریح مری کنرد کره هرم در جررائم عمردی و هرم در جررائم          125قانونگذار در ماده ی 

 غیرعمدی شرک  داریما

مراده   اما مشکل اینجاس  که در بحث معاون   نین تصریحی نکرده ؛ اج طرفی ممکن اس  کسی به اطالق

اطالق دارد و شامل غیرعمدی نیز می شود بنابر این در غیر عمرد هرم معاونر      جرمتمسک کند و بگوید  126

تمسرک شرود و بگروییم در جررائم غیرعمردی معاونر  نرداریما         126مراده   1داریم ، اما ممکن اس  به تبصره

قانونگذار می گوید برای تحقق معاون ، وحدت قصد میان معاون و مباشر شرط اسر ، در جررائم غیرعمردی    

قصدی در مباشر وجود ندارد تا میان قصد معاون و مباشر وحدت وجود داشته  باشدا  حیح نیز همرین اسر    

جرائم غیرعمدی معاون  نداریما البته دس  ما برای مجاجات کردن بسته نیس  ، باید بررسری   که گفته شود در

کرد ملال: تعمیرکاری ماشینی را تعمیر می کند و آجمایش آن را به شاگردش می سپارد در حالی که مری دانرد او   

ندگی کسری را مری کُشردا در    گواهینامه ندارد و در رانندگی مهارت ندارد، شاگرد ماشین را سوار و در حین ران

جرم قتل شبه عمد  -1اینجا دو جرم رخ داده، در یکی اج آنها معاون  محقق اس  و در دیگری معاون  نیس ا 

تعزیرات(ا تعمیرکار در قتل شبه عمد معاونر    723جرم رانندگی بدون پروانه مماده ی  -2م ون تقصیر کرده( 

  کرده و مجاجات یودش را داردا ملالی دیگر: من می یرواهم سروار   نکرده، اما در رانندگی بدون پروانه معاون

ماشینی شوم و به تهران بروم ، به راننده می گویم تند برو، راننده هم با سرع  رانندگی می کند و فردی را  جیر 

گرفته و مرتکب قتل می شودا در اینجا دو جرم واقع شده، یکی تخلرف راننردگی و دیگرری قترل شربه عمردا       

 رم اول معاون  هس  ولی در دومی معاون   نیس ادرج

در قتل عمدی یقینا معاون  وجود دارد، در قتل یطای محض یقینا معاون  نداریم اما در قترل  شربه عمرد    

معاون  در قتل نداریم، ولی می توانیم در مواردی ،معاون  در ضرب و جرح داشته باشیما در قترل شربه عمرد    

عل را داشته ولی قصد قتل را نداشته اس ا من به طرف می گرویم بررو محکرم    فرت این اس  که قاتل قصد ف

بزن توی گوش فالنی، می رود محکم جیر گوش او می جند و طرف می میردا اینکه تو گوش طرف جده ، قصرد  

فعل را داشته اما قصد قتل نداشته اس ، پس مرتکب در ضرب و جرحش عمد داشته و معاونر  در آن محقرق   

 اس ا

می گف  مرتکب فقط به پردای  دیه نفس محکوم مری شرود امرا جالرب ایرن       92نگذار تا قبل اج سال قانو

گف  در قتل شبه عمد، قاتل به دو مجاجات محکوم می شود و عرالوه برر دیره     92اس  که  قانونگذار در سال 

 نفس، می شود قصاص عضو نیز کردا 

                                                      
 و معراون  رفترار  برین  جمرانی  اقتران یا تقدم و قصد وحدت جرم، در معاون  تحقق برای -126ماده ی  تبصره 1

 اااااس  شرط جرم مرتکب
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 کنرد،  فروت  جنای  سرای  سبب به او و ساجد وارد یفرد عضو بر را جنایتی عمداً کسی، اگر -296 ماده» 

 ایرن  غیرر  در شرود، مری  محسروب  عمردی  قتل باشد، عمدی جنایات تعریف مشمول شده واقع جنای   نان ه

 «اشودمی محکوم نیز نفس دیه پردای  به عضو قصاص بر عالوه مرتکب و اس  عمدیشبه قتل  ورت،

 مجاجات اسالمی آمده اس اقانون  540و  293شبیه این مطلب در مواد 

در جنایات شبه عمد دو جنای  رخ داده: یکی سلب حیات اس  که شبه عمردی بروده و یکری جنایر  برر      

عضو اس  که عمدی بوده اس ا ملال گوش طرف را بریدن عملی نوعا کشنده نیس ، به طرف می گرویم بررو   

باید دیه نفس را بپرداجد و هم می توانرد  گوش طرف را ببر، گوشش را می برد و شخص می میردا در اینجا هم 

مورد این مطلب را تکرار کرده اس  که به نظر مری   5حدودا در  92باب  بریدن گوش، او را قصاص کرد،قانون 

رسد قابل دفاع نیس  عالوه بر اینکه الاقل باید می گف  : عالوه بر پردای  دیه نفس بره قصراص عضرو نیرز     

 محکوم می شودا

که در قتل شبه عمد، کسی که معاون  کرده، به معاون  در قتل شربه عمرد محکروم نمری     یال ه مطلب این

 شود، ولی به معاون  در ضرب و جرح عمدی محکوم می شودا

 

مقصد  ریح( محقق می شود ؟ یا اینکه  290آیا معاون  در قتل عمد، تنها در مورد بند الف ماده ی  -3نکته

 در مورد بندهای ب و پ مقصد ضمنی( این ماده نیز محقق اس ؟ 

ملال کسی به دوستش می گوید برو محکم با  وب توی سر آن فرد بزن امقصد ضرمنی(؛ در نشسر  هرای    

یتالف نظر وجود داش ، بریی می گفتند معاونر  محقرق نمری شرود،  رون قانونگرذار       قضایی در این باره ا

وحدت قصد را شرط دانسته و این قصد ظهور در قصد  ریح دارد، لذا معتقد بودند ما در بند ب و پ معاون  

نها در نداریم؛ درس  اس  که در مورد مباشر توسعه دادیم و قصد ضمنی اش را هم عمد گرفتیم ، اما معاون  ت

 جایی  ادق اس  که شخص بگوید برو طرف را بکشامقصد  ریح(ا

 نیز معاون  داریما 290بریی نیز به اطالق تمسک می کنند و می گویند در یصوص بند ب و پ ماده ی  

به نظر می رسد اشکالی ندارد که هر دو قصد ضمنی داشته باشند و بگوییم معاونر  برا قصرد ضرمنی نیرز       

در مورد بند ب و پ هم معاون  داشته باشیم ، معاون علم دارد که طرف شنا بلد نیسر  برا   محقق می گردد، و

 این و ف به دوستش می گوید او را دایل آب بینداج، معاون در این فرت قصد ضمنی قتل عمد داشته اس  ا 

یجه ای  برار مری   قصد را توسعه داده و گفته وقتی من علم دارم که بر فعل  من نت 144قانونگذار در ماده ی 

 شود، یعنی آن را قصد کرده اما وقتی معاون کار نوعا کشنده ای را قصد کرده، در واقع قصد قتل داشته اس ا

 

برای تحقق معاون ، وحدت قصد میان معاون و مباشر شرط اس ، حال اگرر در مرواردی وحردت     -4نکته

ممکن اس  با تأمل بیشتر به وحدت قصرد   قصد نبود، علی القاعده معاون  محقق نشده اس ، ولی در مواردی

برسیما ملال قصد معاون ضرب و جرح بوده و قصد مباشر ، قتل بوده و نتیجه واقع شده نیرز قترل بروده اسر ا     
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مانند اینکه مردی اجدواج مجدد کرده و جنش کسی را اجیر می کند تا شوهرش را  رفا تنبیه کند، اما مباشر می 

ن یانم معاون در قتل نیس ، جیرا قصد قتل نداشته اس ، اما می تروان او را معراون   جند و شوهر را می کُشدا ای

در ضرب و جرح دانس ا به محض اینکه دیدید وحدت قصد نیس ، نگویید معاون  نیسر ا در همرین ملرال    

 اگر این ضرب و جرح نوعا کشنده باشد، یقینا معاون  در قتل اس ، النهایه معاون قصد ضمنی و مباشرر قصرد  

  ریح داشته اس ا 

حال کالم در جایی اس  که ضرب و جرح نوعا کشنده نبوده اس ، در اینجرا معاونر  در قترل رخ نرداده،     

 ون وحدت قصدی وجود ندارد، اما آیا می توان گف  معاون  در ضرب و جرح هس ؟ اگر بخواهیم به ایرن  

 قائل شویم با وحدت قصد  ه کنیم و اینکه مباشر ضرب و جرح کیس ؟

در اینجا بحلی داریم به نام تدایل که می گویند جرم یفیف تر در جرم شدیدتر تدایل می کند و معاون را  

می شود مجاجات کردا حال مبنای علمی اش  یس ؟ اینگونه می شود گف  که ، مباشر وقتی گف  مری کُشرم،   

مباشر دو قصد داشته، هم قصدِ  یعنی گف  می جنم و می کشم، نتیجه هم ،ضرب و در پی آن قتل بوده اس ا لذا

ضرب و جرح و هم  قصدِ قتل؛ نتیجه هم دو  یز بوده، اما جرم یفیف تر در جرم شدیدتر تدایل کرده اسر ا  

