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 3جزوه حقوق جزای اختصاصی 
 تمامیت جسمانی اشخاص جرائم علیه

 دکتر امید مالکریمی
(و عضو هیأت علمی دانشگاه )وکیل پایه یک دادگستری  

 به کوشش انور یوسفی
 زیاد ُشمار همچنین و حقوقی بازارِ آشفته در موجود هایکتاب انبوهِ  در ِبَشن قبول حقوقی هایآزمون در خوانمی که اوونهایی از بسیاری

 ستطبیعی سردرگمی، نای. برسند قطعی تصمیم یک به توانندنمی یا و بگیرند تصمیم چگونه دانندنمی و هستند سردرُگم آموزشی، مؤسسات
 برای جزوه، نای کنممی تضمین! کنیم شلوغ را خود دورِ  نباید نیست؛ خوبی انتخاب مرجع، کتاِب  هم و جزوه هم انتخاِب ! آن روزِ  یک فقط اما

 را چیزی درون، از و وجود تمام با وقتی: »آَرممی براتون رو کوئیلو پائولو نوشتۀ «کیمیاگر» کتاب از تیکه یه. است کافی حقوقی، هایآزمون
 بزرگ حقیقتی جهان این در هستند، خداوند زباِن  آرزوها. کنند اجابت را شما خواستۀ تا دهندمی هم دست در دست کائنات تمام خواهیدمی

 جهان نای وجود از تو خواستۀ این آنگاه بخواهی قلبت ته از را چیزی وقتی و زندمی سر تو از که عملی هر یا باشی که کس هر دارد، وجود
 !است آن در حکمتی رسیده، شما دست به جزوه این اگر که بگم خواستم «شویمی آن انجاِم  مأمورِ  تو و گیردمی سرچشمه

سندی نوسوگند هب قلم و آنچه مى   

های حقوقی آرزوی شیرینی است؛ شوِق موفقیت در آزمون
ای برای مؤّسسات و راِه اعاشه وکالت نبولی در آزموبرای ق

ر جذب دمدرسینی را فراهم کرده که با تبلیغاِت فریبا سعی 
دانشجویان دارند. این موفقیت هیچ معجوِن جادویی یا 

ین و تر فرموِل سّری ندارد! این نخستین بار است که کامل
به صورت  3حقوق جزای اختصاصی ترین جزوۀ ساده

ما ا -رایگان قابل دریافت است. این جزوه به روشی ساده 
 .کندمیموفقیت شما را تضمین  -انگیز شگفت

 آخرین ربوزرسانى:2041
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انگیزی که دنبالش بودید این جزوه است!حیرت  
های حقوق و البته از ترین درسهای خاِصِّ خودشود داره و از شیریندرس حقوق جزا با این که از جرم، جنایت و مجازات بحث میشه اما جذابیت

ای و بعضًا زائد پرهیز شده و فقط به این جزوه از ورود به مباحث حاشیه در! هقضاوت ارشد و وکالت، یهای حقوقدر همۀ آزمون ترین دروسمهم
ن در ذهن شما شکل میگیره.  نکات و مباحث اصلی و مهم پرداخته شده، به طوری که با خوندن این جزوه مطالب حقوق جزا به صورت ُمَدوَّ

انند های تخصصِی حقوقی مالخصوص داوطلبان شرکت در آزمونارشد و علیه دانشجویان دورۀ کارشناسی و کارشناسیی این جزوه بمطالعه
گیزی شیوا و انها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقی که به طور شگفتشود. ضمنًا باید بگم: دههای کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت، توصیه میآزمون

( بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم www.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )ل میگیرا و رسا توضیح دادم و قو 
 .کنیداعتیاد پیدا می

ا به شما است ر  های حقوقی نیازمون، هر آنچه برای قبولی در آزمونما در سایت فوق، کانال تلگرام و صفحۀ اینستاگرام
 گیرند که شروع به خواندن نمایند در انتخابهای حقوقی، زمانی که تصمیم میدانیم که داوطلباِن آزمونخواهیم داد! می

ند رو به طور کدهیم این است که اوون منابعی رو که برای قبولی کفایت میمنابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام می
دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهید داشت. در واقع، صدها گذاریم و بهتون اطمینان میرایگان در اختیارتون می

 تونیم شاهِد عملکرِد مثبتمون بدونیم.داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو می
ه و تکثیر تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشت مالکریمی(معلم )امید ها و مؤسسات آموزشی توسِط : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوّجه

، سپاسگزاِر نگاآور است. نگارند باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضمانمجاز می« تنها با ذکر منبع»برداری از آن، بدون قصد سودجویی و و نسخه
های فوق یا ایمیل این نوشتار از راه خوانندگانی خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را پیرامون

«mollakarimi.omid@gmail.com ».ن و ُمنظم بیان فرمایند بعد از ای که را آموزش خواهیم داد به گونهجزا ، کِلِّ حقوق به صورت ُمَدوَّ
ن اسلوباگر بدون  جزاحقوق  و مباحث مفاهیممطالعۀ این جزوه احاطۀ کامل بر مباحث حقوق جزا داشته باشید.  هم آن فتوضیح داده بشه  ُمَدوَّ

زوه نیاز ایم به صورتی که شما با خواندن این جشده نگاشتهبندیمطالب حقوق جزا را به نحو طبقهما در این نوشته،  دشوار و غیرقابل تحمل است
ق دم! البته بگم که حقوکنم؛ قول میم میگم و شما رو معتاد به َروِش خودرو به طور کامل می به خواندِن هیچ کتاب و جزوۀ دیگری ندارید جزا

 ام.مدنی و آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و همینطور دروس دیگه رو هم با همین روش گفته
ی  MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواِت سایِت   با توّجه بهو حتِّ

ً
های جدید و آخرین تغییرات سرفصل این نوشته دائما

رو در دست دارید  شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا  پی.دی.افشه و چنانچه های هر سال، به روز میهای آزمونقوانین و تست
 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید. 

ً
کارگاه » هاست! اسِم کارگاِه ما،ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاهبهتره مجددا

ی محتوای omidmollakarimi@( و تلگراِم ما )vekalatyar@تونید اینستاگرام )است که می« تولید محتوای حقوقی ( رو دنبال کنید تا کلِّ
 ت کنید.حقوقِی خوب رو مشاهده و دریاف
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. حقوقی ایهآزمون جزوات کنندۀتدوین همینطور و دادگستری یک پایه وکیل و علمی هیأت عضو دانشگاه، مدرس هستم مالکریمی امید داستاِن من:
 هایایلف مجازی فضای در اینجوری االن مثل موقع اوون خب گرفتم رو کارشناسیم مدرک که زمانی یادمه کنم، تعریف براتون جالب داستان یه خواممی

 را جزواتی السک سرِ  و بود کرده شرکت بود تهران توی که آموزشی مؤسسات از یکی کالسای توی که داشتم دوستی یه نبود؛ دسترس در جزوات یا صوتی
 کپِی  که کردم خواهش ازش نداشتم زماُن  اون در هاکالس اوون در شرکت تواِن  که هم من خالصه بود؛ نوشته بدی خیلی خط یه با رو گفتنمی اساتید که

 ندارم؛ پیک تهیۀ امکان و دسترسی و خونممی وکالت آزمون برای و دارم شهرستان در که ایخونه یه توی اوومدم من که گفت بهم بگذاره، اختیارم در رو اونها
 قایآ یه اونجا، رفتم و شدم خوشحال! ِبَخر رو جزوات و انتشاراتش واحدِ  برو( بود آموزشی مؤسسۀ همون آدرس که) تهران توی آدرس فالن برو که گفت

ی  گفتم هستی؟ ؤسسهم دانشجوی گفت بهم خواممی رو اساتید فالن جزوۀ گفتم تا و بود نشسته مؤسسه اون انتشارات واحد همون یا تکثیر قسمِت  توی ُمِسنِّ
 تکثیر که من به میده ایصفحه 022 جزوۀ یه استاد مثالً  که اینجوری دهمی انجام تجاری کارِ  داره که است مؤسسه یه اینجا! جون پسر ببین گفت! نه که

 متونمی: »گفتم بهش کردم قطع رو حرفش کردن؛ شرکت رو خاص درِس  اوون در استاد اوون هایکالس که مؤسسه همین دانشجوهای به ِبَدم و کنم
 جزوۀ که استاده اون» که داد ادامه!« بفرمایید ببخشید،: »گفتم ؛!«نشده تموم حرفم هنوز وایسا: »گفت ؛«بدین؟ من به رو هاجزوه همین که کنم خواهش

 ادمه!« شه تکثیر که من دست به ِبده رو قبولی دستورالعمِل  یا فرمول یا کلید کِلِّ  که نیست اینجوری داده قرار دانشجوها اختیار در را تایپی اِی صفحه 022
 همین رد اینکه ترجالب گفت و تایپی جزوۀ این مکمل شهمی نویسدست جزوۀ و بنویسن که میگه هم جزوه کالس سرِ  هابچه به استاد همون: »که داد

 چرا نکهای از شدم ناراحت خیلی ؛!«اینجوریاس بعله: »داد ادامه!« کنن اصالحش که میگه هابچه به سرکالس که داره وجود ایراداتی هم شدهتایپ جزوۀ
 بهش زدم زنگ! پیچوند منو چرا که شدم ناراحتم دوستم اون از هم دیگه طرف از بشن، قبول دارن مالی توان یا دارن دسترسی کالسا این به که اوونهایی باید

ِه  قراره؛ این از ماجرا گفتم  نگفت بازم تهالب کن، برداریُنت جزوات از و اینجا بیا پاشو گفت بهم کنه، جبران خواست شد، بود داده انجام باهام که کاری متوجِّ
 ذاتمه تو نَاَص  «بودن پیگیر» و «بودن ُمصر» که منم! بشه اضافه رقیب یه خواستنمی و بود کرده هزینه چون داشت حق شاید! دممی رو هاکپی بهت که

ها که میزهایی این از دونه یک و کرد پذیرایی ازم روز شبانه سه و کرد محبت بهم خالصه و بودم راه توی ساعت پنج اونجا؛ رفتم کوبیدم  که داد بهم ارند ُمالِّ
 شده کبود که راستم سِت د بزرگۀ انگشت به داشتم که حالی در بودم برگشت مسیرِ  در اتوبوس با و شد تموم کاَرم اینکه از بعد کنم؛ بردارییادداشت و بنشینم

 به هم رو هاسکال این در حضور امکان و نداشت رو داشتم من که رفیقی این یکی اگه که بودم فکر این توی کردممی نگاه!( بودم نوشته که اینقدر) بود
ما نداشت مالی توانایی عدم جهت  موندن باز باعث وممحر  و دورافتاده نقاط توی کردنزندگی و فقر که شدمی این نتیجه، البته و موندمی باز پیشرفت از مسلِّ

 هایدمآ این پیشرفت عدم خصوص در هم اونها و دوننمی مادیات در رو چیز همه که هستند هم اساتیدی معدود که بگذریم البته شه،می ُمستعد هایآدم
 به آینده در رو تکارِ  از بخشی یه که کنی وعده خدا با اگر: »که بود گفته اومد، یادم هاممعلم از یکی از جمله یه یهو که بودم فکر همین تو مسؤولند؛ مستعد

عاً  دارن تو خدمت به نیاز که اونهایی  َدهِ  به یک شمب قبول اگه که دادم قول( گممی رو «خدا)» بابابزرگ اون به خالصه ،«گیریمی خوبی جواب کنی خیر َتَبرُّ
 رو قبولیم ِن شیری خبرِ  بعدش، ساِل  که شد اینجوری بدم؛ اختصاص رایگان جزواِت  تدویِن  به رو مزمان از دهمیک همینطور و قضاوت یا وکالت از حاصله پوِل 
 موردِ  جزواِت  تماِم  من و گذرهمی روز اون از سال ُنه االن کنممی شروع رو مَوعده اجرای فردا، از: »که بهش گفتم و دادم( خدا یعنی) خودش به مادرم، از بعد
 در خدا البته و دادم اختصاص مهم این به رو وقتم و ماَلم َدهِ  به ُنه بلکه َده؛ به یک َنه من که بگم البته کردم؛ کامل رو حقوقی هایآزمون در قبولی برای نیاز

 نزدیک اننیکوکار  به خدا رحمت» قرآن گفته به اینکه خالصه بود؛ رحمت مایۀ وجودشون و کردن کمک بهم که گذاشت راهم سرِ  رو هاییآدم هاسال این تمام
 و شودیم دانلود مرتبه صدها روزانه جزواتم اینکه از ُخرسندم خونیدمی بار اولین برای را متن این که امروز دیدم؛ امورم کلیۀ در را او هایدست من و!« است
 کنار در تهالب) هاآزمون در موفقیت برای جزواتم مطالعۀ که ندارم تردید من کنن؛می صحبت هااون بودننقصبی و بودنکامل از داوطلبان که شاکرم را خدا

 به اگه و کنید دانلود رو جزوات از یکی فقط که دارم شما از خواهش یه و( شهمی بروز دائماً  و) است رایگان کامالً  جزوات این. است کافی( قانون  خواندن
 منابع این به هک َمحاله شما وجود بدون دارم؛ نیاز شما کمک به خیر کارِ  این گسترِش  برای من کنین، معرفی توندوستان به رو هااون بردین ِپی هااون معجزۀ

 !گردهبرمی بهتون هم شما خیر کار این بدونید البته. کنند پیدا دست کنکوری

!تقدیم هب گمنامان ؛اه تقدیم نشده استحال چیه هب آنتقدیم هب تمام کسانى هک اتهب  
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 م جرائم علیه اشخاصاقسا
 پردازیم.به آن می قسمتکه در این  ،(جنایتائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص )جر  .1
 پردازیم.به آن می 4 اختصاصی جزای حقوق قسمت، که در جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص .2

 مقدمه
نها دارایی برخالف مال( ت) علیه جسم و جان، یعنی علیه آنچه کهباشند. این جرائم آمیز میجرائم علیه تمامیت جسمانی، از زمرۀ جرائم خشونت