لذا هم قصدها برابر و واحد می شود، هم نتیجه با قصد ساجگاری دارد و مشکلی ایجاد نمی کنردا ملرال بعردی    

یانه شخص ثاللی رفته ، شروع به سرق  کرده ترا همسرر شرخص     اینکه شخصی دیگری را اجیر می کند تا به

ثالث بترسد و حاضر به فروش یانه اش شود، اما شخص وقتی به یانره مری رود، وسوسره شرده و سررق  را      

انجام می دهدا در اینجا نمی توان گف   ون وحدت قصد وجود نداشته، معاون  نیسر ، جیررا در شرروع بره     

 اس ا  سرق  وحدت قصد وجود داشته

درباره تدایل جنایات بحث کرده اند، اما سؤال مهم این اس  که این تدایل، اجباری   297و  2991ماده ی 

اس  یا ایتیاری؟ یعنی ولیِ دم فقط حق دارد قصاص نفس کند و یا با دیه مصالحه کند ،یا اینکه ولری دم برین   

 و قصاص عضو نمایدا( قصاص نفس و قصاص عضو مخیر اس  ؟میعنی اج قصاص نفس  رف نظر 

به نظر می رسد اج لحا  فقهی ایتیاری بودن قابل اثبات باشدا اج بریی مراجع هم که استفتاء شرد ، جرواب   

دادند شرعا اشکالی ندارد ولی دم قصاص عضو کرده و اج قصاص نفس  رف نظر نماید اوقتی شخص جنای  

قصاص عضو در همان جمان به وجود می آیرد و  بر عضو  فردی می کند ملال دس  طرف را قطع می کند ، حق 

این حق بعد اج مرگ مضروب و شک در وجود آن، قابل استصحاب اس ا قانونگذار جنای  شدیدتر را گرفتره،  

اما این مانع اج آن نیس  که شخص اج حق قصاص نفس بگذرد و به حق قصاص عضو اکتفا کندا دو جرم واقع 

اردا لذا در مواردی که وحدت قصد میان معاون و مباشر وجود ندارد، برا  شده، اما تدایل کرده و یک مجاجات د

 کمی تأمل می توان به وحدت قصد رسیدا

                                                      
 جنایات تعریف مشمول نیز قتل و شود علیهمجنیٌ قتل و متعدد جنایات موجب عمدی، متعدد هایضربه با کسی اگر - 299 ماده 1

 قصراص  برر  عالوه مرتکب باشند، نداشته نقشی قتل وقوع در بریی و شود قتل موجب هاجنای  اج بریی  نان ه باشد، عمدی

 ااااشودمی محکوم اس ، نداشته قتل در تأثیری که هاییجنای  دیه یا عضو قصاص به مورد، حسب نفس،



 دکتر حاجی ده آبادی  /(1) جزای اختصاصی

 

 

  
    
  

ه 
ور

د
7

4
 

ی
وز

آم
ار

ک
 

م
ق

 
66 

 

 می گوید: 126تبصره ماده ی 

 شررط  جررم  مرتکب و معاون رفتار بین جمانی اقتران یا تقدم و قصد وحدت جرم، در معاون  تحقق برای» 

 بره  معراون  شرود،  مرتکرب  اسر   بروده  معاون مقصود آن ه اج شدیدتر جرمی جرم، ا لی فاعل  نان ها اس 

 « اشودمی محکوم تریفیف جرم در معاون  مجاجات

 

 مجاجات معاون  در قتل عمد

 مجاجات شرعی: -الف

ممسک در قتل عمد:  ند روای  داریم که اگر کسی به قصدِ قتل کسی را بگیرد و دیگری او را بکشد ،  -1 

بس حتی یموت ااا کما أمسکها مقصود اج ممسک کسی اس  که به قصد قتل بره  مجاجاتش حبس ابد اس ااایح

دیگری کمک می کندا لذا اگر دعوایی رخ داده و شخصی به قصد جداکردن مری رود و یکری اج آن هرا را مری     

 گیرد و کنار می کِشد و طرف اج موقعی  استفاده کرده و شخص را می کشد، ممسک محسوب نمی شودا

ل عمد: ناظر در قتل عمد هم حکمش کور شدن  شم اس ا ااا واحد مرنهم أمسرکه ااا تقفرع    ناظر در قت -2

 عینها

مقصود اج ناظر، جاسوس اس ، یعنی کسی که با نظارت کمک کرده اس ا یا اینکه رد طررف را مری جنرد و    

دانسرته انردا   بقیه را به قصد کشتن وی یبر می کندا در فقه مالکی و حقوق انگلستان ممسک را شریک در قتل 

 در فقه مالکی مجاجاتش را قصاص دانسته اس ا

در بحث یودمران اسرتفاده مری     220و  127مجاجات ممسک و ناظر در قانون نیامده اس  اما اج دو ماده ی 

این اس  که اگرر مجراجات شررعی تعیرین شرده       127کنیم و مجاجات شرعی را إعمال می کنیم: مفهوم ماده ی 

رددا حد به مجاجات معین شرعی گفته می شود، بحلی داریرم کره تعرداد حردود  نرد      باشد، همان إعمال می گ

تاس  که قانون فعلی می گوید؟ آقای یویی مری   10تاس  که قانون سابق می گف ، یا  8تاس ؟ آیا تعدادش 

ین مورد را آورده اما حال مجاجات ممسرک و نراظر نیرز معر     24تاس ا بنده در کتاب قواعد فقه جزا تا  17گوید

شامل آن مری گرددامراده    220شرعی اس  و لذا می توان گف  حد اس ا اگر آنها را جزو حدود دانستیم، ماده 

قانون اساسی ارجاع داده اس ، بنابر ایرن   167در مورد حدودی که در قانون بیان نشده اس  ما را به ا ل  220

قانون مجاجات اسالمی و ا ل  220و  127ی  اگر ه مجاجات ممسک و ناظر در قانون نیامده ولی به استناد ماده

 قانون اساسی برای تعیین مجاجات آنها به شرع رجوع می شودا   167

 مجاجات معاون  قتل عمد در سایر موارد :  -ب

 ما در رابطه با مجاجات معاون  در قتل عمد دو بند در قانون داریم :

محکروم مری    3یرا   2حبس تعزیرری درجره    معاون به 127اگر قاتل قصاص شود، طبق بند الف ماده ی  -1

گرددا در بند الف کاری ندارد به اینکه آیا مجاجات قانونی آن اجرا شده یا اجررا نشرده اسر ، ولری در     

 می گوید: 127ماده  2تبصره 
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 فاعرل  تعزیر میزان اساس بر معاون مجاجات نشود، اجراء عضو یا نفس قصاص عل  هر به که  ورتی در» 

 «اشودمی اعمال ماده این( تمبند مطابق جرم، ا لی

عمل کرد، یعنی معاون نهایتا به حبس تعزیرری   127ماده  2اگر قاتل قصاص نشود، باید بر اساس تبصره  -2

مری   612محکوم می گرددا اگر قاتل قصاص نشود، اول باید مجاجات قاتل را مشخص کنیما مراده   6یا  5درجه 

لذا معاون به یک یا دو درجه پایین تر محکوم می گردد که درجره   اس ، 4سال حبس، که درجه  10تا  3گوید 

 اس ا 6یا  5

 مجراجات  قرانون،  یرا  شررع  در کره   رورتی  در»گفته :  127ممکن اس  اشکال گردد که قانونگذار در ماده 

تعزیررات ،   612مراده   1، در حالی که قانونگرذار در تبصرره  اااا «  مجاجات باشد،نشده تعیین معاون برای دیگری

مجاجات معاون را مشخص کرده اس ا اشکال ناظر به این قسم  اس  که اگر قاترل قصراص شرود، مجراجات     

را داریم که می گوید  612اس ، اما اگر قصاص نشود، اج طرفی تبصره ماده  3یا  2معاون حبس تعزیری درجه 

 5ترا   2دهریم کره    5می گوید یا باید حبس درجه  را داریم که 127ماده  2سال حبس و اج طرفی تبصره  5تا  1

سال حربس اسر ا در حرداکلر مجراجات برین دو       2ماه تا  6باید بدهیم که   6سال حبس اس  یا حبس درجه 

اسر ،   612، یالف مراده  127ماه حبس مذکور در ماده  6تبصره تفاوتی وجود نداردا اما در حداقل تأثیر داردا 

منسوخ شده اس  ؛ جیررا   612معاون، یک سال اس ا ما معتقدیم تبصره ماده  می گوید حداقل حبس 612ماده 

یاص مقردم اسر  و    612مقررات معاون  را ضابطه مند و قاعده مند کرده اس  ،ماده   92قانونگذار در سال 

عام مؤیر ؛ درس  اس  که علی القاعده یاص مقدم ، عام مؤیر را تخصیص می جند، اما این عام بعد اج  127

سال عمل به این یاص وارد شده اس  و عامی که پس اج عمل به یاص وارد شده، ناسخ یاص اسر  نره    17

 اینکه به وسیله آن یاص تخصیص بخوردا

 

 نکته: آیا مجاجات معاون  در قتل عمد، یک مجاجات حق الناسی اس  یا یک مجاجات حق اللهی؟

اء دم بخواهند یا اینکه کاری بره تقاضرای مجراجات    یعنی جندانی که معاون می رود در  ورتی اس  که اولی 

معاون اج سوی اولیاء دم نداریم؟ماگر حق الناس باشد نیاج به تقاضای اولیاء دم دارد(در استفتاءاتی که اج مراجرع  

معا ر  ورت گرفته ، اکلرا می گویند حق الناسی اس ، یعنی همان گونه که قصاص نیاج به تقاضای اولیراء دم  

معاون نیز نیاج به تقاضای اولیاء دم داردا بر یالف آی  اهلل تبریزی که قائل بودند که: عقوبة اإلعانره   دارد، حبس

حق من حقوق اهللا قانونگذار  یزی در این رابطه نگفته، اما بر اساس ا ل کلی عمومی بودن و غیرقابل گذش  

                                                      
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی اج قصاص گذش  کررده باشرد و یرا بره هرر       - 612ماده  1

عل  قصاص نشود در  ورتی که اقدام وی موجب ایالل در نظم و  یان  و امنی  جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد 

 ب را به حبس اج سه تا ده سال محکوم می نماید ادادگاه مرتک

 در این مورد معاون  در قتل عمد موجب حبس اج یک تا پنج سال یواهد بود ا -تبصره 
 



 دکتر حاجی ده آبادی  /(1) جزای اختصاصی

 

 

  
    
  

ه 
ور

د
7

4
 

ی
وز

آم
ار

ک
 

م
ق

 
68 

 

  اولیاء دم و سکوت آن ها تنها موجرب  ، باید گف  مجاجات معاون در قتل، حق اهلل اس  و گذش1بودن جرائم

 تخفیف اس ا

 

 تتمه ی مباحث قبل

 ما با سه عنوان مواجه هستیم: یودکشی، قتل و حادثها

اگر مرگ کسی مستند به یودش باشد، یودکشی اس ، اگر مستند به دیگری باشد قتل اس  و اگر مستند به 

خیص این سه در مقام عمل سرخ  اسر ا تمرام    هی کس نباشد، حادثه اس ا تعریف اینها راح  اس ، اما تش

فقها می گویند قتل در حال یواب دیه دارد، اما بریی می گویند دیه بر عهده عاقله اس  و بریی می گویند بر 

عهده یود شخص اس ا آی  اهلل یویی: قتل در حال یواب حادثه اس  و هیگ کس ضامن نیس ، به جرز در  

ی  یاص داریم که اگر للفخر باشد یودش ضامن اس  اما اگر للفقرر باشرد   مورد ضئر مدایه( که درباره آن روا

عاقله ضامنند، اما غیر دایه مطلقا ضامن نیستند ، حتی بی  المال هم ضامن نیس ا بی  المرال در جرایی ضرامن    

اس  که دم  دق کند، الیبطل دم امرؤ مسلم ، دم در جایی اس  که قتل  دق کند، ملال شخصی بمب گذاری 

ده، مأمور نیروی انتظامی یبردار شده و محل را تخلیه می کند و حین ینلی سراجی ، بمرب منفجرر شرده و     کر

مأمور کشته می شودا در اینجا آیا می توان جنای  را به بمب گذار استناد داد یا اینکه بایرد گفر   رون مرأمور     

ده اس ؟ باید بدانیم کره سرببی  بحلری    نیروی انتظامی یودش یبر داشته و اقدام کرده، رابطه استناد را قطع کر

اس  و استناد بحلی دیگرا این که بمب گذار سبب بوده بحلی نیس ، اما آیا جنای  به او استناد داده می شود یا 

 اینکه حادثه بوده اس ا

ع مری  می گوید: ااا اگر بی ایتیار باشد، اما اگر با ایتیار یود کاری را انجام دهد، رابطه استناد قطر  499ماده 

 گرددا

 شروع به قتل عمد

 آن اجررای  بره  شرروع  و کررده  جرمری  ارتکاب قصد کس هر» ، 122تعریف شروع به قتل عمد: مطابق ماده 

 اااا « بماند معلق قصدش او اراده اج یارج عامل واسطهبه لکن نماید،

 در بحث شروع به قتل ،یک بحث موضوعی داریم و یک بحث حکمیا 

 بحث موضوعی :

در شبه عمد و یطای محض ، شروع به قتل نداریما شروع فقط در جررائم عمردی اسر ، هرر کرس قصرد       

نیز می  290ارتکاب جرمی کندا ولی نکته ای که هس  این اس  که آیا شروع به قتل عمد در بند ب و پ ماده 

 ی گردد؟ آید؟ یعنی شروع به قتل عمد با قصد ضمنی هم محقق می شود یا فقط با قصد  ریح محقق م

                                                      
 محسروب  گذشر   غیرقابل باشد، نشده تصریح قانون در جرمی بودن گذش  قابل  نان ه -103 ماده 1

 اباشد گذش  قابل شرعاً و بوده الناسحق اج اینکه مگر شودمی
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فرت کنید شخصی با  وب محکم به سر طرف می جند و شخص نمی میردا کار نوعا کشنده انجام داده اما 

موفق به کشتن طرف نشده اس ادر اینجا ایتالف اس ، بعید نیس  که بگوییم اینجا شروع نمی آید جیرا مراده  

 د  ریح دارداکه می گوید هر کس قصد ارتکاب جرمی کند، این قصد انصراف به قص 122

 بحث حکمی:

  تعزیرات را داریم که می گوید: 613درباره مجاجات شروع به قتل عمد ، اج یک طرف ماده 

هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش مراه ترا سره    » 

 «  سال حبس تعزیری محکوم یواهد شدا

عمرل مری    122جاجات اسالمی را داریما در اینجا هم مانند بحث قبلی، به ماده قانون م 122و اج طرفی ماده 

بر عکس معاون  نگف  در  ورتی که شرع یا قانون یاص برای شروع کننده بره   122کنیم ،  را که اوال ماده 

روع بره  شر  70ناسخ قوانین دیگر اس ا تا قبل اج سال  122جرم مجاجات تعیین نکرده باشد، لذا می گوییم ماده 

گف  جرم نیس ، مگر اینکه عنوان مجرمانه مستقلی  70جرم، جرم بود، ولی مجاجات سبک تر داش ، در قانون 

متأثر اج اندیشه شیخ انصاری بود که شروع یک نوع تجری اس  و تجری قبح  70داشته باشدا ظاهرا قانون سال 

را ضابطه مند کرد و اندیشه آیوند را پذیرف  کره  قانونگذار شروع  92فاعلی دارد، اما قبح فعلی نداردا در سال 

 می گیریما  613را ناسخ ماده  122تجری عالوه بر قبح فاعلی ،قبح فعلی نیز داردا لذا ماده 

إعمال می گردد ، قتل عمرد گراهی    122و گاهی بند ب ماده  122در شروع به قتل عمد گاهی بند الف ماده 

قصاص اس ا بنابراین مجاجات شروع بره قترل عمرد واجرد شررایط      واجد شرایط قصاص و گاهی فاقد شرایط 

و مجاجات شروع به قتل عمد فاقد شرایط قصاص، براساس بند ب همان ماده  122قصاص مطابق بند الف ماده 

 10ترا   3در  رورت قترل عمرد،     612اس ا ملال اگر پدری ب ه اش را جد و ب ه نمرد، مجاجات پدر طبق ماده 

ا ملال دیگر اینکه عراقلی  5می شود درجه  4اس ، حال طبق بند ب شروع به جرم درجه  4سال اس  که درجه 

 دارندا 5شروع به قتل دیوانه می کند، یا مسلمی شروع به قتل کافر می کند، که هر دو حبس تعزیری درجه 

 نکته:

خصی  اقو گاهی ممکن اس  عالوه بر جندان، بحث قصاص و دیه نیز مطرح گرددا کسی به قصد قتل به ش

جد، گوشش را برید و بعد اج مراجعه به بیمارستان نجات پیدا کردا در اینجا شخص هم تعزیرر دارد مشرروع بره    

قتل عمد( و هم قصاص و دیه داردا ممکن اس  اشکال شود  را اینجا قاعده تعردد معنروی اجررا نگرردد؟ در     

تعزیری باشند، در جایی که یک مجراجات  جواب می گوییم قاعده تعدد معنوی در جایی اس  که هر دو عنوان 

 می گوید: 131حد، قصاص یا دیه اس ، با مجاجات تعزیری جمع می گرددا لذا ماده 

 اشرد  مجاجات به مرتکب باشد، متعدد مجرمانه عناوین دارای واحد، رفتار هرگاه تعزیر موجب جرائم در»   

 « اشودمی محکوم

حتی حدود و قصاص نیز با هم جمع می گردندا ملال عده ای شهادت کذب دادند که شخصی جنای محصنه 

کرده و موجبات رجم او را فراهم کردندا در اینجا ، هم مرگ مستند به این هاس  و هم قذف کرده اندا بنابراین 
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 رد فاضل دیه قصاص کندا هم حد قذف بر آن ها جاری می گردد و هم ولی دم می تواند همه آن ها را با

 

 قتل و موانع مسئولی  کیفری

 اموری که مسئولی  کیفری را اج بین می برند سه دسته اند:

 عوامل موجهه جرم -الف

 عوامل رافع مسئولی  کیفری -ب

 معاذیر قانونی -ج

صرر  این سه دسته عامل اگر باشند، مجاجات وجود ندارد، اما عملکردشان فررق مری کنرداعوامل موجهره عن    

قانونی جرم را جائل می کندامقتل جرم اس  مگر در دفاع مشروع(، در معاذیر قانونی جررم رخ داده، مسرئولی    