ام در نظامیابند. از این رو، از قدیم، ارتکاب میوجود اوست و جزئی از اقعی انسانو  کبان های سنگینی برای مرتهای حقوقی مختلف مجازاتاالیِّ
 بینی شده است.این دسته از جرائم پیش

 اشخاص جسمانی تمامیت علیه جرائم اقسام
 قتلجنایت بر نفس:  .1
 دن اعضای داخلی یا خارجی بدنضرب، جرح، از کار افتادگی، قطع یا خارج کر جنایت بر عضو:  .2
 افتادگی حس بویایی( زوال یا نقصان منافع )مانند از کارجنایت بر منفعت:  .3
 

 جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاصدهندۀ عناصر تشکیل
 جزاییقوانین ف در مواد مختلاشخاص  جسمانی تمامیت علیه جرائم عنصر قانونی: جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاصعنصر قانونی 

 باشد، که به آنها اشاره خواهیم کرد.می
ی : جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاصعنصر مادی  ل از  اشخاص جسمانی تمامیت علیه جرائمعنصر مادِّ بارت است جزء ع 3متشکِّ

 ـ 3 اشخاص جسمانی تمامیت علیه جرائم حصولشرایط و اوضاع و احوال برای  ـ 0 اشخاص جسمانی تمامیت علیه جرائم رفتار مجرمانه ـ 1از: 
 اشخاص جسمانی تمامیت علیه جرائمنتیجۀ حاصلۀ 

ر نوع ، عبارت است از هاشخاص جسمانی تمامیت علیه جرائم مجرمانه رفتار: اشخاص جسمانی تمامیت علیه جرائمرفتار مجرمانه 
 گی حس بویایی(افتاد  زوال یا نقصان منافع )مانند از کار، یعنی حسب مورد مرگ یا جراحت و صدمۀ جسمانی یا رفتاری که منتج به نتیجۀ مورد نظر

 شود.می
 ست.ا حصولقابل  همچنین از طریق مباشرت و تسبیب ؛از طریق فعل و ترک فعلاشخاص  جسمانی تمامیت علیه جرائمرفتار مجرمانۀ 

 از طریق فعل و ترک فعلاشخاص  جسمانی تمامیت علیه جرائمارتکاب 
  از طریق ص اشخا جسمانی تمامیت علیه جرائم کهنیادر خصوص از طریق فعل: اشخاص  جسمانی تمامیت علیه جرائمارتکاب

خاص اش جسمانی تمامیت علیه جرائماست، هیچ اختالفی وجود ندارد؛ بنابراین رفتار مجرمانه در  حصولفعل یا همان انجام کار قابل 
 تواند از طریق فعل باشد.می

اصابت کند، یا اینکه  یهلَ عَ باشد، این است که آیا فعل حتمًا باید اصابتی باشد؛ یعنی به بدن مجنی  حال سوالی که در این مبحث قابل طرح می
مثبت  ؤالساسخ به این بررسی کرد؟ پاشخاص  جسمانی تمامیت علیه جرائمتوان فعل غیر اصابتی را در نیز در بحث رفتار مرتکب در می

 تواند فعل اصابتی و هم فعل غیر اصابتی باشد.؛ یعنی رفتار مجرمانه در قتل هم میاست
  :؛ به شودداشته باشد، فعل اصابتی محسوب میدر صورتی که عمل جانی تأثیری ملموس و قابل رؤیت بر جسم قربانی فعل اصابتی

ق  دماتدر نتیجۀ ص جنایتبوده و  اثرگذارعلیه بر بدن مجنی  منظور فعلی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عبارت دیگر  وارده محقِّ
 شود.می

 ی.، بریدگی، شکستگی، پارگعلیهضربه زدن با قمه یا شمشیر به گردن مجنی   :مصادیقی از ارتکاب فعل اصابتی مستقیم −
 .شود علیه و ایراد صدمه که منجر به جنایت نسبت به ویمنفجر کردن بمب کنار مجنی   :غیرمستقیممصادیقی از ارتکاب فعل اصابتی  −
 محسوب  یابتاص ریغدر صورتی که عمل جانی تأثیری ملموس و قابل رؤیت بر جسم قربانی نداشته باشد، فعل : اصابتیعل غیر ف

از طریق  علیه اصابت نماید، بلکه ممکن است مرتکبدر فعل غیر اصابتی نیاز نیست رفتار مرتکب به جان مجنی  است؛ به عبارت دیگر 
ر داشته است:  121علیه شود. در این خصوص مادۀ مجنی   جنایت علیهترساندن باعث   شخصی روی به کسی هرگاه»ق.م.ا چنین مقرِّ
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 انفجار یا کشیدن فریاد مانند گرددمی او هراس موجب که دیگری کار هر یا نگیزدبرا او سوی به را سگ مانند حیوانی یا بکشد سالح
 محکوم یهد یا قصاص به جنایات انواع تعاریف اساس بر مورد حسب گردد مصدوم یا بمیرد شخص ارعاب، این اثر بر و دهد انجام صوتی

در مادۀ مذکور بر خالف ضوابط عمومی قتل عمدی که وجود رابطۀ فیزیکی و جسمانی میان فعل قاتل و جسم مقتول ضروری « شودمی
تواند میشخاص ا جسمانی تمامیت علیه جرائمباشد؛ بنابراین با توجه به مطالب فوق، ارتکاب ای نمیاست، نیازی به احراز چنین رابطه

 تواند به صورت اصابتی یا غیر اصابتی باشد.میاز طریق فعل باشد و فعل 
اگر فردی با تماس تلفنی به خانمی که دچار بیماری قلبی است، به دروغ خبر مرگ تنها فرزندش را بدهد و در نتیجۀ آن، آن خانم در  −

 .شود که حسب مورد مستوجب قصاص یا دیه خواهد بودگیرنده سبِب قتل محسوب میهمان لحظه جان دهد، تماس
صل صدای مهیب حا اثراگر فردی در ساعت غیرمتعارفی از نیمه شب با خالی کردن آهن در کوچه موجب سکتۀ یکی از همسایگان در  −

تواند در شمول جنایت خطای محض قرار گیرد؛ مگر اینکه وجود تقصیر از تخلیۀ آهن شود؛ به دلیل فقدان قصد فعل و قصد نتیجه می
 نایت شبه عمد ناشی از تقصیر خواهد بود.احراز شود که در این صورت ج

  ب  091بینی مادۀ قانونگذار با پیش: از طریق ترک فعلاشخاص  جسمانی تمامیت علیه جرائمارتکاب به  1390ق.م.ا مصوِّ
 صولحاز طریق ترک فعل نیز قابل  جنایتاز طریق ترک فعل خاتمه داده است؛ بنابراین  جنایت اختالفات موجود در مورد قابل مجازات بودن

ر داشته است:  091است. مادۀ   که ار  خاصی وظیفه یا گرفته بر عهده را آن انجام که فعلی کسی هرگاه»ق.م.ا در این خصوص چنین مقرِّ
 او به حاصل یتجنا باشد داشته را فعل آن انجام توانایی چنانچه شود، واقع جنایتی آن، سبب به و کند ترک است، گذاشته او عهده بر قانون

 رفتهگ بر عهده را دادن شیر که ایدایه یا مادر که این مانند است، محض خطای یا ،عمدی شبه ،عمدی مورد حسب و شودمی مستند
 «.کند ترک را خود قانونی وظیفه پرستار یا پزشک یا ندهد شیر را کودک است،

 در جنایات رک فعلمسؤولیت کیفری ت حصول شرایط
 یا گرفته عهده بر را آن انجام که فعلی کسی هرگاه»ق.م.ا:  091مطابق صدر مادۀ برای انجام تکلیف:  یک وظیفۀ قانونیوجود  .1

قراردادی  أمنش با فعل ترک «گرفته عهده بر را آن انجام که فعلی»منظور از  ؛«کند ترک است، گذاشته او عهده بر قانون که را خاصی وظیفه
ی فهیوظ» و منظور از یا تعهد است ایت از بنابراین وظیفۀ افراد در حم ؛قانونی است منشأ با فعل ترک «عهدۀ او گذاشته بر قانون که را خاصِّ

انون ق جان دیگران یا ناشی از تعهد است و یا ناشی از تکلیفی که قانون بر عهدۀ آنان قرار داده است. الزم به ذکر است، منظور از قانون صرفاً 
که به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی مادر مجبور نیست »قانون مدنی:  1111شود. مطابق مادۀ ایر قوانین هم میجزا نبوده و شامل س

 آن ، از دادن شیر به طفل خودداری کند و به سبِب رغم نیاز طفلر فرضی که مادر علیبنابراین د «که تغذیۀ طفل به شیر مادر ممکن نباشد
ر در قانون قتل عمدی محسوب می شود. با توجه به این مطلب در مواردی که افراد با رفتار عمدی خود طفل بمیرد، با رعایت سایر شرایط مقرِّ

فساز بروز خطر شده باشند، زمینه با رعایت سایر شرایط قتل عمدی محسوب به رفِع خطر هستند و در صورت امتناع از دفِع خطر،  موظِّ
ر شودمی ه  کهنیا. برای مثال در فرضی که شخص خودروی دیگری را به تصوِّ ه بیندازد و فورًا متوجِّ کسی در آن نیست، به قصد تخریب به درِّ

فشود که کودکی در صندلی عقب خودرو خواب بوده،  ی در تی که با وجود توانایبه کلیۀ اقدامات برای نجات جاِن کودک است، در صور  موظِّ
 .، به مجازات قتل عمد محکوم خواهد شدانجام این کار، به عمد از نجات وی خودداری ورزد

باشد،  توان مسؤول دانست که توانایی انجام آن فعل را داشتهتارِک فعل را تنها در صورتی می: وجود توانایی تارک فعل در انجام تکلیف .2
گاهی از این موضوع، خودروی دیگری را علیبنابراین در فرضی که شخصی  ه انداخته و س از آ گاهی از حضور طفل در آن، به درِّ رغم عدم آ

مود، توان قتل عمدی محسوب ن، رفتاِر وی را نمیالعبور بودن مسیر و وجود خطر جانی برای خود قادر به نجات طفل نباشندبه دلیل صعب
ول توان مسؤشدن بوده و ناجی غریق ناگزیر از حفِظ جاِن یکی از آنان باشد، او را نمی حال غرق در زمانهمیا در فرضی که دو نفر به طور 

 مرگ دیگری دانست.
د است از عبارت : علیهجنایت به مجنی  ترِک فعِل و وجود رابطۀ سببّیت بین  .3 )ترِک فعل(  به سبِب آن»جرم فوق در زمرۀ جرائم مقیِّ

ترِک  رابطۀ سببیت وجود داشته باشد و جنایت معلولعلیه مجنی   به جنایته باید میاِن ترِک فعل و شود ک، مشخص می«جنایتی واقع شود
رغم نیاز بیمار ریوی به دارو، عمدًا از دادِن دارو به او خودداری نماید، ولی بیمار ساعتی فعل دیگری باشد؛ بنابراین در فرضی که پرستار علی
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ت دار ، پرستار را نمیبعد در نتیجۀ سکتۀ قلبی فوت نماید لکه در نتیجۀ و ندادن واقع نشده، بتوان مسؤول مرِگ بیمار دانست؛ زیرا مرگ به علِّ
 سبِب دیگری حادث شده است.

د  :وجود عنصر روانی اعم از عمد و غیرعمد در ترک فعل .4 ه به مقیِّ در کلیۀ جنایات عمدی )اعم از جنایت بر نفس و مادون آن( با توجِّ
توان به دلیل ارتکاب جنایت عمدی به قصاص محکوم نمود، الزم به یادآوری مرتک را نمی نه گر وبودن جرم، احراز قصد نتیجه ضروری است 

رای مثال رفتار گیرد، بنتیجه( را هم در برمی حصولو )علم به است که قصد نتیجه صرفًا شامل قصد مستقیم مرتکب نشده و قصد تبعی ا
شود و نماید و طفل در گرسنگی بمیرد، قتل عمدی محسوب می یخوددار مشاهدۀ نیاِز حیاتی طفل از دادِن شیر به او  رغمیعلمادری که 

عی شود که قصد کشتن فرزند خود را نداشته امرتکب در مقام دفاع نمی به طفلی  ندشیر دا ا بدیهی است که خودداری ازست؛ زیر توان مدِّ
 شود.ای جز مرگ او نخواهد داشت و علم مادر به این قضیه نیز مفروض پنداشته میکه از فرِط گرسنگی در معرض هالک است، نتیجه

 شناگرمسؤولیت مرّبی شنا در برابر مرگ 
 :کای مربِی شنا به  اگر شناگر نابالغ باشد ِی شنا از شناگر، صبه نحوی که به اتِّ دمه استخر آمده است و در نتیجه و سبِب عدم مراقبت مربِّ

ی سبب جنایت است.  یا مرگ او واقع شده باشد، مربِّ
 :بی  اگر شناگر بالغ باشد بِی شنا و مرِّ ط باشد، صدمۀ وارده به شناگر ناشی از رفتار خود اوست، نه عدم مراقبت مرِّ اگر شناگر بر شنا مسلِّ

بی به استخر رفته باشد، صدمه و مرگ او منتسب به سبب نیست؛ امِّ  ا اگر شناگر بالغ هیچ اطالعاتی از فِنِّ شنا نداشته باشد و به اعتماد مرِّ
بِی شنا است.  مرِّ

 
 5/3/1354جانی مصّوب  مخاطرات رفع و مصدومین به کمک از خودداری مجازات قانون

 :واحده ماده
به  ریفو اعالم یا دیگران از طلبیدن کمک یا خود فوری اقدام با بتواند و کند مشاهده جانی خطر معرض در را اشخاصی یا شخص ـ هرکس ۱

 و شود راندیگ یا او خود متوجه خطری اقدام این با اینکه بدون کند جلوگیری آن نتیجه تشدید یا خطر وقوع از دارتیصالح مقامات یا مراجع
 تا نقدی جزای یا و سال 1 تا ایجنحه حبس به. نماید خودداری امر این به اقدام از کمک ضرورت بر احوال و اوضاع داللت یا استمداد وجودبا