کیفری نیز وجود دارد، فقط قانونگذار بنا به مصالحی مجاجات را برداشته اس ا ملال می گوید توبه قبل اج اثبات 

 گذش  مجاجات را جائل می کندا، حد را ساقط می کند یا گذش  شاکی یصو ی در جرائم قابل 

اما در رابطه با عوامل رافع مسئولی  کیفری، باید گف  ،مسئولی  کیفری مبتنی بر  هار رکن اسر : عقرل،    

بلوغ، علم و ایتیار مشرائط عامه تکلیف( ، ضد این ها می شود رافع مسئولی  کیفرری کره عبارتنرد اج :  رغر،     

 اکراه، جهل و اشتباها جنون، مستی، هیپنوتیزم، یواب، اجبار، 

 عوامل رافع مسئولی  کیفری کجا را یراب می کنند؟ 

حقیق  آن اس  که یک دس  عمل نمی کنند، بعضی اج آنان عنصر معنوی را جائرل مری کنرد ماننرد  ِرغَر      

فکرر  غیرممیز، یواب، مستی، جنون، اکراه، هیپنوتیزما بریی اج آنان عنصر مادی را جائل می کنند، مانند اشرتباه،  

کردم شراب اس ، اما هر  ه یوردم مس  نشدما مالی را می دجدد ولی معلوم می شود که مباحات عامه بوده و 

یا مال یودش بوده اس ، در اینجا ربایش مال دیگری که رکن مادی جرم سرق  اس  وجود نداردا گاهی نیرز  

آن را برداش ، ولری دیرد مرال مرردم      اشتباه رکن معنوی را جائل می کند، ملال فکر می کرد مال یودش اس  و

اس ا فکر می کرد آب اس ، اما شراب بودا گاهی نیز ارکان جرم دس  نخورده باقی می ماند، اما در عین حال 

مسئولی  وجود نداردا ملال در  غیر ممیز، انصافا هر سه رکن هس ا قصد دارد، اراده دارد، ولی قانونگذار مری  

 گوید مسئولی  وجود نداردا

 نام همه این ها را موانع مسئولی  کیفری گذارده اس ا 92نونگذار در سال قا

 

 قتل در حال یواب

 قتل در حال یواب ،یطای محض محسوب اس  ، دیه دارد ولی قصاص نداردا  292طبق بند الف ماده 

 قتل در حال  غر و جنون

ه و علی القاعده عاقله ضرامن  همه این ها یطای محض محسوب شد 292اینها را بحث کردیم ، مطابق ماده 

 اس ا
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 قتل در حال مستی

قتل در موارد مستی و مانند مستی ممانند استعمال مواد روانگردان( ، فارق اج اینکه یرودش جررم اسر  یرا     

 جرم نیس ، با دو شرط ، نسب  به جرمی که در حال مستی رخ داده اس  رافع مسئولی  کیفری اس :

 سلب اراده به طور کلی -1

 ود را برای ارتکاب جرم مس  نکردنی -2

قتل در حرال مسرتى موجرب قصراص     » به این مطلب اشاره می کرد که  2241در ماده  70قانونگذار در سال 

اما سؤال این بود که  را قانونگذار این طور مقرر کرده و  را به طرور معکروس   « اس  مگر اینکه ثاب  شودااا 

س ، مگر اینکه ثابر  شرودااا ؟ در واقرع قانونگرذار ا رل را برر       ننوشته: قتل در حال مستی موجب قصاص نی

قصاص گذاشته و فرت شک را یواسته به عمد ملحق کندا لذا بار اثبات تفاوت می کندا ولری آیرا ایرن شریوه     

درس  اس  یا درس  نیس ؟ به نظر در قانون سابق یک جا درس  عمل کرده و یک جا غلط عمل کرده برودا  
 ی ایجاد می شود دو حال  دارد:شکی که برای قاض 2

شک در جوال و بقاء اراده: در اینجا استصحاب بقاء اراده قبل اج مستی ، می تواند به کمک قاضی بیاید  -الف

و بگوییم ا ل بر قصاص اس  و قاتل باید عدم اراده را اثبات کندا اگر کسی بگوید این استصحاب ا ل ملبِ  

 ل افراد این اس  که در افعال یود مرید هستندااس ،  در جوابش می گوییم ظاهر حا

شک در ، یود را برای قتل مس  کردن یا نکردن: قاضی احراج کرده که اراده به هنگرام قترل بره طرور      -ب

کامل جائل شده، اما شک دارم طرف یودش را برای قتل مس  کرده یا نکرده، در اینجا استصرحاب مری گویرد    

عدم قصد قتل اس ا ضمن اینکه یود را بررای قترل مسر  نکرردن امرری       نین قصدی نداشته را اس ا ا ل 

عدمی اس  و اثبات امر عدمی مشکل اس ا لذا به نظر می رسید قانون سابق در این جمینه مشکل داش  و ماده 

 در هر دو جا ا ل را بر قصاص گذاشته بودا 224

 بحمداهلل در قانون جدید این مشکل حل شده اس ا 

روان مخردر،  مواد مصرف اثر در روانی تعادل عدم و مستی حال در جنای  ارتکاب»  ید : می گو 307ماده 

 کلی به مرتکب روانی، تعادل عدم و مستی اثر بر شود ثاب  اینکه مگر اس  قصاص موجب آنها، مانند و گردان

 «تعزیررات »پرنجم  کتاب در مقرر تعزیری مجاجات به بردیه عالوه  ورت، این در که اس  بوده االیتیارمسلوب

 اس  داشته علم یا و کرده مس  عملی  نین برای را یود قبالً مرتکب که شود ثاب  اگر لکنا شودمی محکوم

 جنایر ،  شرود، می او اججانب آن نظیر یا جنای  آن ارتکاب موجب نوعاً ولو وی روانی تعادل عدم و مستی که

                                                      
1
االیتیرار بروده و    قتل در حال مستى موجب قصاص اس  مگر اینکه ثاب  شود که در اثر مستى به کلرى مسرلوب   -224ماده  

قصد اج او سلب شده اس  و قبال براى  نین عملى یود را مس  نکرده باشد و در  ورتى که اقدام وى موجب ایرالل در نظرم   

 سال یواهد بودا 10تا  3مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیرى اج  جامعه و یا یوف شده و یا بیم تجرى

 
 مجله تحقیقات حقوقی( 47مرجوع کنید به مقاله قتل در حال مستی، ش  2
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 اگرددمی محسوب عمدی
  

ثاب  شود که مرتکب یود را برای  نین عملی مس  کرده اس  ااا یعنری در ایرن   قانون می گوید لکن اگر 

مورد ا ل را بر قصاص نگذاشته اس ا اولیاء دم و دادستان باید اثبات کنند که شخص یودش را برای ارتکاب 

 جنای  مس  کرده بوده اس افلذا اگر ثاب  شد که شخص به طور کلی مسلوب االراده بروده و بررای ارتکراب   

جنای  نیز یودش را مس  نکرده، قصاص ندارد، اما دیه و تعزیر داردا این دیه علی القاعده بر عهرده یرودش   

اس ، اما در یصوص تعزیر، کدام ماده مدا نظر اس ؟ بحث اس  که این قتل  ه قتلی اسر ، یطرای محرض    

همراه با تقصیر نیس ا مشکل اس  یا شبه عمد؟ اگر بپذیریم که تقصیر کرده، شبه عمد اس  ولی لزوما همیشه 

رجوع شود، امرا   612به ماده  447آن اس  که بر اساس ماده  307تر اج این بحث، بحث تعزیر اس ا ظاهر ماده 

برای قتل عمد اس ا اج طرفری هرم    612إعمال می شود،  ون  616اج یک طرف ممکن اس  کسی بگوید ماده 

 نیم، طبیعتا باید مجاجات ایف را در نظر بگیریماتنها در فرت تقصیر اس ا لذا اگر شک ک 616ماده 

نداشتیم، یعنی قتل در حال مستی ویژگی یا ی نردارد   307، ا ال ما نیاجی به ماده 154نکته: با وجود ماده 

 مطابق  داردا 307عینا بر ماده  154که برایش قانون وضع کنیم، جنای در حال مستی نیز همین طور اس ا ماده 

 

 اشتباه در قتل

 اشتباه در قتل دو قسم اس  : حکمی و موضوعی

 اشتباه حکمی -الف

طبیعتا اشتباه حکمی رافع مسئولی  نیس ا اینکه شخص نمی دانسته آدم کشی جرم اس  و یا علرم نداشرته   

که قتل قصاص دارد، عذر محسوب نمی شرودا قانونگرذار تنهرا در بعضری اج حردود، اشرتباه حکمری را رافرع         

  ، اما علی القاعده اشتباه در حکم رافع مسئولی  نیس  بخصوص در جرائمی که فطررت  مسئولی  دانسته اس

انسان آن ها را جرم می داندامحقوقدانان جرائم را به سه دسته جرائم فطری، جرائم دینی و جرائم وضعی تقسیم 

بر داشته یرا یبرر   می کنندا در جرائم فطری که طبیع  انسان ها آن را جرم می داند، کاری نداریم که شخص ی

 نداشته اس  ، در هر حال عمل ارتکابی جرم تلقی و موجب مجاجات اس ا(

 اشتباه موضوعی -ب

اشتباه موضوعی در بحث قتل ، انواع و اقسامی دارد، مانند اینکه فکر می کرده شیء اسر  ، حیروان اسر ،    