 .شد خواهد محکوم ریال (222/222/02) میلیون هشتاد
 جزای یا سال 0 تا ماه 3 از ایجنحه حبس به بنماید مؤثری کمک توانستهمی خود حرفه اقتضای به که باشد کسانی از مرتکب اگر مورد این در

 .شد خواهد ریال محکوم( 222/222/122)میلیون  صد تاریال ( 222/222/01) میلیون پنج و بیست از نقدی
 حداکثر به ایندنم امتناع اولیه هایکمک یا او درمان به اقدام و دیدهآسیب شخص پذیرفتن از که خصوصی یا دولتی از اعم درمانی مراکز مسئوالن
 تصویب به که است اینامهآیین موجب به مربوط مسائل سایر و بیماران قبیل این درمان هزینه تأمین نحوه. شوندمی محکوم ذکرشده مجازات

 .رسید خواهد وزیران هیأت
 اقدام از مایندن کمک دارند قرار جانی خطر معرض در که اشخاصی یا دیدهآسیب اشخاص به مکلفند قانون یا وظیفه حسب که کسانی هرگاه ـ ۲

 .شد خواهند محکوم سال 3 تا ماه 1 از ایجنحه حبس به کنند، خودداری آنها به کمک و الزم
 :در خصوص قانون فوق نکات ذیل قابل توجه است

  خاطراتم رفع و مصدومین به کمکقانونگذار در ماده واحدۀ فوق کلیۀ شهروندان را از نظر اخالقی )نه تعهدات قانونی یا قراردادی( مسؤول 
رغم ند و علیببی دانسته و عدم انجام این وظیفه را مستوجب حبس دانسته است، برای مثال شخصی که پرت شدن عابر را از پل عابر جانی

ن در فضای مجازی بپردازد؛ به دلیل ترِک ای اشتراکنیاز شدید وی به کمک، به جای مداخله و تماس با اورژانس به فیلم گرفتن از او جهت 
 شود.قانونی مسؤول محسوب میوظیفۀ اخالقی و 

  ق.م.ا تارک فعل مسؤول نتیجه است و امکان  091ق.م.ا وجود دارد، آن است که در مادۀ  091تفاوت مهمی که میان ماده واحدۀ فوق با مادۀ
ا در ماده واحدۀ فوقمحکومیت وی به قصاص نفس به دلیل ارتکاب قتل عمدی وجود دارد  قتل) مسؤول نتیجۀ وارده ،تارِک فعل ،؛ امِّ

ر در ماده واحدۀ فوق یعنی حبس محکوم می (شخص رد دار کمک به فعهده قانونو اگر حسِب وظیفه یا  شودنیست و صرفًا به مجازات مقرِّ
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صورت با  ر اینکه د بوده باشد، مجازات وی تشدید خواهد شد )مانند مأموران اورژانس(؛ مگر آن که جنایت مستند به ترِک فعل او بوده باشد
ر در مادۀ  توجه به وظیفۀ قانونی  .ق.م.ا )قصاص یا دیه( محکوم خواهد شد 091به مجازات مقرِّ

  رغماین جرم نیست؛ همچنان که اگر علی حصولعلیه، شرط یا آسیب به مجنی   مطلق است و وقوع مرگ فوق ماده واحدۀجرم موضوع 
 یفۀ خود کوتاهی نکرده است.ظکیفری منتفی است؛ زیرا او در انجام ومداخلۀ شخص، فرِد مصدوم فوت کند، بحث مسؤولیت 

 دیده، نقشی نداشته باشد.مرتکب در وقوع وضعیت، یعنی در معرض خطر جانی قرار گرفتن آسیب 
 در انجام تکلیفی که به موجب قانون برای او توجهی او کننده، عمد و یا بیجرم موضوع مادۀ فوق، جرم مادی ِصرف است و انگیزۀ خودداری

ر شده است، تأثیری در محکومیت او نخواهد داشت، در حالی که در قتل عمدی ناشی از ترِک فعل   مرتکب، رکن اصلی در تیسوءنمقرِّ
 محکومیت است.

  ق.م.ا  091وده باشد و گرنه با توجه به مادۀ ساِز این خطر بآید که خودی متهم نباید زمینهدر مادۀ فوق چنین برمی« مشاهده کند»از عبارت
 مسؤولیت جنایت وارده بر عهدۀ او خواهد بود.

 
 از طریق مباشرت و تسبیباشخاص  جسمانی تمامیت علیه جرائمارتکاب 

  واقع مرتکب ودخ توسط مستقیماً  جنایت که است آن مباشرت» :از طریق مباشرتاشخاص  جسمانی تمامیت علیه جرائمارتکاب 
 ق.م.ا( 494)مادۀ  «.شود

 ن آب، و جوارح، پرتاب کردن از بلندی یا به دروتیراندازی، سنگ زدن، فشردن گلو، قطع اعضا : مصادیقی از ارتکاب جنایت از طریق مباشرت
 ریختن مایع مسموم در حلق قربانی، چاقو زدن و امثال این موارد

  یا شدن لفت سبب کسی که است آن جنایت در تسبیب»: از طریق تسبیباشخاص  جسمانی تمامیت علیه جرائمارتکاب 
 آنکه مانند شدنمی حاصل جنایت او رفتار فقدان صورت در که طوری به نشود جنایت مرتکب مستقیماً  خود و کند فراهم را دیگری مصدومیت

 ق.م.ا( 121)مادۀ  «.ببیند آسیب و بیفتد آن در کسی و بکند چاهی
 گذاشتن علیهعلیه در آن، ریختن مواد لغزنده در مسیر عبور مجنی  و افتادن مجنی   کندن چاهی از ارتکاب جنایت از طریق سبب: مصادیق ،

ق به مجنی  سنگ در مسیر عبور مجنی   ی در اتومبیل مجنی  علیه، مسموم کردن غذایی که متعلِّ یه، برانگیختن علعلیه است، ایجاد نقِص فنِّ
راِت مستوجب قصاص بر فرد شود.دعلیه، ادای شهاسمت مجنی  به  درندهحیوان   ت ِکذب علیه کسی که چنین شهادتی موجِب اجرای مقرِّ

 مسؤولیت سبب مستلزم استناد نتیجه و تقصیر اوست، در غیر این صورت مسؤولیتی متوجه او نخواهد بود. 
 :بنابراین در فرضی که شخص در محل غیرمجاز، گودالی حفر کند و شخِص دیگر با وجود اطالع از آن، عمدًا  استناد نتیجه به سبب

 خود را درون گودال بیندازد، در این صورت به دلیل عدم استناد نتیجه به سبب، مسؤولیتی متوجه او نیست.
 بدون اطالع  و حفر کند و شخص دیگری بدون اذن مالک وارد خانه شده یگودالبنابراین در فرضی که شخص در خانۀ خود،  :تقصیِر سبب

ز ااز گودال، به درون آن بیفتد، مسؤولیتی متوجه سبب نیست، هر چند نتیجه مستند به رفتار او )حفر گودال( باشد؛ زیرا گودال را در محل مج
 حفر کرده و مرتکب تقصیری نشده است.

 
 اجتماع سبب و مباشر

 عاملی باشند، تهداش تأثیر جنایتی، وقوع در تسبیب به بعضی و مباشرت به برخی عامل، چند یا دو هرگاه»ون مجازات اسالمی: قان 525مادۀ 
 مرتکبان فتارر  تأثیر مگر باشندمی ضامن مساوی طور به باشد عوامل تمام به مستند جنایت چنانچه و است ضامن اوست به مستند جنایت که

 غیرممیز صغیر ،جاهل اختیار،بی جنایت در مباشر که صورتی در. هستند مسؤول رفتارشان تأثیر میزان به یک هر صورت این در که باشد متفاوت
 «.است ضامن سبب، فقط باشد آنها مانند و مجنون یا

 های اجتماع سبب و مباشرحالت
 فقط آن عامل ضامن است.: جنایت مستند به یک عامل باشد اگر .1
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امن همۀ عوامل به طور مساوی ض: )اجتماع عرضی سبب و مباشر( و تأثیر رفتارشان یکسان باشد باشد عواملجنایت مستند به همۀ  اگر .2
 باشند؛ به عبارت دیگر با توجه به آن که جنایت مستند به تمامی آنان است، همانند شرکای در جنایت به طور مساوی ضامن میهستند

 مسؤول رفتارشان یرتأث میزان به یک هر: )اجتماع طولی سبب و مباشر( عوامل باشد و تأثیر رفتارشان یکسان نباشداگر جنایت مستند به همۀ  .3
؛ به عبارت دیگر در این موارد با توجه به آن که میزان تأثیر سبب و مباشر در وقوع نتیجه متفاوت است، میزان مسؤولیت هر یک بر هستند

 شود.اساس تأثیر رفتارشان تعیین می
 ز مباشر است.ا ی، چون سبب أقو است ضامن سبب، فقط :باشد آنها مانند و مجنون یا غیرممیز صغیر جاهل، اختیار،بی جنایت در اگر مباشر .4
  یقی ارائه نداده ، معیار دقاز مباشربودن سبب از مباشر باشد، قانونگذار برای تشخیص أقوی  یاقو حالت چهارم، ناظر بر حالتی است که سبب

رسد در تشخیص این امر، باید قضاوت ُعرف )مالک نوعی( را مبنا قرار داد، و صرفًا به ذکر چند مصداق بسنده نموده است، ولی به نظر می
عرفًا تمام بار  ماید،شده و به دیگری یا به خودش آسیبی وارد ن خودیبمثاًل در فرضی که شخصی دیگری را بترساند، به نحوی که او از خود 

ض راننده، خودش را از ماشین به بیرون پرت کند و فوت نماید،  زمسؤولیت بر عهدۀ سبب است، یا در فرضی که خانمی برای جلوگیری ا تعرِّ
 عرفًا مرگ وی ناشی از رفتار سبب است.

 عامِل انسانی به میزان تأثیر خود در جنایت مسؤول در مواردی که عامل انسانی به همراه چند عامل غیرانسانی موجب مرِگ طرف مقابل شوند ،
نده شخصی را گاز گرفته و ماری آن شخص را نیش زده و انسانی به قصد قتل او را محسوب می شود؛ برای مثال در فرضی که یک حیوان درِّ

دوسوم فاضل دیه به اوست؛ زیرا به عامل فوت کند، قصاص مرتکب مستلزم پرداخت  3علیه در نتیجۀ هر مجروح نماید و در نهایت مجنی  
به  آلودهونخسوم در جنایت نقش داشته است؛ البته در فرضی که دو عقرب شخصی را نیش زده و شخص دیگر به قصد کشتن، میزان یک

ا از یکدیگر داناو تزریق کند، نیش هر دو عقرب را باید یک عامل محسوب نمود و نیش دو عقرب را نمی  ست.توان دو عامل مجزِّ
 

 های اجتماع اسباب()حالت اجتماع اسباب
نتیجه  حصولمنظور از اجتماع طولی اسباب، اجتماع عوامل غیرمستقیمی )اسباب( است که به نحو طولی در  اجتماع طولی اسباب: .1

م زمانی در اثرگذار بوده  صولحاند؛ یعنی أثرگذاری این عوامل سببی یا غیرمستقیم و در طول هم بوده است و نه در عرض هم و یا با تأخیر و تقدِّ
 0ند به شاند. اجتماع طولی اسباب با لحاظ اینکه اسباب همگی غیرمجاز )عدوانی( باشند یا برخی مجاز و برخی غیرمجاز بانتیجه مؤثر بوده
 شوند.ِقسم تقسیم می

  :م در تأثیر ضامن و مسؤول استاجتماع طولی اسباب: همه غیرمجاز  ، به عبارت دیگر سببی که أثرگذاری آناصواًل سبب مقدِّ
 نسبت به سایر اسباب زودتر بوده است.

  واهد شد و همگی شریک در جرم مطرح خ شرکت در جرمدر صورتی که همۀ اسباب غیرمجاز قصد ارتکاب جنایت داشته باشند، بحث
 عمدی هستند.

  اشندب داشته دخالت طولی صورت به و سبب نحو به جنایتی وقوع در غیرمجاز عمل انجام با نفر چند یا دو هرگاه» ق.م.ا: 535مادۀ 
 و کند حفر ودالیگ آنان از یکی آنکه مانند است ضامن باشد، دیگر اسباب یا سبب تأثیر از قبل جنایت وقوع در او کار تأثیر که کسی

 گذاشته، ار  سنگ که کسی صورت، این در که بیفتد گودال به سنگ با برخورد سبب به عابری و دهد قرار آن کنار در سنگی دیگری
ه همۀ صورتی ک در «.شودمی محسوب جرم در شرکت صورت این در که باشند داشته را جنایت ارتکاب قصد همه آنکه مگر است ضامن

گذارد و ب چاهحفر کند و شخص دیگر، سنگی در کنار آن  چاهی)عدوانی( باشند، )مانند آن که شخصی در معبر عام،  غیرمجازاسباب 
 ( با توجه به قصد آنها، باید میان حاالت زیر قائل به تفکیک شد:بیفتد و بمیرد چاهعابری به سبب برخورد با سنگ در 

م را مسؤول دانسته  در :هیچ یک قصد جنایت نداشته باشند .1 این فرض قانونگذار، به تبعیت از نظِر مشهور فقها، فقط سبِب مقدِّ
 است؛ یعنی سببی که تأثیر کارش زودتر از دیگری بوده و سنگ را گذاشته است.

شده ق.م.ا رفتار اسباب، شرکت در جرم محسوب  131این فرض، با توجه به قسمت اخیر مادۀ  در :همه قصد جنایت داشته باشند .2
و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل است؛ بنابراین در فرض فوق، حفرکنندۀ چاه و کسی که سنگ را در کنار آن 

 شوند.گذاشته است، هر دو حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می
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د جنایت دارد، بِب عامد که قصدر این فرض، فقط س: جنایت نداشته باشند نایت داشته باشند و بعضی دیگر قصدبعضی قصد ج .3
 ن در فرض فوق، اگر حفرکنندۀ چاه، قصد جنایت داشته باشد، مسؤولیت بر عهدۀ او است.مسؤول است؛ بنابرای

  :اصواًل سبب غیرمجاز مسؤول است.اجتماع طولی اسباب: برخی مجاز و برخی غیرمجاز 

  مطرح خواهد شد و همگی  شرکت در جرمدر صورتی که همۀ اسباب اعم از مجاز و غیرمجاز قصد ارتکاب جنایت داشته باشند، بحث
 شریک در جرم عمدی هستند.

  شخصی آنکه مانند باشد مجاز دیگری عمل و غیرمجاز نفر دو از یکی عمل قانون این( ۵۳۵) ماده مورد در هرگاه» ق.م.ا: 535مادۀ 
 عملش که شخصی نیست، مجاز که کند حفر چاهی آن کنار دیگری و دهد قرار است، مجاز که عمومی معبر کنار در را چیزی یا وسیله

 دمهص موجب اول سبب کنار در سبب آن ایجاد اینکه به توجه با و اول نفر عمل از پس شخصی عمل اگر. است ضامن بوده، غیرمجاز
 «است ضامن دوم نفر باشد، گرفته انجام شودیم دیگران به زدن

 دهد و حسین را به خانۀ علی کند و رضا بدون اجازۀ علی در ملک او مقداری سنگ قرار میعلی در ملک متعلق به خود چاهی حفر می
 میرد:افتد و میها برخورد کرده و داخل چاه میکشاند؛ حسین در تاریکی شب به سنگمی

 اند.را داشته باشند، شریک در جرم اگر علی و رضا هر دو قصد ارتکاب جنایت 
 ،رضا ضامن است. فقط در غیر این صورت با لحاظ اینکه علی سبب مجاز و رضا سبب غیر مجاز است 

به نحو  است که )اسباب( اسباب اجتماع عوامل غیرمستقیمی عرضیمنظور از اجتماع  :)اشتراک اسباب( اسباباجتماع عرضی  .2
اند؛ یعنی أثرگذاری این عوامل سببی یا غیرمستقیم، در عرض هم بوده است و نه در طول هم و به صورت نتیجۀ أثرگذار بوده حصولعرضی در 

ر زمانی در  زمانهم م و تأخِّ  .باشندمی ضامن مساوی طور در این صورت همگی به اند.نتیجه أثرگذار بوده حصولو موازی و بدون تقدِّ

 خسارت یا تجنای آن که طوری به گردند دیگری بر خسارتی یا جنایت وقوع سبب شرکت نحو به نفر چند یا دو هرگاه» :ا.م.ق 533 مادۀ 
 .«باشندمی ضامن مساوی طور به باشد، مستند همگی یا دو هر به

 
 اشخاص جسمانی تمامیت علیه جرائم حصولشرایط و اوضاع و احوال برای 

« الدم بودنمحقون»و « دیگری بودن» ،«انسان بودن»ترتیب،  نیبدیابد. ارتکاب می« الدممحقونانسان دیگر »جنایت، توسط انسان علیه 
 باشد.جنایت می حصولعلیه از جمله شرایط مهم برای مجنی  

منظور از انسان بودن، شخص زنده است که از لحظۀ تولد که نقطۀ آغاز حیات شخص است، تا لحظۀ مرگ او : علیهانسان بودن مجنی   .1
 )قتل و جنایت کمتر از آن( قرار گیرد. علیه تمامیت جسمانی اشخاص تواند موضوع جرائمحیات اوست؛ انسان می که نقطۀ پایان

 ت، از شمول جنایت علیه انسان زنده خارج است.با توجه به مطل  ب فوق جنایت علیه جنین و جنایت علیه میِّ
 :شود، می فرض« جنین»لحظۀ آغاز حیات انسان زنده، لحظۀ تولد و یافتن وجودی مستقل از مادر است و قبل از آن  جنایت علیه جنین

ینامیده می« سقط جنین»جنایت بر جنین،  ی سقِط جنین دارای روح و حتِّ ود عمِد در صورت وج شود و از شمول مباحث قتل خارج است. حتِّ
 مستوجب قصاص نفس نخواهد بود. جنین، قتل محسوب نشده و مرتکب در سقِط 

 صورت این در. نیست قصاص موجب باشد، روح حلول از پس هرچند جنین، بر عمدی جنایت»قانون مجازات اسالمی:  305مادۀ 
 .شودمی محکوم «تعزیرات»پنجم  کتاب در رمقرِّ  تعزیری مجازات به دیه پرداخت بر عالوه مرتکب
 نقص یا و شود دتول از پس او مرگ یا نقص به منجر تولد، از قبل جنایت و باشد حیات ادامه قابلیت دارای و شود متولد زنده جنینی اگرـ  تبصره

 «.است ثابت قصاص بماند باقی تولد از بعد او
  ق.م.ا و تعزیر محکوم خواهد شد. 111مطابق مادۀ فوق مرتکب سقِط جنین به پرداخت دیۀ جنین در مادۀ 
 شود.ق.م.ا برای هر یک دیۀ جداگانه منظور می 119رحم باشند، با توجه به مادۀ  در صورتی که چند جنین در یک 
  رای حفظ شود و اگر اقدام مادر باقدام به سقِط جنین نماید، بحث تعزیر منتفی بوده و تنها به پرداخت دیه محکوم می رأساً در صورتی که مادر

ص زنان( عالوه ه نیز ساقط میق.م.ا دی 110حیاتش بوده باشد، با توجه به تبصرۀ مادۀ  شود؛ ولی در مورد اشخاص ثالث )مانند پزشک متخصِّ
رات سقط درمانی بوده باشد که در این صورت با توجه  کهآنبر دیه، تعزیر نیز ثابت است؛ مگر  اقدام آنان برای حفظ حیات مادر و با رعایت مقرِّ
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یز سقِط البته تجو یچ گونه مسؤولیتی، از کیفری و مدنی متوجه آنان نخواهد بودبه اجازۀ قانونگذار )به عنوان یکی از علل موجهۀ جرم( ه
ل باشد )مانند ابتال به  جنین در این موارد صرفًا برای حیات مادر است و در مورد جنینی که بیماری یا نقص او پس از زنده به دنیا آمدن، مسجِّ

 ان سقط جنین وجود ندارد.از مادر به جنین( امک HIVسندروم داون یا انتقال ویروس 
 رغم قانونگذار در یک فرض، برای ضربۀ وارده به جنین مجازات قصاص را در نظر گرفته و آن هم زمانی است که جنین زنده به دنیا آمده و علی

ان قتل عمدی مستلزم وجود سوءنیت خاص برای کشتن یک انس حصولقابلیت ادامۀ حیات در أثِر همان ضربه بمیرد. البته با توجه به آن که 
با  شود که ضربه را در دوران جنینیزنده )نه جنین( است، رفتار مرتکب در این فرض در صورتی قتل عمدی و مستحق قصاص محسوب می

س از بوده باشد که جنین زنده به دنیا آمده و پ قصد مرگ نوزاد ـ نه سقِط جنین ـ وارد کرده باشد؛ یعنی زدن ضربه، دادن دارو و ... با این نیت
وی،  رغم تالشزنده به دنیا آمدن، بمیرد؛ ولی اگر این اقدامات را صرفًا به منظور سقِط جنین در همان دوران جنینی انجام داده ولی علی

ده است، ارداری به قصد سقِط جنین وارد شجنین زنده به دنیا بیاید و سپس بمیرد، بحث قصاص منتفی است؛ زیرا ضربه به مادر در دوران ب
 الدم.نه به قصد کشتن انسان محقون

 د می ه یا بالفعل جنین از همان نخستین روزهای بارداری  حصولباشد و سقِط جنین در زمرۀ جرائم مقیِّ آن مستلزم خاتمه دادن به حیات بالقوِّ
ر اینکه حیات جنین در نتیجۀ ضرب در وارد کردهای به مااست. بدین ترتیب فرضی که شخص با هدف سقط جنین، ضربه ۀ وارده و مادر با تصوِّ

ا بر اساس نظر پزشکی قانونی معلوم شود که جنین پیش از ایراد ضربه ُمرده بوده است،  پایان یافته است، اقدام به طرح شکایت نماید؛ امِّ
 بحث سقِط جنین منتفی است.

 ند. کاین جرم کفایت می حصولِحم ندارد و همین که به حیات جنین خاتمه داده شود، برای ای با خروج آن از رَ سلِب حیاِت جنین مالزمه
ت وجود داشته باشد؛ برای مثال در فرضی د بودن جرم مذکور باید میان رفتار مرتکب و نتیجۀ حاصله رابطۀ سببیِّ  بدیهی است با توجه به مقیِّ

ا زن پیش از استفادۀ دارو، در نتیجۀ تصادف رانندگی جنین خبه قصد سقِط جنین دارویی به زِن باردار ب« الف»که  ز دست بدهد، ود را ادهد؛ امِّ
 نخواهد بود.« الف»ه مسؤولیتی متوج

 جرم سقِط  لحصو رسد که برای در قانون ایران تعریف دقیقی از جنین ارائه نشده است؛ ولی از اطالق لفظ جنین در مواد قانونی به نظر می
شود، امل جنین نیست و از همان روزهاِی نخستیِن انعقاِد نطفه، این منع قانونی برای مادر یا اشخاص ثالث ایجاد میجنین ضرورتی به تک

ای به او وارد کند و در نتیجۀ آن َرِحِم زن دچار بدین ترتیب در فرضی که شخصی با علم به باردار بودن در همان روزهای نخست ضربه
شده( بوده است، در این صورت جرم سقِط جنین ریزی ناشی از زوال َعَلقه )خون بستهعلوم شود که خونو پس از بررسی م ریزی شودخون

ق می ه شخص نخواهد محقِّ شود. البته بدیهی است در مواردی که منشأ جنین بودن چیزی که از زن دفع شود نامعلوم باشد، ضمانی متوجِّ
 اسکارشن تشخیص به که شود سقط زن از چیزی صدمه، یا و جنایت اثر در هرگاه»ست: ق.م.ا بیان شده ا 101. همان گونه که در مادۀ بود

 تعیین آرش یا دیه مورد حسب گردد، وارد مادر بر ایصدمه آن، اثر در اگر لکن ندارد رشأ و دیه نگردد، ثابت آن بودن انسان منشأ وثوق، مورد
 «.شودمی

  اهمیتی ندارد و با عنایت به ضرورت احتیاط در هتک دماء مسلمین، نطفۀ ناشی از زنا نیز مشروعیت یا عدم مشروعیت جنین در این زمینه
 مشمول جرِم سقِط جنین خواهد بود.

 د، رغم ادامۀ حیات در نتیجۀ همان ضربه فوت نمایاز تولد و علی ش از موعِد طبیعی متولد شود و پساگر به واسطۀ رفتار مرتکب، جنین پی
یت بر انسان زنده؛ یعنی قصاص نفس محکوم خواهد شد، نه به مجازات سقِط جنین؛ زیرا در جرِم سقِط جنین، باید مرتکب به مجازات جنا

 حیاِت جنین در همان دوراِن جنین خاتمه یابد.
  عاقله»، اییخط خوِد مرتکب و در جنایِت  ،عمدیشبهو  عمدیقواعد ناظر بر دیۀ جنین همانند دیۀ انسان زنده است؛ یعنی اواًل در سقِط جنین» 

ل بوده و بایستی ظرف مهلتعهده ر در قانون )یک، دو یا سه سال( پرداخت شود و ثالثاً دار پرداخت دیه است، ثانیًا دیۀ جنین نیز مؤجِّ  های مقرِّ
ه ی های حرامخواهد بود و در صورتی که ضربۀ وارده و سقِط جنین هر دو در یکی از ماه ظیتغلدیۀ جنین نیز پس از ولوج روح مشمول  ا حرم مکِّ

 سوم دیۀ کامل سقِط جنین به آن اضافه خواهد شد.ق.م.ا به میزان یک 111واقع شود، با استناد به مادۀ 
  ق.م.ا تنها شروع به جرائم مستوجب حبس  100در رابطه با شروع به سقِط جنین باید خاطرنشان ساخت که با توجه به آن که مطابق مادۀ

 ق.م.ا تعزیرات فقط قابل مجازات است. 104ابل مجازات است، شروع به سقِط جنین موضوع مادۀ ق 1تا  1تعزیری درجۀ 
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 سقط موجب حامله، زن آزار و اذیت یا ضرب ۀواسط به عامداً  عالماً  کس هر»: تعزیرات بخش اسالمی مجازات قانون 522 مادۀ
 «.شد خواهد محکوم سال 3 تا 1 از حبس به مورد حسب قصاص یا دیه پرداخت بر عالوه شود، وی جنین

  :ز قانونی»رفتار مجرمانۀ جرم سقِط جنین عبارت است از  «سلِب حیات جنین بدون مجوِّ
  ب  جمعیت جوانی و خانواده از حمایت قانون 11قانونگذار در مادۀ ، سقط جنین را پیش از ولوج روح )چهارماهگی( و برای 04/1/1422مصوِّ

حفظ حیات مادر تحت شرایطی مورد پذیرش قرار داده است که در این موارد با توجه به اجازۀ قانونگذار به عنوان یکی از علل موجهۀ جرم 
 ضمانی اعم از مدنی و کیفری متوجه فرد نخواهد بود. گونهچیه
 مجازات سقط جنین غیرقانونی باید میان مادر و اشخاص ثالث قائل به تفکیک شد: در رابطه با 

 در مواردی که مادر رأسًا با انجام اقداماتی مانند ضربه به خود اقدام به سقط جنین نماید، تنها به  :سقط جنین غیرقانونی توسط مادر
منتفی است، هرچند در مواردی که این اقدام برای حفظ حیات های تعزیری در مورد او شود و بحث مجازاتپرداخت دیه محکوم می

 مادر بوده باشد، بحث دیه منتفی خواهد بود.
 مواردی که شخصی غیر از مادر، عمدًا اقدام به سقط جنین نماید، عالوه بر پرداخت دیه  :سقط جنین غیرقانونی توسط اشخاص ثالث