 اج اشتباه در اینجا، دو نوع اشتباه اس :مرده اس ، مهدورالدم اس ، اما این عمال اینگونه نبوده اس ا مقصودمان 

 ( اشتباه در هوی  مشخصی (1

ما یک شخصی را می بینیم به ییال اینکه الف اس  به سمتش تیرانداجی می کنریم، کشرته مری شرود ، بعرد      

 معلوم می شود که ب بوده اس ا در هوی  شخص د ار اشتباه شده ایما

 ( اشتباه در هدف مشخص(2
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انداجی می کنیم، تیرمان به آقای ب می یوردا در هدف گیری اشرتباه کرردیما بره تعبیرر     ما به سم  الف تیر

 دیگر، اشتباه در هوی ، اشتباه در فکر اس ، اما اشتباه در هدف، اشتباه در فعل اس ا

 

 هر کدام اج این دو نوع اشتباه ،  هار فرت دارند:

اج حیث و ف محقون الردم و یرا مهردور الردم      ما یک فرد مقصود و یک مقتول بالفعل داریما برای این دو

بودن،  هار حال  متصور اس : هر دو محقون الدمند، هر دو مهدور الدمند، اولی مهدور الدم و دومی محقرون  

 الدم یا اینکه بالعکس هستندا

ی محل بحث ما، شاه فرد ا لی اس  یعنی که هر دو محقون الدم باشندا بریی اج این موارد نیرز اج ال بره ال  

مباحث گذشته بیانش گذش ، اینکه فکر می کردیم مهدور الدم اس ، بعد معلوم شرد کره محقرون الردم بروده      

اس ا اج لحا  قصاص، دیه و یا تعزیر باید هر مورد جداگانه بررسی گرددا طبیعتا وقتی مهدور الدم کشته شده، 

 قصاص و دیه ای وجود ندارد، اما ممکن اس  تعزیر داشته باشدا

 شتباه در اینجا مؤثر اس  و قتل را اج عمد بودن یارج می کند یا اینکه نقشی ندارد؟آیا ا

 ابتدا پیرامون اشتباه در هوی  و سپس پیرامون اشتباه در هدف بحث می کنیم :

 

 اشتباه در هوی 

مرا  اشتباه در هوی  در جایی که مقصود و مقتول بالفعل هر دو محقون الدم باشند ، اج حیث فقهی در کترب  

لو قصد قتل غیرر اآلکرل، ضرمن دیرة     » ندان بحث نشده اس ا عالمه حلی در قواعد بحلی دارد تح  عنوان : 

، می گوید اینجا قصاص وجود ندارد ولی ضمان هس ا شارحین بر قواعد عالمره گفتره انرد مرلال بره      « اآلکلااا

  منطبرق دانسرته انردا در اسرتفتاءات     یاطر تاریکی یا اشتباه نشنایته اس  و کالم عالمه را بر اشرتباه در هویر  

 ورت گرفته ی سالیان اییر هم ، ییلی ها عمد دانسته اندا اما مرحوم آی  اهلل تبریزی در کتاب القصاص یود 

 معتقدند این عمد نیس ؛ جیرا ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصدا

اشرتباه در هویر  عمرد اسر  یرا       ، مقرره  ریحی نداشتیم که بگویرد 92اما اج حیث قانونی، تا قبل اج سال 

اشرتباه در هویر  را    294به این سکوت یاتمه داده و طبق ماده ی  92اما باالیره قانونگذار در سال  1غیرعمدا

 هویر ،  در اشرتباه  علر   بره  کسی اگر» می گوید:  294عمد محسوب کرد ، یعنی اشتباه را مؤثر ندانس ا ماده 

 قرانون  ایرن ( 302مماده مشمول هردو نظر مورد فرد و علیهمجنیٌ که  ورتی در شود دیگری بر جنایتی مرتکب

 «ا شودمی محسوب عمدی جنای  نباشند،

 

کسانی که معتقدند اشتباه در هوی  عمد نیس ، تا کجا می گویند عمد نیس ؟ فرت این اس  که تیر یطرا  

                                                      
بودا ما یودمان در آن « حسین افغانی»در جرین شهر ا فهان مطرح شد که محل بحث گردید و آن پرونده مشهور به  71پرونده ای در سال  1

 د  قائل بودیم که جنای  عمدی اس امور
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 باشدانرفته، بلکه فکر یطا کرده اس ا ممکن اس  گاهی شخص در او اف اشتباه کرده 

 

 اشتباه در هدف

 به عکس اشتباه در هوی ، درباره اشتباه در هدف ، متون فقهی جیاد بحث کرده اندا

گر ه « ملل أن رمی حیوانا فأ اب انسانا او ااا »ااا مرحوم شهید در اول کتاب الدیات شرح لمعه می گوید : 

در جایی که هر دو محقون الدم باشند، عمرد  در سالیان اییر مرحوم آی  اهلل معرف  معتقد بود اشتباه در هدف، 

اس ، باالیره این می یواسته انسان بی گناهی را بکشد و بی گناهی را کشته اس ا حتی ایشان کلمات فقهرا را  

نیز بر مبنای یودشان حمل می کردند و می گفتند کلمات فقها که قائل بره یطرای محرض هسرتند ، در جرایی      

خص مهدور الدمی مملل محارب، عدو( را بکشد به سمتش تیرانداجی کرده و اس  که شخص به اعتقاد اینکه ش

تیر به محقون الدمی یورده اس ا اما انصافا این فرمایش قابل دفاع نیس ا حسب تتبع ما فقط یک نفرر آن هرم   

  مرحوم آی  اهلل شیخ حسین کاشف الغطاء در کتاب ا ل الشیعه مترجمه آی  اهلل مکارم با عنروان : ایرن اسر   

آیین ما( این نظر آقای معرف  را دارندا ضابطه یطای محض آن اس  که شخص نه قصد فعل داشته باشد و نه 

 قصد نتیجه م أن ترید شیئا فتصیب شیئا آیر( ، لذا اج لحا  فقهی می توان گف  این غیرعمد اس  ا

ی  ریحی نداش ا فقط  نرد   اج لحا  حقوقی، قانونگذار قبل اج انقالب، در رابطه با اشتباه در هدف مقرره

رأی دیوان داشتیم که می گف  اشتباه در هدف  ،عمل را اج عمدی بودن یارج نمی کند ااگرر اشرتباه در هردف    

عمد باشد به طریق اولی در اشتباه در هوی  نیز عمد یواهد بودا به نظر ما قانونگذار بعد اج انقالب، رویه قبرل  

را یطای محض قلمداد می کرد ا مرحوم دکتر سپهوند معتقرد بره قرانون    اج انقالب را نسخ کرده و این جنای  

 2951پیش اج انقالب بود و ا رار داش  که رویه قبل اج انقالب محفو  و قتل عمدی اسر  ، بنرد الرف مراده     

قانون سابق مقرره ی  ریح آورده اس  و می گوید ضابطه یطای محض آن اس  که نه قصد فعل باشرد و نره   

اینجا نیز نه قصد فعل نسب  به شخصی که تیر به او یورده وجود دارد و نه قصرد قترل ا ایشران     قصد قتلا در

 2296درباره این مقرره ی  ریح قانونگذار می گف  این ماده مربوط به قصد شکار اس  نه قصد انسرانا مراده   

در این ماده،  کسیذار اج نیز  راح  در بحث داش  ، با وجود این دکتر سپهوند معتقد بودند که مقصود قانونگ

 مهدور الدم اس ، اما اگر می یواسته بزند به محقون الدم، و جده به محقون الدم، عمد اس ا

مشکل بحث این بود که قانونگذار آمده بود و این جنای  را یطای محرض حسراب کررده برودا دو بحرث      

                                                      
کره جرانى نره    »شود و آن در  ورتى اس   قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور یطاى محض واقع مى -295بند الف ماده  1

رهرا کنرد و    قصد جنای  نسب  به مجنى علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیرى را به قصد شکارى

 به شخصى بریورد نمایدا

گناه دیگرى  در مواردى هم که کسى قصد تیرانداجى به کسى یا شیئى یا حیوانى را داشته باشد و تیر او به انسان بى -296ماده 2

 شودا ا اب  کند عمل او یطاى محض محسوب مى
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عمد اس ا حراال شربه عمرد اسر  یرا      داریم: یک بحث داریم که آیا این عمد اس  یا غیر عمد، می گوییم غیر

یطای محض؟ وقتی قانونگذار می گف  یطای محض اس ، به تبعش باید می گفتیم که عاقلره ضرامن اسر ا    

مشکل دیگر این بود که تروریستی به قصد ترور مسئولی به سمتش تیرانداجی کرده و تیر به فرد محافظ آن مقام 

م یطای محض مرتکب شده اس  و عاقله ی تروریس  ضرامنند  مسئول ا اب  می کند، در اینجا باید می گفتی

و او می توانس  برود یانها قانونگذار باید این فروت را درس  می کرد، ماده به طور کلی مری گفر  یطرای    

 محض ، حال آنکه نمی شد در همه جا این را به طور مطلق یطای محض گرف  ا

ونگذار موضع گیری  ریحی نکرده اس ا مفهروم مراده   ، قان 92متأسفانه در قانون مجاجات اسالمی مصوب 

قانون سابق ا ال در قانون جدید نیامده اس ا لذا می گوییم باید بر اساس قواعد کلی حکم ایرن مرورد را    296