و  100بسته به شخصیت مرتکب یا نحوۀ ارتکاب جرم متفاوت خواهد بود. مواد گردد که این مجازات به حبس تعزیری نیز محکوم می
ق.م.ا تعزیرات ناظر بر اشخاص عادی )غیر پزشک( است که با توجه به اینکه به واسطۀ ضربه یا آزار و اذیت زن بوده باشد )مادۀ  103
مربوط به فرضی است که پزشک، ماما  قانون تعزیرات 104 شود؛ اما در مادۀ( حکم صادر می103( یا از طریق دادن دارو به )مادۀ 100

 ربط به صورت غیرقانونی مرتکب سقط جنین شوندو سایر اشخاص ذی
  با توجه به اطالق لفظ آزار و « سقط جنین به واسطۀ ضرب یا آزار و اذیت زن حامله»ق.م.ا تعزیرات، یعنی  100م موضوع مادۀ در مورد جر

اعم از جسمی و روحی مشمول مادۀ مذکور است؛ بنابراین در فرضی که شخص با ترساندن زن حامله نیز موجب  اذیت هرگونه آزار و اذیتی
سقط جنین او شود، مشمول این ماده خواهد بود؛ بدیهی است در مواردی که رفتار مرتکب برای سقط دارای عنوان مجرمانه باشد، به مجازات 

در فرضی که با ایراد جنایت عمدی به مادر موجب آسیب به او و سقط جنین شود، از باب جنایت مثال آن جرم نیز محکوم خواهد شد؛ برای 
رات عمدی به مادر به قصاص و از باب جنایت عمدی به جنین به دیه و تعزیر محکوم خواهد شد . البته در مواردی که رفتار مرتکب مشمول مقرِّ

د معنوی بوده و از رفتار واحد دو یا چند عنوا ق.م.ا به مجازات أشد محکوم خواهد شد؛  131ن مجرمانه حاصل شود، با استناد به مادۀ تعدِّ
مجرمانۀ  واننبرای مثال در فرضی که شخصی عمدًا با توهین و دیگر رفتارهای ایذایی موجب سقط جنین شود. رفتار واحد او مشمول دو ع

تر بودن مجازات جرم اخیر، فقط به مجازات همین جرم محکوم خواهد شد، توهین و سقط جنین توأم با آزار و اذیت است و با توجه به شدید
ت خود باقی است.  البته بدیهی است، دیۀ جنین در این موارد به قوِّ

 نبوده و صرفًا قصد ایراد صدمه به زن را داشته باشد، جنایت او نسبت به مادر، عمدی و نسبت  مطلعکه مرتکب از باردار بودن زن  در صورتی
 شود.ین خطای محض محسوب میبه جن

 ب تعزیری حبس مجازات کاهش قانون 11 مادۀ به استناد با  و است گذشت قابل جرائم زمرۀ در جرم موضوع مادۀ فوق ،03/0/1399 مصوِّ
 کاهش قانون 11همچنین با استناد به تبصرۀ مادۀ  شود،می هم تعزیری مجازات سقوط موجب دیه، سقوط بر عالوه خصوصی شاکی گذشت

ب تعزیری حبس مجازات یابد؛ بنابراین مجازات جرم مادۀ فوق )مادۀ حداقل و حداکثر مجازات مزبور به نصف تقلیل می ،03/0/1399 مصوِّ
 باشد.ماه حبس )درجۀ شش( می 1سال و  1ماه تا  1ق.م.ا تعزیرات( در حال حاضر  100
 رددگ زن جنین سقط موجب دیگری وسایل یا ادویه دادن واسطه به کس هر»: تعزیرات بخش اسالمی مجازات قانون 523 مادۀ

 وی جنین که نماید دیگری وسایل یا ادویه استعمال به داللت را ایحامله زن عامداً  و عالماً  اگر و شودمی محکوم حبس سال 1 تا ماه 1 به
 به حکم مورد هر در و باشدمی مادر حیات حفظ برای اقدام این شود ثابت کهنیا مگر ؛شد خواهد محکوم ماه 1 تا 3 از حبس به گردد سقط

 «.شد خواهد داده مربوط مقررات مطابق دیه پرداخت
  بخش است: 0مادۀ فوق مشتمل بر 

 :ها موجب سقط جنین شود: در این حالت مرتکب عالوه بر مجازات تعزیری شخص ثالث شخصًا با دادن ادویه یا سایر شیوه فرض اول
ر در مادۀ   شود.ق.م. تعزیرات به پرداخت دیه نیز محکوم می 103مقرِّ
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 :خوِد زن اقدام به سقط جنین نماید: شخص ثالث شخص ثالث زن حامله را داللت بر استعمال ادویه یا وسایل دیگر نموده و  فرض دوم
 فقط به مجازات تعزیری فوق محکوم شده و پرداخت دیه بر عهدۀ خوِد مادر است.

  بودن جرم فوق، جرم فوق در زمرۀ جرائم غیرقابل گذشت است.گذشت قابلر یغبنا به عدم تصریح به 
 یا اییمام یا طبابت عنوان به که اشخاصی و داروفروش یا ماما یا طبیب اگر»: تعزیرات بخش اسالمی مجازات قانون 524 مادۀ

 محکوم سال 1 تا 0 از حبس به نمایند جنین اسقاط به مباشرت یا و سازند فراهم جنین سقط وسایل کنندمی اقدام داروفروشی یا جراحی
 «.پذیرفت صورت خواهد مربوط مقررات مطابق دیه پرداخت به حکم و شد خواهند

  شوند:دسته تقسیم می 0مرتکبین مادۀ فوق به 
 رات مربوط به امور پزشکی و دارویی مجاز به : کسانیطبیب یا ماما یا داروفروش: دستۀ اول مشاغلی  اشتغال به چنیناند که برابر مقرِّ

 هستند
 ز قانوکنندجراحی یا داروفروشی اقدام می ایاشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی : دستۀ دوم نی : کسانی هستند که بدون أخذ مجوِّ

 نمایند.در این زمینه، اقدام به عملیات مزبور می
 جرائم غیرقابل گذشت است. بودن جرم فوق، جرم فوق در زمرۀبنا به عدم تصریح به غیرقابل گذشت 
  جنایت »جنایت علیه اجساد و مردگان، از موضوع جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص خارج است و داخل در بحث : مّیتجنایت علیه

ت  قانون مجازات اسالمی خواهد شد. 101الی  100موضوع مواد « بر میِّ
 هک میت بدن از سر جداکردن مانند است زنده انسان کامل دیه دهمکی میت، بر جنایت دیه»قانون مجازات اسالمی:  222مادۀ 

 اردهو  جراحات دیه. دارد کامل دیه صدمیک انگشت، یک و دیه دهمکی دست، دو هر و دیه ستمیبکی دست، یک کردن جدا و دیه دهمکی
 .شودیم محاسبه نسبت همین به میت جوارح و اعضاء سایر و سر وصورت به

 پرداخت صرف ،ترکه کفایت عدم و وی بودن مدیون در صورت که است میت خود به متعلق بلکه رسدینم ارث به میت بر جنایت دیه – تبصره
 «.شودیم صرف خیر امور در او برای صورت این ریدر غ و گرددیم او بدهی

  ت، با توجه به منتفی بودن بحث قصاص،  آناندر مورد جنایت بر زنده، دیه مجازات اصلی جنایات غیرعمدی است؛ در حالی که در مورد میِّ
 دیۀ مجازات اصلی کلیۀ جنایات اعم از عمدی و غیرعمدی است.

 :ت چند تفاوت وجود دارد  میان دیۀ انسان زنده و میِّ
ت با دیۀ انسان زنده متفاوت است  .1 ت، یکمیزان دیۀ جنایت بر میِّ  دهم دیۀ انسان زنده است.، دیۀ میِّ
ت، برخالف دیۀ انسان زنده به ارث نمی .0  ،ن صورتشود و در غیر ایدیون او می ه به تبصرۀ مادۀ فوق، َصرِف رسد و با توجِّ دیۀ جنایت بر میِّ

ل خسارت به امور خیریه اختصاص می ت وارد شده است، متحمِّ ی از جهت جنایاتی که بر میِّ اث متوفِّ یابد؛ مبنای این حکم آن است که ورِّ
ر شده است تپاسخاند که از دیۀ متوفی ارث ببرند؛ اما به دلیل بیاند و چیزی از دست ندادهمالی نشده ت مقرِّ ا مبلغ نماندن جنایت بر میِّ
ی محفوظ بماند.مشخصی ا  ز مجرم گرفته شده و به مصرف امور خیریه برسد تا ثواب آن برای متوفِّ

ی خطای محض ـ از سوی خود مرتکب پرداخت می 101با توجه به مادۀ  .3 ت در کلیۀ موارد ـ حتِّ شود و عاقله هرگز ق.م.ا دیۀ جنایت بر میِّ
 دار پرداخت دیه نخواهد بود.عهده

ل است و در جنایات عمدی باید ظرف یک سال، در جنایات شبه عمدی ظرف دو سال، و در جنایات خطای بر انسان زند مؤ دیۀ جنایت .4 جِّ
ت حال است و باید فورًا پرداخت گردد؛ مگر آن که مرتکب نتواند فورًا  محض ظرف سه سال پرداخت شود، در حالی که دیۀ جنایت بر میِّ

 شود.ق.م.ا به او مهلت مناسب داده می 101 آن را پرداخت کند که در این صورت با توجه به مادۀ
علیه جرم باید شخص دیگری غیر از خود منظور از این شرط آن است که در جرائم علیه اشخاص، مجنی  : علیهدیگری بودن مجنی   .2

قوانین  ؛ ولی از نظرتت و روایات گناه بزرگی اسر چند از لحاظ شرعی و بر اساس آیامرتکب باشد. ایراد ضرب و جرح به خود یا خودکشی، ه
، جرم محسوب نمی ب سال  11شود. از جملۀ این موارد مادۀ کیفری ایران، جز در موارد خاصِّ ح مصوِّ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ

ای تحصیل بر  است، که به هر نظامی که به قصد فرار از کار یا انجام وظیفه یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا 1300
 تر و یا کسب امتیازات دیگر، عمدًا به خود صدمه وارد آورد، مجازات تعیین کرده است.معافیت از خدمت یا انتقال به مناطق مناسب
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  ست شود. البته، الزم به ذکر اایراِد جراحت به خود و خودکشی از نظر قوانین ایران، معاونت در آن هم جرم محسوب نمیبا توجه به جرم نبودِن
ای، انههای رایدر صورتی که تحریک، ترغیب، تهدید، تسهیل، یا آموزش دادن شیوۀ ارتکاب و یا دعوت به خودکشی از طریق سیستم

ب سال قانون جرائم رایانه 11مادۀ « ب»ه انجام شود، عمل مرتکب به موجب بند های دادهای مخابراتی و حاملسیستم ، 1300ای مصوِّ
 (222/222/02) میلیون بیست تا الی( ر 222/222/1) میلیون پنج از نقدی جزای یا سال 1 تا روز 91 از حبس بهجرم محسوب شده و مرتکب 

ی نیاز به رخ دادن  حصولرسد که این جرم یک جرم خاصِّ مستقل است، که به نظر می .شودمی محکوم مجازات دو هر یا ریال آن حتِّ
ه به وسیلۀ ارتکاب، این عمل را به طور مطلق جرم  کرد.انگاری میخودکشی ندارد. البته جا داشت که قانونگذار، بدون توجِّ

  ی نخواهد بود؛ بلکه به عنوان قاتل قابل  سبِب أقوی از مباشراگر بتوان فرد مساعدکننده را دانست؛ وی نه تنها از مسؤولیت کیفری مبرِّ
ز یا مجنون باشد که به دلیل حمله و فریبی که دیگری باشد. نمونۀ این مورد وقتی است که فرِد خودکشیمجازات می کننده صغیر غیرممیِّ

ی بودن مایعی که میرای نسبت به او به کار برده است جان خود را از دست داده است؛ ب ز یا مجنون نسبت به سمِّ نوشد، مثال صغیر غیرممیِّ
 است، آن مایع را در اختیار او بگذارد و او را به تشویق به نوشیدن آن نماید. مطلعنباشد و فرد دیگری که  مطلع

 ع  بودن مجنی  الدممحقون .3
 
پیوندد ضرب و جرح، در صورتی به وقوع می، اعم از قتل و ایراد و اشخاص جسمانی تمامیت علیه جرائم: یهل

ق می اشخاص جسمانی تمامیت علیه جرائممورد حمایت قانون باشد؛ به عبارت دیگر زمانی علیه که جسم و جان مجنی   که  شودمحقِّ
ود، ضارب الدم محسوب شیه خونش هدر باشد؛ یعنی وی به تعبیر فقهی مهدور لَ عَ ، اگر مجنی  الدم باشد؛ در غیر این صورتعلیه محقونمجنی  

 ه نمود که:یه باید توجِّ لَ عَ بودن مجنی  الدمدر رابطه با محقون توان به ارتکاب این جرائم محکوم نمود.یا قاتل را نمی
 یه و خالف آن باید اثبات شود.لَ عَ بودن مجنی  الدماصل بر محقون 
   نتیجۀ جنایت، مورد حمایت قانون باشد؛ بنابراین  حصولو هم در زمان  الدم است که حیات وی هم در زمان جنایتعلیه زمانی، محقونمجنی

 بودن مقتول در زمان ایراد ضربه یا صدمه یا در زمان وقوع مرگ موجب عدم ثبوت قصاص یا دیه خواهد شدمهدورالدم
 اینکه ضارب یا قاتل در زمان جنایت از این امر یه، برای عدم مجازات ضارب یا قاتل کافی است، اعم از لَ عَ بودن مجنی  ِصرف اثبات مهدورالدم

 .مطلع باشد، یا بعدًا مطلع شد
 

 انواع مهدورالدم
مهدورالدمی است که خون او نسبت به تمام افراد جامعۀ اسالمی هدر است و تمام افراد جامعۀ اسالمی اگر با مهدورالدم عام یا مطلق:  .1

ر شرعی و قانونی اقدام به جنای  ت علیه او نمایند، قصاص و دیه مشمول آنان نخواهد شد.رعایت شرایط مقرِّ
مهدورالدمی است که خون او فقط نسبت به برخی از افراد جامعۀ اسالمی هدر است و اگر ایشان با رعایت : سبیمهدورالدم خاص یا نِ  .2

ر شرعی و قانونی اقدام به جنایت علیه او نمایند، قصاص و دیه مشمول آنان نخواهد  دام به بود، بنابراین اگر کسانی غیر از آنها اقشرایط مقرِّ
 شود.یالدم محسوب مجنایت علیه این فرد نماید مستوجب قصاص یا پرداخت دیه خواهد بود؛ زیرا این فرد نسبت به افراد دیگر، محقون

 ت داشت که تقسیم
ِّ
س، . منظور از مهدورالنفردیگ در بررا های، مهدورالنفس و مهدورالعضو تواند انواعی از مهدورالدمبندی فوق میباید دق

شخصی است که سلِب حیات او با رعایت شرایط شرعی و قانونی، مباح دانسته شده است؛ در حالی که منظور از مهدورالعضو، شخصی است 
 ت خواهد بود.الدم است و جنایت بر سایر اعضای او نیز مستوجب مجازاکه صرفًا بخشی از اعضای بدن او هدرَاند و نفس او محقون

  ،که ممکن است فردی مهدورالعضو مطلق یا مهدورالعضو  گونههمانممکن است فردی مهدورالنفس مطلق یا مهدورالنفس نسبی باشد
دم ی انسبی باشد. به عنوان مثال مرتکب قتل عمد مستوجب قصاص یک مهدورالنفس نسبی است؛ یعنی سلب حیاِت او فقط نسبت به اولی

است؛ در حالی که مرتکب سرقت حدی در مرتبۀ اول یک مهدورالعضو مطلق است؛ یعنی قطِع دسِت راسِت او با رعایت مباح دانسته شده 
 شرایط قانونی و شرعی برای تمام افراد جامعۀ اسالمی، مجاز دانسته شده است.

 شود:جانی مشمول مجازات قصاص نمیق.م.ا را داشته باشد،  320علیه یکی از حاالت مندرج در مادۀ اگر مجنی  : اشخاص مهدورالدم
یمجنی   .1  شدهطعقمستوجب حدِّ سلِب حیات یا حدِّ قطِع عضو باشد؛ مشروط بر اینکه بین عضو مستوجب قطع و عضو  علیه، مرتکب جرائم حدِّ

 برابری باشد(
 ق.م.ا 001مادۀ مرتکبین زنای مستوجب َرجم:  −
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 ق.م.ا 004زنای مستوجب اعدام: مادۀ مرتکبین  −
 ق.م.ا 034لواط اگر به عنف و اکراه باشد: مادۀ فاعل  −
 ق.م.ا 034فاعل لواط اگر شرایط احصان داشته باشد. مادۀ  −
 ق.م.ا 034مفعول لواط در هر صورت: مادۀ  −
 ق.م.ا 031فاعل تفخیذ اگر غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد: تبصرۀ مادۀ  −
 ق.م.ا 010النبی: مادۀ سابُّ  −
 ق.م.ا 010ی: مادۀ سارق در مرتبۀ اول سرقت حدِّ  −
ی: مادۀ  −  ق.م.ا 010سارق در مرتبۀ چهارم سرقت حدِّ
 ق.م.ا 000ب و پ مادۀ محارب: بندهای الف،  −
 ق.م.ا 001االرض: مادۀ مفسد فی −
 ق.م.ا 001باغی: مادۀ  −
ی در مرتبۀ چهارم: مادۀ  −  ق.م.ا 131تکرارکنندۀ جرائم حدِّ

 نسبت به صاحب حِقِّ قصاص و مقدار آن مهدورالدم است. طباشد، البته فق فعاعضا و مناقصاص نفس یا قصاص  یه مستحقِّ لَ عَ مجنی   .0
ر در مادۀ یه متجاوز یا کسی باشد که تجاوز او قریبلَ عَ مجنی   .3  ق.م.ا جنایتی بر او وارد شود. 111الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرِّ
ر در یه، زانی یا زانیه باشد، که زانی نسبت به شوهر لَ عَ مجنی   .4 زانیه و زانیه نسبت به شوهرش، البته در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرح مقرِّ

رات مادۀ قانون، مهدورالدم  ق.م.ا تعزیرات( 132اند. )با لحاظ مقرِّ
 ،شود؛ ولی اختیار، عمدی محسوب نمیکسچیهناظر بر اشخاص مهدورالدم مطلق هستند و جنایت علیه آنان از سوی  حالت اول و دوم 

زی  حدیبافراد در این زمینه  م به جنایت اقداو مرز نیست و جنایت علیه این اشخاص مستلزم اجازۀ دادگاه است و کسی که بدون چنین مجوِّ
ر در قانون محکوم خواهد شد، البته امکان محکوم ساختن این افراد به پرداخت دیه وجود  علیه انسان مهدورالدم نماید به مجازات تعزیری مقرِّ

ق نمیشود؛ زیرا اساسًا به انسان مهدورالدم دیهرد و فقط مجازات تعزیری در مورد آنان به اجرا گذاشته میندا ًا در بحث گیرد؛ استثنائای تعلِّ
 دفاع مشروع چنانچه شخص با رعایت مراتب دفاع اقدام به دفاع از خود یا دیگری نماید، با توجه به مباح بودن عمل، به هیچ مجازاتی محکوم

ق.م.ا به پرداخت دیه و تعزیر  320مادۀ  0مراتب دفاع را رعایت ننموده باشد که در این صورت با توجه به تبصرۀ  کهآننخواهد شد؛ مگر 
 ق.م.ا( 441ق.م.ا و مادۀ  402ق.م.ا، مادۀ  320مادۀ  0و  1تبصرۀ ) محکوم خواهد شد.

  در بحث مهدورالدم بودن، هر دو نوع اشتباه موضوعی و حکمی موجب سقوط قصاص است، برای مثال در فرضی که شخصی وارد جمعی
ا پس از  ر اینکه مهدورالدم است به قتل برساند؛ امِّ نتیجه متوجه شود که شخص مورد نظر او کس  حصولشده و یکی از حاضران به تصوِّ

 شود؛ همچنین ممکن است منشأ اشتباه در مورد شخص مهدورالدمموضوعی، قتل عمدی محسوب نمی دیگری بوده است، به دلیل شبهۀ
ر اینکه طرف مقابل به دلیل قتل دوست صمیمی او، مهدورالدم است او را به  اشتباه حکمی باشد، برای مثال در فرضی که شخصی به تصوِّ

ا بعدًا متوجه شود اقتل برساند؛  به او مهدورالدم نبوده و فقط نسبت به اولیای دم مهدورالدم بوده است، به دلیل که مقتول اساسًا نسبت مِّ
شود؛ به عبارت دیگر چه در فرضی که واقعًا شخص مهدورالدمی اشتباه در حکم و تشخیص انسان مهدورالدم، قتل عمدی محسوب نمی

شخص مهدورالدم نبوده و مرتکب صرفًا به اشتباه و  وجود داشته و شخص دیگری به جای او کشته شده باشد و چه در فرضی که اساساً 
 اعتقاد به اینکه او مهدورالدم بوده است، او را به قتل برساند، بحث قتل عمدی و قصاص نفس منتفی است.

 ر اینکه طرف مقابل محقون ًا معلوم و بعد الدم است، او را به قتل برسانددر صورتی که عکس قضیۀ فوق اتفاق بیفتد؛ یعنی شخصی با تصوِّ
ت مجنی  شود که مقتول مهدورالدم بوده است، بحث قتل عمدی منتفی است؛ زیرا آنچه در اینجا مورد موضوعیت می علیه باشد، شخصیِّ

 است، نه علم یا جهل مرتکب.
 قتولی م ،به عبارت دیگر های ایراد جنایت یا وقوع جنایت موجب عدم ثبوت قصاص خواهد بود؛یه در هر یک از زمانلَ عَ بودن مجنی  الدممهدور

 تحت حمایت قانون بوده باشد. نتیجه حصولزمان م در هو  در زمان وقوع عمل مجرمانهشود که حیات او هم الدم محسوب میمحقون
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 نتمکی به علم و کند مشاهده اجنبی مرد با زنا حال در را خود همسر مردی گاه هر»: تعزیرات بخش اسالمی مجازات قانون 530 مادۀ
 جرح و ضرب کمح. برساند قتل به تواندمی را مرد فقط باشد هکرَ مُ  زن که صورتی در و برساند قتل به را آنان حال همان در تواندمی باشد داشته زن
 «.است قتل مانند نیز مورد این در
  ق.م.ا زانی نسبت به شوهر زانیه و زانیه نسبت به شوهرش مهدورالدم هستند و در صورت قتل یا صدمه به آنان  320مادۀ « ث»مطابق بند

 مجازات یا ضمانی اعم از تعزیر یا ضمان دیه ثابت نیست. گونهچیه
 قصاص  به قتل زانی و زانیه نمایند، به اقدام و در صورتی که سایر افراد مانند پدر، برادر و.. شونداشخاص مزبور مهدورالدم نسبی محسوب می

ه آنها اند که این اشخاص نسبت بنفس محکوم خواهند شد؛ مگر آن که اشتباه حکمی خود را اثبات نمایند و محرز شود که بر این باور بوده
 ق.م.ا قصاص ساقط و پرداخت دیه و تعزیر محکوم خواهند شد. 323توجه به مادۀ اند، که در این صورت با بوده نیز مهدورالدم

  بودن حکم مزبور، اگر عکس قضیۀ فوق اتفاق بیفتد، یعنی زن شوهر خود را با زن دیگری در حال زتا ببیند، حِقِّ قتل با توجه به استثنایی
 د.آنان را نداشته و در صورت قتل آنان، به قصاص نفس محکوم خواهد ش

 :استناد به حکم فوق برای معافیت مرد تنها در صورتی است که 
خودش صحنۀ زنا را دیده باشد، نه اینکه مثاًل برایش فیلم گرفته مرد طرفین را در حال زنا )نه معاشقه و روابط مادون زنا( مشاهده نماید،  .1

 باشند.
 را به قتل برساند. هاآندر همان لحظۀ زنا، )نه مثاًل چند ساعت بعد(  .0
 تواند مرد اجنبی را به قتل برساند.علم به تمکین زن و عدم اکراه او داشته باشد؛ در غیر این صورت فقط می .3
 حکم مزبور د رسشود؛ البته به نظر میآید که این حکم شامل زنی که در ُمتعه یا نکاح موقت مرد است، نیز میاز اطالق مادۀ فوق چنین برمی

ی داد.توان به ایام عدۀ طالق رِ نمیرا   جعی تسرِّ
 ی اگر مرد با نقشۀ قبلی و اطالع از رابطۀ همسر خود با اجنبی وارد شده و اقدام به قتل از ظاهر کالم قانونگذار چنین استنباط می شود که حتِّ

 فاقی، با صحنه مواجه شود.شود و برای شمول آن ضرورتی ندارد که زوجه به طور اتآنان نماید، نیز مشمول حکم فوق می
  ر در مادۀ فوق باید از سوی متهم به اثبات برسد، در غیر این صورت به مجازات قتل اصل بر عدم جواز قتل از سوی شوهر است و شرایط مقرِّ

 یا سایر جنایات عمدی محکوم خواهد شد.
  یات خود اقدام به کشتن یا آسیب به طرف مقابل نمایند، ق.م.ا در صورتی که زن یا مرد اجنبی برای حفظ ح 111مادۀ « پ»به استناد بند

 توانند به دفاع مشروع استناد نمایند.نمی
 

د می :اشخاص جسمانی تمامیت علیه جرائمنتیجۀ حاصلۀ  ؛ یعنی منتهی باشندجرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص جزء جرائم مقیِّ
 این جرائم است؛ این نتایج از قرار ذیل است: حصولشدن رفتار مرتکب به نتیجۀ خاص الزمۀ 

 باشد.علیه میسلب حیات یا همان مرگ مجنی  قتل نتیجه جنایت بر نفس:  .1
یا هر نوع صدمه دیگر به اعضای بدن  جنایت بر عضو: ضرب، جرح، از کار افتادگی، قطع یا خارج کردن اعضای داخلی یا خارجی بدن .0

 علیهمجنی  
 افتادگی حس بویایی( یا نقصان منافع )مانند از کارزوال  جنایت بر منفعت: .3

 نتیجۀ حاصله در جنایت بر نفس )قتل(
  باشد.علیه مینتیجۀ قتل سلِب حیات یا همان مرگ مجنی  علیه باید فوت کند؛ به عبارت دیگر قتل، مجنی   حصولجهت 
 .س است  لحظۀ مرگ، لحظۀ پایان حیات و قطع ضربان قلب و تنفِّ
  ف ضربان قلب همچنان فرد را زنده نگه داشت، باید بیان نمود که امروزه پایان های نوین امروزی که میپیشرفتبا لحاظ

ِّ
توان پس از توق

 «شود.شده محسوب میفوت ،یهلَ عَ مرگ غیرقابل بازگشت مغز است و از این رو با مرگ مغزی، مجنی  »حیات، 
 ب با لحاظ قانون پیوند اعضای بیماران فوت م است مصوِّ مرگ مغزی زمان پایان »، 11/1/1312شده یا بیماری که مرگ مغزی آنان مسلِّ

 درمان ،بهداشت وزارت از کتبی اجازه کسب از پس اعضاء، پیوند برای مجهز هایبیمارستان»مطابق این ماده واحده:  است.« ن حیاتتیاف
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 به باشد، مسلَّ م ُخبره کارشناسان نظر طبق بر آنان مغزی مرگ که بیمارانی یا شدهفوت بیماران سالم اعضای از توانندمی پزشکی، آموزش و
ِی  موافقت یا بیمار وصیت شرط ت ولِّ  «.نمایند استفاده دارد بستگی فوق اعضای یا عضو پیوند به حیاتشان ادامه که بیمارانی به پیوند جهت میِّ