 سه حال  دارد: 92پیدا کردا اشتباه در هدف مطابق قانون 

 این عمد اس ا   292اشتباه در هدف با علم به ا اب  به دیگری: طبق تبصره ماده  -1

شبه عمد اس ا ملال مرن مری یرواهم بره سرم  الرف        291اشتباه در هدف با تقصیر: طبق بند پ ماده  -2

تیرانداجی کنم، الف کنار ب ایستاده، اینجا عقال می گویند  ون یطر دارد، بگذار فا له بگیرند و بعد تیرانداجی 

 کن، اما من تیرانداجی می کنم و به ب می یوردا 

باید بگوییم یطای محض اس ا البته به عنروان   292اشتباه در هدف بدون تقصیر: بر اساس بند پ ماده  -3

شروع به قتل عمد نسب  به الف می توان تعزیر نمودا می یواس  به سم  الف تیرانداجی کند، الرف کنرار ب   

 کرده و به ب بخوردا  ایستاده، وقتی الف و ب فا له گرفتند، به سم  الف تیرانداجی کرد و تیر کمانه

یکی اج مراجع می گفتند در اشتباه در هدف، یطای محض اس  اما عاقله ضامن نیس ، نه به یراطر اینکره   

اقرار کرده اس  و با بینه اثبات نشده اس  بلکه با این استدالل که ضمان عاقله منصررف اج مرواردی اسر  کره     

د یطای محرض در قرانون فررق بگرذاریم یعنری در      شخص فعل حرامی انجام داده اس ایوب بودکه بین موار

 جایی که طرف عمل حرامی را انجام داده اس  دیه با یودش باشد و اال با عاقله اوا

 

 اجبار و اکراه در قتل

اجبار رافع مسئولی  کیفری اس  حتی در قتلا در اجبار قصرد وجرود نردارد، دسر  کسری را روی ماشره       

ا در اینجا پرتاب شونده مسئولیتی نداشرته و  1روی  کس دیگری پرتاب کنند گذاشته و ب کانند یا اینکه کسی را

 مجاجاتی ندارد و مسئولی  متوجه اجبار کننده اس  ا

بحث ما در مورد اکراه در قتل عمد اس ا علی القاعده حدیث رفع می گوید: رفع ما استکرهوا علیه، اطرالق  

گفته اند اکراه در قتل مجوج نیس  و مکرَه قصاص می شودا  دارد، اما در بحث قتل، مشهور فقها قریب به اجماع

                                                      
 مصردوم  یا بمیرد شدهپرت شخص یا ثالث شخص و کند پرت ثاللی شخص روی به را دیگری کسی هرگاه -503 ماده 1

 ااس  عمدی شبه جنای  نگردد، عمدی جنای  تعریف مشمول که در ورتی گردد
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اکراه در قتل رافع مسئولی  نیس ا مرحوم آی  اهلل یویی معتقد اس  که در  ورت اکراه، می شود شرخص را  

کش  و اگر کش  باید دیه دهد و مکرِه نیز حبس ابد می شودا به نظر ایشان متفرد به این حکم هستندا ایشران  

ع استدالل نکرده اند؛ جیرا حدیث رفع در مقام امتنان اس ا معنی نردارد کره یردا برر مکررَه منر        به حدیث رف

بگذارد و اج آن اضرار به دیگری پیش بیایدا ولی ایشان به تزاحم استدالل کرده اندا اج یک طرف کشتن دیگرران  

ل دیگران ترجیح دارد بر حرام اس  و اج طرف دیگر حفظ نفس واجب اس  و ما نمی توانیم بگوییم حرم  قت

وجوب حفظ نفسا مگر اینکه اکراه بر قتل نبی یا و ی شده اس ا البته ایشان ایرن بحرث را در جرایی مطررح     

کرده که وعید، نسب  به قتل باشد و اگر نسب  به کمتر اج قتل باشد، مجوج قتل نیس ا در  نین حرالتی مرأمور   

 قصاص می شود و آمر حبس ابد می گرددا

 گفته اس : 375ار نظر مشهور را قبول کرده و در ماده قانونگذ

 می آید یا اینکه در بند ب و پ نیز می آید؟ 290باج بحلی داریم که آیا اکراه فقط در بند الف ماده 

مخالفی ندارد و همره بردان قائلنرد، بره اسرتلناء       2می گوید: ااا تبصره  2می گوید: ااا در تبصره  1در تبصره 

 فعلیابریی اج مراجع 

موجب سوء استفاده می گرددا کسرانی کره مری     2ممکن اس  گفته شود که مبنای آقای یویی و این تبصره 

یواهند کسی را بکشند، سعی می کنند قصد یود را اج راه اکراه بر قتل و یا اکراه طفل ممیز عملی کنند تا هریگ  

 کس قصاص نگرددا

را پذیرفته اس ا در اینجا جنای  جرایز اسر  و عمرل بره     ، اکراه بر جنای  بر عضو 377قانونگذار در ماده 

 مکرِه منتسب شده و قصاص می گرددا

مرحوم آی  اهلل یویی در اکراه بر جنای  عضو می گوید اکراه مجوج اس ، ولی قصاص بر مکرِه برار نمری   

اسر ، مشرهور   شودا اگر به طرف بگویند گوش طرف را ببر و اال تو را می کشیم، در اینجا گوش بریدن جرایز  

فقها گفته اند مکرِه قصاص می شود، اما ایشان می گوید مکرِه قصاص نمی گردد و تنها مکرَه ملزم به پردایر   

دیه اس ا وقتی مکرَه با اراده گوش را برید، ولو برای حفظ نفس، این اراده باعث می شود دیگر عمل به مکررَه  

 ه نسب  به مباشر را قبول ندارداانتساب پیدا نکندا در واقع ایشان اقوی بودن مکرِ

 

 ولی دم

می گوید هیگ کس  421قصاص و دیه در قتل حق الناس اس  و حق الناس نیاج به مطالبه ولی دم داردا ماده 

غیر اج ولی دم حق قصاص نداردا ولی دم کیس ؟ ولی دم همان ورثه مقتول هستندا وراث نسبی مقتولنرد بجرز   

ااا البته یک استلناء اج وارث سببی وجود دارد اج باب اإلمام ولی مرن ال ولری    می گوید: 351جوج و جوجها ماده 

 لها

 نکته:

جوج یا جوجه اج دیه ارث می برند، حتی اج دیه تصالحیا اگر پدری ب ه اش را کش ، عروسش اج دیره   -1
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لحه کرده و دیره  ای که پدر می دهد ارث می بردا مردی کشته شده، سه پسر و همسر دارد، سه پسر با قاتل مصا

می گیرند، در اینجا جوجه نیز اج دیه تصالحی ارث می بردا حتی اگر بریی اج اولیاء دم یواهان قصاص باشند و 

بریی دیگر یواهان دیه باشند، جوج و جوجه اج سهم دیه یواهان دیه ارث می برندا ملال مقترول دو پسرر دارد،   

طالب قصاص بایرد نصرف دیره را بره بررادرش بدهردا        یکی می یواهد قصاص کند و دیگری دیه می یواهدا

 می گوید: 352همسر مقتول اج این دیه ارث می بردا ماده 

اگر ه جوج یا جوجه در قصاص سهمی ندارند، اما این در جایی اس  که مستقیماً وارث مقترول باشرندا    -2

کشته شرده، یرک پسرر     بنابراین جوج و جوجه حق قصاص را اج  احب حق قصاص ارث می برندا ملال مردی

دارد و یک جوجه، جوجه حق قصاص ندارد، حق قصاص برای پسر اس ، اما اگر این پسر بمیرد، جوجه که مادر 

مری گویرد: ااا ایرن اج باورهرای جدیرد       353وی محسوب می شود، حق قصاص را اج او ارث مری برردا مراده    

 قانونگذار ماس ا

ولی دم به شمار نیاورده اند،  ه جوجه باشد،  ه دیترر باشرد و   در فقه بریی اج فقها جن را به طور کلی  -3

 ه عمه و یاله و ااا در فقه ما جنس مؤنث ولی دم قرار داده نشده اس ا آی  اهلل یویی و تبریرزی ولری دم را   

تنها جنس مذکر می دانندا استداللشان به روای  لیس للنساء عفو و ال قود اس ، این نساء شامل همه جنران مری   

 ود، اما قانون ما این را قبول نکرده اس اش

 

 انواع ولیِ دم

 ولی دم گاهی واحد اس  و گاهی متعددا

 ولی دم واحد اس : در این فرت  ند حال  دارد: -1

که همران موانرع    -( ولی دم ،کبیر و عاقل اس : طبیعتا اگر این ولی دم که بالغ و عاقل اس ، موانع والی  1

را نداشته باشدمملال قاتل پدر نباشد( تصمیم می گیرد، اگر بخواهد قصاص یا  مصالحه به دیه و یا  -ارث اس  

 « 33ء إسرا –ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا » عفو می کندا 

( ولی دم  غیر اس : در فقه ایتالف نظر وجود دارد که آیا باید  بر کنیم تا  غیر کبیرر شرود و آن گراه    2

تصمیم بگیرد یا اینکه ولیِ  غیر می تواند اج طرف او تصمیم بگیرد که قصاص کند، دیه بگیرد یرا عفرو نمایردا    

ولی دم همسر مقتول یود نیس  اما ملال جنی کشته شده ، شوهری دارد و یک طفل  غیرا در این فرت شوهر 