ن نتیجۀ جنایت و )رابطۀ سببیت بی اشخاص جسمانی تمامیت علیه جرائمو رفتار مجرمانه در  نتیجۀ حاصلهرابطۀ سببیت بین 
ه نه تنها اگر علیه آن است که بتوان ثابت نمود کمنظور از احراز رابطۀ سببیت بین نتیجه و رفتار مجرمانه در جنایات منتهی به قتل مجنی   جنایت(

ریعلیه داد، بلکه بین رفتار جانی و نتیجۀ واقع شده بر مجنی  رفتار متهم نبود، مرگ رخ نمی وی است. به نح وجود داشته رابطۀ سببی عرفی مؤثِّ
ق.م.ا چنین بیان داشته  490قانونگذار در مادۀ  بینی جانی واقع شده است.که نتیجه با کمترین تفاوت فاحش و با همان شیوه منظور و قابل پیش

 به یا تسبیب به یا مباشرت نحو به آنکه از اعم باشد مرتکب رفتار به مستند حاصله نتیجۀ که است دیه یا قصاص موجب صورتی در جنایت»است: 
ر داشته است:  109همچنین مادۀ  «شود انجام آنها اجتماع  ،است کیفری یا مدنی ضمان موجب تقصیر که مواردی کلیۀ در»ق.م.ا چنین مقرِّ
 «.نماید احراز را مرتکب تقصیر به حاصله نتیجه استناد است موظف دادگاه

 حصولع موجب ای از وقایای از اسباب روبرو باشیم و در چنین وضعی اگر سلسلهشود که با زنجیرهاحراز رابطۀ سببیت در جنایات زمانی دشوار می
 نتیجه شوند، انتساِب نتیجه به سبِب اول در صورتی ممکن خواهد بود که عامل )سبب( مستقلی این زنجیره را قطع نکرده و توالی عرفی سلسله

 اسباب از سبب اول تا نتیجه منتهی شده باشند.
 یستن جنایت تحقق از مانع آن، از ناشی نتیجه و مرتکب رفتار میان زمانی، فاصله وجود»قانون مجازات اسالمی:  493همچنین مطابق مادۀ 

 کلیه مورد در قانون این( ۲۹۲)مادۀ  و ماده این حکم. است دیه یا قصاص موجب مورد حسب که شنده،کُ  بیماری عامل انتقال از ناشی فوت مانند
 «.است جاری جرائم

ل شرح داده  ایم.مباحث اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب در مطالب قبل به طور مفصِّ
 

 انواع مرگ
ه صورت او ب هایریه و قلب مغز،فعالیت آثار و عالئم حیات نیست؛ به عبارت دیگر  گونهچیهمرگ حتمی که فرد دارای  ، یامرگ قطعی .1

ف شده است
ِّ
 .کامل متوق

آید. حیات غیرمستقر، یعنی وضعیت کسی که و مرگ مغزی مصداقی از آن به حساب می غیرمستقر است اتیح، که همان مرگ نسبی .2
ف کامل فعالیت مغز، قلب و ریه

ّ
رگ ها نشده است؛ ولی همانند مآخرین رمق حیات را دارد و به عبارت دیگر هرچند دچار مرگ قطعی یعنی توق

د هنوز شود، هرچنلقی میجنایت بر میت ت ،کسی در حکم مرده است و صدمه به اومغزی بازگشت او به حیات مستقر محال است، چنین 
 .دارای آثاری از حیات باشد

 علیه و قتل توسط دیگریآسیب به مجنی  
 است نفر دوم همان قاتل برساند قتل به را او دیگری آن از بعد و کند وارد شخصی به آسیبی کسی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  321مادۀ 
 «.شودیم محکوم عضو قصاص به فقط اولی و دیگردیم مرگ موجب تنهایی به سابق آسیب اگرچه

طه را قطع کند این راب دیگریباید احراز شود؛ پس اگر عامل  جنایات در مجرمانه رفتار و حاصله نتیجۀ بین سببیت رابطۀهمان طور که بیان شد 
به او وارد کرده، به  دیگری چند ضربه چاقو؛ برای مثال در فرضی که شخصی به قصد کشتن توانیم جنایت حاصله را منتسب به مرتکب بدانیمنمی

ا شخص دیگری با شلیک گلوله به مغز مجنی  یه یقینًا تا ساعاتی بعد در نتیجۀ خونریزی فوت میلَ عَ نحوی که مجنُی  علیه درجا باعث مرگ کند؛ امِّ
هی به فوق توانست، منتعمل نفر اول به تنهایی می ، قاتل نفر دوم است؛ زیرا مرگ صرفًا در نتیجۀ عمل او اتفاق افتاده است، هر چندشودوی می
 علیه شود.مجنی  

 توسط دیگری آسیبعلیه و مجنی   قتل
 رمق نآخری تنها و دهد قرار مرده حکم در را وی که یاگونه به کند وارد شخصی به آسیبی کسی هرگاه» قانون مجازات اسالمی: 322مادۀ 
 جنایت مجازات به دوم نفر و شودیم قصاص اول نفر دهد پایان او غیرمستقر حیات به رفتاری انجام با دیگری حال این در و بماند باقی او در حیات

 «.است جاری نیز غیرعمدی جنایات مورد در قانون این( ۳۷۱ماده ) و ماده این حکم. گرددیم محکوم میت بر
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ر در این ماده ناظر بر فرضی است که عکس قضیۀ مندرج در مادۀ قبل اتفاق بیفتد، یعنی نفر اول شخصی را در حکم مرده قرار داده   وحکم مقرِّ
ابطۀ ر  علیه را در حکم مرده قرار داده است ونفر دومی آخرین رمق حیات را از او بگیرد، در اینجا قاتل نفر اول است؛ زیرا او با رفتار خود مجنی  

 میان رفتار او و نتیجۀ حاصله برقرار است. صرفاً سببیت 
 علیه شود.ای است که منتهی به مرگ مغری مجنی  یکی از بارزترین مصادیق در حکم مرده قرار دادن دیگری، ضربه

ای و آسیبی وارد کرده باشد؛ بلکه اگر فردی به دلیل بیماری ق.م.ا الزم نیست حتمًا کسی ضربه 310موضوع مادۀ  حصولرسد برای به نظر می
ق.م.ا است.  310د، مشمول مادۀ شبوده و دیگری با رفتاری زندگی او را پایان ببخ« حیات غیرمستقر»العالج در حکم مرده قرار گرفته و دچار 

رسد این است که مادۀ ق.م.ا به نر می 310ِاشکالی که در مورد مادۀ  البتهدر مورد فرد دچار حیات غیرمستقر. ت های حفظ حیامثل قطع دستگاه
ت، تنها به بریدن سر و قطع اعضا و جوارح اشاره کرده است و معلوم نیست 100 حیات  ی بهکه اگر کس ق.م.ا، در مقام بیان انواع دیۀ جنایت بر میِّ

، چه میزان دیه باید پرداخت کند، بعید نیست که در همۀ این أعمالی مثل تیراندازی، چاقو زدن و خفه کردن پایان دهد ای باشخص در حکم مرده
 باشد.دهم دیۀ کامل انسان زنده میموارد دیه عبارت است از یک

 
 جنایت حصولعامل مستقل در 
ر مستقل وجود عاملحالت اول: عدم 

ّ
ابطۀ ، به نحوی که رابطۀ سببیت قطع نشده و ر و نتیجه جنایت رفتار مرتکببین  مؤث

دًا دیگری را نمونۀ بارز این حالت وقتی است که کسی عمسببیت مستند به مرتکب جنایت باشد در این حالت مرتکب مسؤول است: 
را قاتل  کننده نسبت داد و ویان به شخص مجروحتو ابتال به کزاز بمیرد؛ در این حالت مرگ را می ومباالتی بی اثرعلیه بر مجروح کند و مجنی  

علیه دانست، چون هیچ عامل مستقلی رابطۀ سببیت را قطع نکرده است، بلکه بیماری نیز ناشی از همان جراحت اولیه بوده است؛ هرچند مجنی  
در « ره»در شرح لمعه( و )امام خمینی  امکان مداوا داشته و آن را ترک کرده باشد )مطابق با نظر فقهی شهید اول در لمعه( )شهید ثانی

توانسته مانع مرگ شود و نتیجه را باید به وجود مقتضی مستند کرد و نه فقدان مانع؛ تحریرالوسیله(؛ زیرا مقتضی مرگ جراحت بوده و مداوا می
علیه موجب عدم انتساب قتل یا ِن مجنی  علیه با وجود قدرت دفاع در مقابل مهاجم از خود دفاع ننماید، ِصرف دفاع نکردهمان طور که مجنی  
ی با وجود عدم دفاع مجنی  جرح به مرتکب نمی د به علیه، همچنان قتل یا جرح مستنشود؛ به عبارت دیگر چون رفتار مستند به مهاجم است، حتِّ

 علیه است:همچنین در موارد زیر به دلیل رابطۀ سببیت؛ متهم، مسؤول جنایت علیه مجنی   باشد.مهاجِم مرتکب می
 کند.کند و فوت میدختری که برای فرار از تجاوز جنسی خود را از بلندی پرت می 
 پردهای جنسی یک راننده دِر خودرو را باز کرده و بیرون میخانمی که برای فرار از مزاحمت 
  کند.پرد و فوت میبیرون میکارگری که پس از ایجاد شدن حریق در ساختمان تولیدی محل کارش برای فرار از آتش از پنجره 

 او از رکتیح اختیار بدون یا کند فرار اختیاربی ترس اثر در شخص آن و بترساند را دیگری کسی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  444مادۀ 
 «.است مسؤول غیرعمدی و عمدی جنایات تعاریف حسب ترساننده گردد، دیگری یا خودش بر صدمه ایراد موجب که بزند سر
  ترساندن در مادۀ فوق فاقد موضوعیت است و هرگونه رفتاری که موجب سلِب اختیار از فرد و ایراد جنایت بر خود شود، مشمول حکم فوق

 است.
 آنکه جنایتی بر خودش وارد شود و نفر دوم به ِصرف ترسیدن )بیس طرف مقابل میدهد که موجب هرااری را انجام میگاهی شخص رفت

 کند، در این موارد نیز چنانچه نتیجۀ حاصله در أثِر رفتار نفر اول بوده باشد، مسؤولیت بر عهدۀ اوستیا فوت میکند( مصدوم شده 
ر مستقل وجود عاملحالت دوم: 

ّ
ببیت ، به نحوی که رابطۀ سببیت قطع شده و رابطۀ سو نتیجه جنایت رفتار مرتکببین  مؤث

، مسؤول جنایت رتکبمسببیت؛ رابطۀ در موارد زیر به دلیل قطع مستند به مرتکب جنایت نباشد در این حالت مرتکب مسؤول نیست: 
 علیه نیست:علیه مجنی  

 ر مستقل) دهد که در آنجا بماند تا بمیرد. رغم توان خروج از آب، ترجیحاگر کسی دیگری را در آب یا آتش اندازد و وی، علی  :عامل مؤثِّ
 علیه(مجنی  

  ز به قوط کرده و به زمین س چتر نجات باز نکردناست را از هواپیما به بیرون پرت کند و وی در نتیجۀ  چتر نجاتاگر کسی دیگری را که مجهِّ
ر مستقل) فوت کند.  علیه(: مجنی  عامل مؤثِّ
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  ر مستقل) مثل اپیدمی مبتال به وبا شود و فوت گردد. )علل قهری( بینیای غیرقابل پیشدلیل واقعهاگر فرد مضروب یا مجروح، به : عامل مؤثِّ
 علل قهری(

   ر مستقل) علیه زنای به ُعنف، به هنگام وضع حمل فوت شود.اگر مجنی  علیه(: مجنی  عامل مؤثِّ
   ر مستقل) خودکشی کند.علیه زنای به ُعنف، اگر مجنی  علیه(مجنی   :عامل مؤثِّ

 باشد لیهعمجنی   تقصیر یا و عمد به مستند منحصراً  جنایت هرگاه فصل این در مذکور موارد کلیه در» قانون مجازات اسالمی: 532مادۀ 
 باشد علیهمجنی   یرتقص یا عمد به مستند آن سرایت لکن باشد مرتکب تقصیر یا عمد به مستند جنایت اصل که مواردی در. نیست ثابت ضمان
 «.نیست ضامن سرایت مورد به نسبت مرتکب

 قهری علل ثرا در اینکه مانند نباشد، کسی رفتار به مستند دیگر خسارت نوع هر یا جنایت که مواردی در» قانون مجازات اسالمی: 500مادۀ 
 «.است منتفی ضمان شود، واقع

 امنض کس هیچ گردد، آسیب موجب و آید وجود به مانعی زلزله و سیل مانند قهری علل اثر در هرگاه» قانون مجازات اسالمی: 514مادۀ 
 جایی را آن یکس لکن و آورد همراه به را چیزی آن، مانند یا سیل اگر و باشند داشته را آنها کردن برطرف تمکن اشخاصی یا شخص گرچه نیست،

 جهت در و بردارد نامناسب جای از را آن اگر و است دیه دارعهده شود، آسیب موجب که دهد قرار بدتری جای در یا اول جای مانند نامناسب
 «.نیست ضامن دهد قرار تریمناسب جای در عابران مصلحت

ر مطابق مواد فوق عامل»  مرتکب به مستند سببیت رابطۀ و شده قطع سببیت رابطۀ که نحوی ، بهجنایت نتیجه و مرتکب رفتار بین مستقل مؤثِّ
 «باشد که در این صورت هیچ کس ضامن نیست.علیه یا علل قهری میمجنی  نباشد؛ مستند به  جنایت

 جنایت حصولالت دوم عامل مستقل در تفاوت حالت اول و ح
ا شدگی یا سوختگی( در لحظۀ اول پرتاب در آب ی، نتیجۀ حاصله )یعنی مرگ ناشی از غرق)حالت دوم( علیه در آب یا آتشدر مورد انداختن مجنی  

شود؛ در حالی علیه استناد میشود؛ بلکه ناشی از باقی ماندن در آب یا آتش است؛ که در این حالت رابطۀ سببیت به خود مجنی  آتش حاصل نمی
آن ناشی از همان جرح اولیه است؛ که در این حالت رابطۀ سببیت به مرتکب استناد و هرگونه سرایت )حالت اول( که در ترک مداوای جراحت 

 شود.می
 

 وجود فاصلۀ زمانی بین جنایت و نتیجه جنایت
 فوت انندم نیست جنایت تحقق از مانع آن، از ناشی نتیجه و مرتکب رفتار میان زمانی، فاصله وجود»قانون مجازات اسالمی:  443مادۀ 
 جرائم کلیه مورد در قانون این( ۲۹۲ماده ) و ماده این حکم. است دیه یا قصاص موجب مورد حسب که ه،شندِ کُ  بیماری عامل انتقال از ناشی
 «.است جاری

 رخطرپکند، مثل فردی که مبتال به ویروس ایدز است، عمدًا با رابطۀ جنسی وجود فاصلۀ زیاد بین جنایت و نتیجۀ آن، مسؤولیت مرتکب را نفی نمی
ها بعد بمیرد؛ مبتالکننده در صورت علم به مبتال بودن خود به ویروس ایدز و وجود علیه سالعلیه منتقل نماید و مجنی  ویروس ایدز را به مجنی  

تل قعلیه هنوز نمرده باشد، امکان محکومیت مبتالکننده به شروع به قصد مبتال کردن طرف مقابل، قتل منتسب به اوست و اگر هم مجنی  
 عمدی وجود دارد.