اینکه آیا جوج می تواند اج باب ولیِ ولیِ دم تقاضای قصاص کند یا نه، در فقه ایتالفی اس  بریی ملل آی  اهلل 

یویی قبول نکرده اند و می گویند ادله ای که می گوید پدر والی  دارد، آن قدر اطالق نردارد کره شرامل ایرن     

ید لولیه نه لولی ولیه ،بنابراین باید  بر کنیم تا  غیر بالغ شودا بریی هرم گفتره   فرت هم بشود، قرآن می فرما

اند ولی ولی دم هم حق دارد، بریی دیگر قائلند که حق ندارد مگر اینکه مصلحتی وجرود داشرته باشرد ، مرلال     

تا  غیر کبیرر  سال  بر کنیم  14ماهه باشد و قاتل هم مریض سرطانی ؛ اگر بخواهیم  2 نان ه ولی دم پسری 

قانون سابق می گف  قصاص و دیره سراقط اسر  و در     259شود ، محتمل اس  که قاتل بمیرد و اگر مُرد ماده 
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اینصورت دستمان به هیگ جا بند نیس ، لذا  ون ماده قانون سابق می گف  قصاص و دیه ساقط اس ، بریری  

مری   92ضای قصاص یا دیه کندا البته قانون در اینجا  می گفتند  ون مصلح  اس ، ولیِ ولی دم می تواند تقا

 گوید در  ورت موت قاتل، دیه گرفته می شودا 

برای ولیِ ولی دم حق قصاص یا مصالحه بر دیه را قائل بود، ولی قهری، قریم یرا ولری     61قانون  52ماده ی 

ذا بحلری برود   سکوت کردا ل 70منصوب اج طرف ایشان می توانس  قصاص یا مصالحه بر دیه کندا قانون سال 

که  کار کنیما آی  اهلل شاهرودی بخشنامه ای  ادر کرد که قضات به فقه مراجعه کنندا در فقره نیرز ایرتالف    

بودا نهایتا ایشان بخشنامه دیگری  ادر کردند که اج مقام معظم رهبری استفتاء کرده ایم و نظر ایشان این اسر   

قرانون مجراجات    354ی عفرو کنردا قانونگرذار در مراده ی     که ولی ولی می تواند قصاص کند، دیه بگیرد یا حتر 

 ا 1حکم قضیه را مشخص کرده و همین بخشنامه را به شکل قانون درآورده اس  92اسالمی 

 البته اینکه ولیِ ولی دم، حق عفو مجانی دارد یا نه ، قابل تأمل اس ا

 

 : 354 ند نکته درباره ماده 

نگفته ، ولی قانون سابق نوشته بود: ولیِ ولی دم عبارت اس  اج ولی ولی دم کیس ؟ قانون فعلی  یزی  -1

 و ی منسوب اج طرف ولیا -قیم  -: ولی قهری مپدر یا جد پدری(

اگر ولی ولی دم یود مرتکب جنای  عمدی شده باشد یا شریک در آن باشرد، والیر     358طبق ماده ی -2

 غیر اوس  و شوهر می شرود ولریِ ولری دما در     نداردا مردی جوجه یودش را کشته اس ، اآلن ولیِ دم ،پسر

اینجا دیگر والی  وجود ندارد ، به ذهنم یطور می کند جا دارد قانونگذار ولیِ ولی دمی که معراون در جنایر    

عمدی  بوده اس  را نیز اج والی  ساقط کندا ملال جوج مردی را اجیر گرفته تا همسرش را بکشد، در اینجا نیز 

 والی  بر طفلش، قاتل را عفو کند یا دیه بگیردا نمی تواند اج باب

اگر ولی دم که  غیر اس  منحصر باشد میک نفر باشد( بحلی نداریم،و در هر حال ولیِ ولی دم تصمیم می 

گیردا اما  نان ه ولی دم غیرمنحصر بود ممتعدد بودند( در این  ورت بحث تعدد اولیاء پیش می آید که بحلش 

ساله و یک دیتر دو ماهه داردا در اینجا شوهر به همراه پسرر   20جنی کشته شده، یک پسر را یواهیم کرد ملال 

 می شوند اولیاء دما

                                                      
 مصلحتشران  رعایر   برا  آنران  ولیِّ باشند، مجنون یا  غیر آنان، اج بریی یا دم اولیای همه یا علیهمجنیٌ اگر  -354 ماده 1

 و کبیرر  دم، اولیرای  اج بریری  اگرر ا بماند منتظر آنان افاقه یا بلوغ جمان تا تواندمی هم نین و دارد گذش  و مصالحه قصاص، حق

 ترأمین  یرا  اداء یواهران  مجنون یا  غیر ولی که  ورتی در لکن کنند قصاص را مرتکب توانندمی باشند، قصاص یواهان و عاقل

 علر   بره  قصراص  حق که مواردی در ماده، این مفادا کنند عمل او یواس  مطابق باید باشد آنها سوی اج یود علیهمولی دیه سهم

 این شدن االجراءالجم اج پیش که جنایاتی مورد در حکم اینا اس  جاری نیز شودمی منتقل آنان ورثه به دم ولی یا علیهمجنیٌ مرگ

 ااس  جاری نیز اس  شده واقع قانون
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 ولی دم متعدد اس : در جایی که اولیاء دم متعددند ، فروضی وجود دارد: -2

د یا عفرو  ( همگی اتفاق نظر دارند : در این فرت بحلی نداریم ، اگر همه یواستند قصاص کنند، دیه بگیرن1

 کنند، همان طور عمل می شودا

( اولیاء دم ایتالف نظر دارندا در اینجا بحلی در فقه وجود دارد و آن این اس  که آیا حق قصاص انحاللی 2

اس  یا مجموعی؟  یک حق اس  که همگی باید آن را استیفا کنند یا اینکه به تعرداد اولیراء دم ، حرق قصراص     

ند حق قصاص انحاللی اس ، یعنی به تعداد اولیاء حق قصاص وجود داردا البته وجود دارد؟ مشهور فقها معتقد

به  350وقتی حق قصاص انحاللی شد، نباید بریی در مقام استیفاء حق یود ، حق دیگران را اج بین ببرندا ماده 

اولیراء دم   نوعی به انحاللی بودن اشاره داردا اگر حق قصاص مجموعی بود، ثمره اش این بود که اگرر یکری اج  

قانونگرذار ایرن حرق را انحاللری      350و 1 422،عفو یا مصالحه می کرد، حق بقیه ساقط می شد ولی طبق مراده  

 دانسته اس ا

گفته ، طالبِ قصاص مقدم اس ، اما سرهم   433و 423حاال اگر اولیاء دم ایتالف نظر داشتند، قانون در ماده 

عفو کنندگان را باید به قاتل دهدا مقصرود اج دیره نیرز دیره مقردر       دیه طالبین دیه را باید به ایشان بدهد و سهم

 شرعی اس  نه دیه تصالحی در فرت تصالحا

سهم دیه بر اساس ارث و سهم اإلرث مشخص می شود نه بر اساس نفرراتا لرذا روایر  داریرم کره یرک       

می کرنم و پسرر   شخصی کشته شد، مادری داش  و پدری و پسریا مادر گف  پول می یواهم، پدر گف  عفو 

گف  قصاص می کنما حضرت فرمودند:پسر باید یک ششم دیه را به مادر و یک ششم دیه را به قاترل بدهرد و   

قصاص کندا م ون سهم اإلرث هر یک اج پدر و مادر یک ششم اس ( ، حال اگر پدر بخواهد قاتل را قصراص  

تل بدهد، یک ششم  را هم به مادر بدهرد،  کند و پسر گذش  کند، پدر باید  هار ششم مسهم پسر( دیه را به قا

 آنگاه می تواند قصاص کندا

قانون ما متعرت یک فرع نشده اس ا اینکه فقها می گویند حق قصاص انحاللری اسر ، در یرک جرا مری      

گویند که این حق مجموعی اس  و آن در ارثِ حق قصاص اس ا اگر کسی کشته شده و یک پسر داردا و این 

تصالح و یا عفو قاتل ، یودش مرد اما  ند تا اوالد دارد که نوه های مقتول هستند ، اینجا  پسر قبل اج قصاص یا

ییلی ها می گویند حق قصاص مجموعی اس ا انحاللی بودن در فررت وارثِ مسرتقیمِ مقترول اسر ، امرا در      

حق قصاص  وراث مع الواسطه، ییلی ها می گویند حق قصاص مجموعی اس  و اگر یکی اج آنان دیه بخواهد،

 ساقط می شودا

                                                      
 مقرام  در آنران  اج یک هیگ لکن دارند قصاص حق مستقل طور به آن  احبان اج هریک قصا ی حق هر در -422 ماده 1

 اسرتیفای  بره  مبرادرت  قصراص،  یواهران  افراد دیگر موافق  و اذن بدون که  ورتی در و ببرد بین اج را دیگران حق نباید استیفای

 ااس  دیگران دیه سهم ضامن کند، قصاص
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می گوید: در هر موردی که ولی دم باید پول دهد می تواند اج قصاص  ررف نظرر    3601قانونگذار در ماده 

کند و پول بگیردا کلی  این قاعده به نظر محل اشکال و نادرس  اس ا اج طرفی در قترل عمرد واجرد شررایط     

در  ورتی می تواند بگیرد کره راضری باشردا مرردی     قصاص گفتیم، ولی دم فقط می تواند قصاص کند، دیه را 

مردی را کشته، مقتول ده تا ولی دم داردا این ده نفر می گویند ما پول می یواهیم، ولی قاتل حاضر نیس  پرول  

دهد، علی القاعده نمی توان او را اجبار کرد مقاتل می گوید جون بخواه ولی پول نخواه( درس اینجرا اولیراء دم   

نفر دیگر بخواهنرد قاترل را    9ک بزنند، ملال مادر مقتول بگوید من قاتل را عفو کردما در اینجا اگر می توانند کل

می گوید، می توانند بگویند مرا قصراص    360قصاص کنند، باید یک ششم دیه را به قاتل بدهندا همین جا ماده 

را بر پردای  دیه اجبار کنند،این جرا   نمی کنیم، به ما پول بده، حاال یک ششم کمترا این نه نفر می توانند قاتل

 جای تأمل داردا 360بحث دور جدن قانون اس  بنابراین اطالق ماده ی 

 

 بحث ولیِ دم غائب

 اگر ولی دم غائب بود، دو حال  دارد:

 غیبتش کوتاه اس  یا اینکه امکان دسترسی به وی وجود دارد: در اینجا باید  بر کردا -1

 عمل می شودا 356رسی به وی نیز وجود ندارد که طبق ماده غائب اس  و امکان دست -2

 او ولری  یرا  و باشرد  نداشرته  ولی اس  مجنون یا  غیر که دمی ولی یا علیهمجنیٌ یا مقتول اگر – 356 ماده

 مقرام  اج اسرتیذان  برا  قضرائیه  قروه  رئریس  و اس  رهبری مقام او، ولی نباشد، دسترسی او به یا و نشود شنایته

 اکندمی تفویض مربوط هایدادستان به را آن ایتیار ایشان، موافق   ورت در و رهبری

 عام اس  و شامل فرضی که مقتول ولیی ندارد نیز می شود 356ماده ی 

 می گوید:

اگر اولیاء دم متعدد باشند و یکی اج آنان غائب بود،  نان ه دادستان بخواهد تصمیم گیری کند، شاید بهترین 

پول کنار بگذارند، اگر ولی دم پیدا شد و دیه را یواس  که سهم دیه را به او مری دهنرد و   تصمیم آن اس  که 

 اگر عفو کرد، دیه را به یانواده قاتل می پرداجندا

 

 بحث ولیِ دم کافر

مسلمانی کشته شده و اولیاء دم وی کافر هستندا قانونگذار متعرت این فرت نشده، اما در روایات دارد کره  

اولیاء دم عرضه می کنیم، اگر مسلمان شدند ، حق قصاص دارند ولی اگر مسلمان نشدند، امام ولری  اسالم را بر 

 من ال ولی له یواهد بودا

                                                      
 میان قصاص، حق  احب اس ، شوندهقصاص به دیه فاضل پردای  مستلزم قصاص، اجرای که مواردی در -360ماده 1

 ااس  مخیر مرتکب رضای  بدون ولو قانون در مقرر دیه گرفتن و دیه فاضل رد با قصاص
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 ادله اثبات دعوی کیفری

 نظام ها و سیستم های در ادله ی اثبات بر دو قسم اس :

نیز مشخص می کنرد و قاضری   سیستم ادله قانونی: یعنی قانونگذار ادله را احصاء و ارجش هر دلیل را  -الف

 در این سیستم کاری ندارد،ملال در تعارت اقرار و شهادت،اقرار مقدم اس ا

سیستم ادله معنوی: در سیستم ادله معنوی تنها یک دلیل وجود دارد و آن اقناع وجدان قاضی یرا همران    -ب

 ورت مری گیررد ا برر     علم اس ا قانونگذار ارجش ادله را مشخص نمی کند،ارجش گذاری  ادله توسط قاضی

یالف سیستم ادله قانونی که ادله در آن موضوعی  دارد ، در این سیستم ادله طریقی  داشته و قاضی اس  کره  

 به ادله ارجش می دهد ا

 در این سیستم دو ا ل داریم: 

 ا ل آجادی دادرس در تحصیل دلیل -1

 ا ل آجادی دادرس در ارجش گذاری ادله-2

ادله در امور مدنی، موضوعی  دارند و سیستم ادله قانونی حاکم اس ، اما در امرور  در حقوق گفته می شود 

 کیفری سیستم ادله معنوی حاکم اس ا

ولی اج نظر فقهی تفاوتی میان امور مدنی و کیفری نیس  ، و مطلقا سیستم ادلره قرانونی حراکم اسر ، ادلره      

هم نافذ، فرقی میان امور مردنی و کیفرری نگذاشرته    موضوعی  دارند، روایتی که می گوید اقرار العقال علی انفس

 اس ا

حکم قضیه را مشخص کرد و گف  سیستم ادله قانونی حراکم اسر الذا مری     92قانون گذار در ق م ا سال  

گوید  اگر دلیلی مطابق ضوابط یودش ایجاد شود معتبر اس  و قاضی باید مطابق آن حکم  ادر کند وکاری به 

نداریماآن ه مضر می باشد علم به یالف اس ، اما علم به وفاق الجم نیس املال  نان ره   اقناع یا عدم اقناع وی

-4ظرن بره  ردق    -3علم به یالف  -2علم به  ح  -1اقراری  ورت پذیرد  ند حال  در آن وجود دارد :

علم به وهم در  دق ا حال طبق سیستم ادله قانونی همواره باید به اقرار عمل کرد مگر اینکه -5شک در  دق 

 یالف وجود داشته باشدا

،بخشی اج قانون مجاجات اسالمی را به ادله اثبرات در امرور   92در هر حال قانونگذار برای اولین بار در سال  

 کیفری ایتصاص داد و تصریح کرد که من سیستم ادله قانونی را پذیرفته اما 

 ادله را احصاء کرده اس ا 160اوال در ماده 

 قاضری  علرم  و قرانونی  مقررر  درمروارد  سوگندو قسامه اقرار،شهادت، اج عبارت جرم باتاث ادله -160ماده» 

 «ااس 

 می گوید آن ه مشکل ساج اس  ، فقط علم به یالف اس ا 161بعد در ماده 

 اثبرات  دارد، موضروعی   که شهادت و اقرار قبیل اج شرعی ادله با کیفری دعوای که مواردی در -161 ماده»
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 «اباشد داشته آن یالف به علم اینکه مگر کندمی  ادر رأی آنها استناد به قاضی شود،می

 نکته:

قانون مجاجات اسالمی ، اگر ادله واجد شرایط شرعی نبودند مملل شرهادت ب ره    176و  162به استناد مواد 

قاضی گردد،  ،کافر یا فاسق(، می توانند أماره قضایی باشندا یعنی اگر همراه با قرائن و شواهد دیگر موجب علم

 قاضی می تواند به استناد آن حکم  ادر کند و به محض فقدان شرایط کنار گذاشته نمی شوندا

 عنروان  بره  توانرد می باشد، الجم قانونی و شرعی شرایط فاقد دارد موضوعی  که ایادله گاه هر -162 ماده»

 «اشود قاضی علم موجب دیگر، امارات و قرائن با همراه اینکه بر مشروط گیرد قرار استناد مورد قضائی اماره

 

قبل اج انقالب هم در مدنی و به یصوص در کیفری قائل به طریقی  و سیسرتم ادلره معنروی بودنرد، یعنری       

موضوعی  را قبول نداشته و تنها علم و اقناع وجدان قاضی را لحا  می کردندا هنروج نیرز رگره هرایی اج ایرن      

 طریقی  دیده می شودا

 ارتکاب به اقرار متهم هرگاه»تصویب شده اس   می گوید:  92مجاجات اسالمی که در بهار  قانون 171ماده 

 قررائن  کنندهرسیدگی قاضی بررسی با اینکه مگر رسد،نمی دیگر ادله به نوب  و اس  معتبر وی اقرار کند، جرم

 و قررائن  و دهرد می انجام را الجم بررسی و تحقیق دادگاه،  ورت دراین که باشد اقرار مفاد بریالف امارات و

 « اکندمی ذکر رأی در را اقرار مخالف امارات

قانون آیین دادرسی کیفری که در جمستان همان سال تصویب  360این ماده موضوعی  را بیان کرده، اما ماده 

ای هر گاه متهم به طور  ریح اقرار به ارتکاب جرم کند ،به طوری که هیگ گونه شک و شربهه  »شده می گوید: 

 «در اقرار و نیز تردیدی در  ح  و ایتیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار ، رأی  ادر می کند

یعنی علم به یالف اقرار الجم نیس ، بلکه شک و شبهه در اقرار نیز آن را اج دلیلی  ساقط می کنرد و مراده   

 دارد طریقی  را فریاد می جندا 360

ادلره را قبرول کررده اسر  ولری رگره ی        1بر اساس مواجین، موضوعی  92یال ه قانون مجاجات اسالمی 

 طریقی  هم نان وجود داردا
 

                                                      
موضروعی  غیرر افراطری: یعنری       -2موضوعی  افراطی : ولو علم به یالف داشرتی بایرد حکرم بردهیا     -1دو جور موضوعی  داریم :  - 1

موضوعی  دلیلی ملل اقرار، مانع اج تحقیق نیس  اما اگر پس اج تحقیق و بررسی،علم به کذب بودن اقرار پیدا نکردی، بر اساس اقرار حکم 

 می دهیا 