 
 احسان خسارت با انگیزۀ یا وقوع صدمه ارتکاب عمل منتهی به عدم ضمان در صورت

اگر کسی عمدًا دیگری را مضروب سازد و شخص ثالثی از روی خیرخواهی و احسان مضروب را سوار خودروی خود کرده و بدون مطمئن شدن از 
بین راه به هنگام پیچیدن با سرعت زیاد دِر خودروی او باز شده و فردی مضروب به بیرون افتاده و افتد، در ها به حرکت میبودن کامل درببسته 

علیه را باید به رانندۀ خودرو )هرچند به شکل عمدی( نسبت داد، نه به ضاربی بر أثر برخورد سرش با جدول کنار خیابان بمیرد؛ در اینجا مرگ مجنی  
داد. در این مورد الزم به ذکر است که بود، مرگی هم رخ نمیب کرده است؛ هرچند هر یک از این دو واقعه نمیکه عمدًا و با سوءنیت وی را مضرو

ی مادۀ   باشد.ق.م.ا مبتنی بر قاعدۀ احسان می 112حتِّ
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 ای عرض جان، مال، حفظ جهت به که را رفتاری دیگری به کمک و احسان انگیزه با شخصی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  510مادۀ 
 «.نیست ضامن ایمنی، نکات و قانونی مقررات رعایت صورت در شود خسارت یا و صدمه موجب عمل همان و دهد انجام است، الزم او ناموس

 .نیست ضامن ایمنی، نکات و قانونی مقررات رعایت صورت در بنابراین به استناد مادۀ فوق در مثال باال رانندۀ
در فرضی که فردی برای جلوگیری از خودکشی کسی »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  00/1/1390مورخ  1423/90/1مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ 

که با سالح کمری شقیقۀ خود را هدف قرار گرفته است، با شلیک سالح دیگر، مچ دست وی را قطع کند، اگر طریق دیگری برای حفظ جان 
و در صورت وجود شرایط مندرج در این ماده، مسؤولیتی متوجه واردکنندۀ  1390ق.م.ا  112شخص وجود نداشته باشد، با توجه به اطالق مادۀ 

 کننده است.جرح نیست، در عین حال تشخیص موضوع به عهدۀ قاضی رسیدگی
 

 شروع به ارتکاب جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
بوده و ارتباط مستقیم با وقوع آن ندارد هم فرا رفته و عماًل وارد عملیات کسی که قصد ارتکاب جرمی را داشته و از اقداماتی که فقط مقدمۀ جرم 

شود، باز ممکن است به نتیجۀ موردنظر خود نرسد. برای مثال ممکن است از اقدام یک قاتل یا ضارب بالقوه، درست در لحظۀ اجرایی جرم می
ی تیر شلیک یلی مثل اصابت به دال آنچه که موردنظر ضارب بوده است  ه، برخالفشدشلیک گلوله، توسط مأموران پلیس جلوگیری شود، یا حتِّ

اس بدن یا خطا در تیراندازی یا لباس ضدگلولۀ مجنی   ردنظر مرتکب علیه یا ایجاد جراحت موعلیه، موجب سلب حیات مجنی  گلوله به نقطۀ غیرحسِّ
 نشود، که مورد اخیر جرم عقیم است و همان حکم شروع به جرم را دارد.

داند که مرتکب، برخالف میل و ارادۀ خود، به نتیجۀ موردنظر یعنی مرگ ق.م.ا تنها زمانی شروع به قتل عمدی را قابل مجازات می 100ۀ ماد
وم کقربانی نرسد؛ ولی اگر مرتکب خود پشیمان شده و پس از ورود به عملیات اجرایِی قتل، آن را ادامه ندهد، نه تنها به شروع به قتل عمد مح

ظ باشد، به دلیل ندامت، از لحاشده دارای عنوان مجرمانه ق.م.ا، در صورتی که رفتار انجام 30مادۀ « ث»هد شد، بلکه چه بسا بر اساس بند نخوا
ه باشد؛ علیارتکاب آن جرم نیز از موجبات تخفیفات مجازات برخوردار شود. بدیهی است که عنوان مجرمانه ممکن است ایراد ضرب و جرح مجنی  

 علیه را به قصد قتل مورد ضرب و جرح قرار دهد، ولی در اثنای کار پشیمان شده و به میل و ارادۀ خود آن را ادامه ندهداینکه شخصی مجنی   مثل
 شود که از سوی قاضی قابل تخفیف خواهد بود.ق.م.ا تعزیرات حکم به مجازات صادر می 114در چنین حالتی مطابق مادۀ 

اسی»با چوب به  «بدون قصد قتل»اگر کسی  توان آن را شروع وارد نماید، ولی فرد نمیرد، نمی« نوعًا ُکشنده»ای از بدن دیگری ضربه« نقطۀ حسِّ
مادۀ « پ»یا « ب»ُمرد داخل در بند شروع به جرم وجود قصد مجرمانه است، هرچند اگر فرد می حصول؛ زیرا یکی از شرایط به قتل عمدی دانست

م شوند، قصد نتیجۀ اصلی یا مستقیفرض می« حکم قتل عمد»که موارد در « پ»یا « ب»شد؛ زیرا در موارد بند قتل، عمد محسوب میق.م.ا  092
ا در شرط نیست و ِصرف قصد غیرمستقیم اعم از مطلق یا نسبی کفایت می یق قتل، احراز قصد مجرمانه در مفهوم دق بهشروع  حصولکند؛ امِّ

ر نمی ارت دیگرکلمه شرط است؛ به عب ق.م.ا  100باشد و به همین دلیل است که قانونگذار در مادۀ در جرائم غیرعمدی شروع به جرم قابل تصوِّ
 .«ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ...  قصدهر کس »راجع به شروع به جرم، را با این عبارت شروع کرده است که: 

 تمامیت جسمانی اشخاصمجازات شروع به ارتکاب جرائم علیه 
 نگردد ققمح وی اراده بدون منظور نتیجه ولی نماید عمد قتل به شروع کسی گاه هر»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  513مادۀ 

 «.شد خواهدمحکوم تعزیری حبس سال سه تا ماه شش به
ر در مادۀ  منسوخ و مجازات شروع به جرم در حال  03/0/1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  11مادۀ فوق به موجب حکم مقرِّ

ر در مادۀ  گردد. البته مجازات مزبور به دلیل شدیدتر بودن، عطف بماسبق ( تعیین می4ق.م.ا )حبس درجۀ  100حاضر بر اساس حکم عام مقرِّ
اتفاق  03/0/1399تعزیری مصوب  الجرا شدن قانون کاهش مجازات حبساای که پیش از الزمهای عمدیمورد شروع به قتلشود و در نمی

 گردد.ق.م.ا تعزیرات مجازات تعیین می 113اند، کماکان بر اساس مادۀ افتاده
 

 عنصر روانی جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
ه تبعیت از نظر فقیهان، قتل و سایر صدمات جسمانی را بر اساس عنصر روانی مرتکب، در مادۀ ، ب1390قانون مجازات اسالمی مصوب سال 

 خطای محض تقسیم کرده است ـ 3شبه عمدی و  ـ 0عمدی،  ـ 1نوع:  3به  009
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 عنصر روانی جنایات عمدی

و  بودنزندهالزامًا باید علم به  عمدی جنایاتاست و مرتکب در  الدمانسان زندۀ محقون، موضوع جرم، عمدی جنایاتدر  علم به موضوع:
را  علیهمجنی   جسمانی وضعیت خاص به علمو  رفتار بودن کشنده نوعاً  به مرتکب علِم همچنین باید  داشته باشد. علیهالدم بودن مجنی  محقون

 موارد ذیل است: عمدی جنایات در موضوع به علم از در بعضی از موارد احراز نمود؛ بنابراین منظور
 زنده انسان وجود بهمرتکب  علم .1
 علیهالدم بودن مجنی  به محقون مرتکب علم .0
 رفتار بودن کشنده نوعاً  به مرتکب علم .3
 زمانی یا مکانی خاص وضعیت یا علیهمجنی   جسمانی خاص وضعیت بهمرتکب  علم .4

روانی  عنصرعام از اجزای اصلی  تیسوءندر تمام جرائم عمدی،  کهعام عبارت است از قصد ارتکاب رفتار مجرمانه  تیسوءن عام: تیسوءن
 .داشته باشد ایراد جنایتارتکابی عامد باشد؛ یعنی مرتکب باید قصد  رفتارنیز مرتکب باید در انجام  عمدی جنایاتاست، در 

د باید وجود داشته باشد، در حصولخاص عبارت است از قصد  تیسوءنخاص:  تیسوءن نیز که  مدیع جنایات نتیجه که در جرائم عمدی مقیِّ
د به نتیجه است،  ؛ به عبارت اشدبمی جنایت حصولقصد  ،عمدی جنایاتخاص در  تیسوءنخاص باید وجود داشته باشد.  تیسوءنیک جرم مقیِّ

؛ داشته باشده( را علی)یعنی قصد سلِب حیات یا قصد ایراد صدمه به مجنی   جنایت حصول قصد ،رفتار مجرمانه قصدعالوه بر مرتکب باید دیگر 
ر اینکه بنابراین اگر کسی خانه گاهی از سکونت افراد در آن، آتش بزند و در نتیجه ساکنان آن بمیرند، یا کسی را که خوابیده به تصوِّ ای را بدون آ

 .شودن پرتاب شدن بمیرد یا مجروح شود، رفتار مرتکب قتل یا جرح عمدی محسوب نمیهمی اثرُمرده است از بلندی به پایین پرتاب کند و او بر 
 قانون مجازات اسالمی: 092موارد عمدی محسوب شدن جنایت، مطابق بندهای مختلف مادۀ 

 جنایت با قصد مستقیم .1
 افرادی ای فرد یا معین افرادی یا فرد بر جنایت ایراد قصد کاری انجام با مرتکب هرگاه» قانون مجازات اسالمی: 240مادۀ  «الف»بند 

 نظیر یا ایتجن آن وقوع موجب نوعاً  ارتکابی کار خواه شود، واقع آن نظیر یا مقصود جنایت نیز عمل در و باشد داشته را جمع یک از غیرمعین
 «نشود خواه بشود، آن

  از قرار ذیل است اسالمی مجازات قانون 092 مادۀ «الف» بندجنایت عمدی به موجب  حصول ضابطۀمطابق نظر دکتر مالکریمی: 
 علم به موضوع: .1

 علم مرتکب به وجود انسان زنده −
 علیهالدم بودن مجنی  علم مرتکب به محقون −

 قصد ارتکاب رفتار: عام تیسوءن .2
 جنایت مستقیم حصولقصد : خاص تیسوءن .3
   علیه را داشته باشد و عماًل به نتیجۀ مورد نظر خود برسد،مواردی که مرتکب با انجام رفتاری قصد قتل یا جنایت بر اعضاء و منافع مجنی 

وب ای را در بر دارد یا خیر، جنایت عمدی محسآیا این کار نوعًا چنین نتیجه کهنیابدون توجه به نوع وسیلۀ به کار رفته و بدون توجه به 
شود. بدین ترتیب، هرگاه شخصی به قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری، با یک تکه چوب نازک او را کتک بزند و عماًل باعث مرگ یا یم

 ای را در برندارد.شود، هرچند که این عمل نوعًا چنین نتیجهعلیه شود، جنایت عمدی محسوب میمجروح شدن مجنی  
  شانس موفق شدن در آن کم است، در صورت حصول  دانددهد که میدیگری عملی را انجام میاگر مرتکب با قصد کشتن یا مجروح کردن

نتیجه، جنایت عمدی محسوب خواهد شد. پس اگر کسی با سالحی که ُبرد آن بسیار کم است شخصی را که در فاصلۀ زیادی از وی قرار 
کرده و وی را به  علیه اصابتبسیار کم است، هدف بگیرد و گلوله به مجنی  دارد، به قصد کشتن او ولی با علم به اینکه احتمال موفقیت وی 

، تیری که تنها یک گلوله درون آن استهمین طور اگر کسی با کشیدن ماشۀ هفت قتل برساند، چنین قتلی عمدی محسوب خواهد شد.
 ر مقابل ماشه و در نتیجه شلیک شدن آن، با احتسابداند احتمال قرار داشتن گلوله ددیگری را به قصد قتل هدف بگیرد، در حالی که می

 شود.علیه، عمل مرتکب عمدی محسوب میاحتماالت، تنها یک به هفت است، در صورت شلیک شدن گلوله و کشته یا مجروح شدن مجنی  
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 ن»منظور از  :سؤال  مورد نظر جانی؟ گیری است، یا فرد دارای هویتق.م.ا، فرد موضوع هدف 092در بند الف مادۀ « فرد معیِّ
 :ن، شخص مورد هدف 092با لحاظ بند الف مادۀ  پاسخ جنایت عمدی، هویت  حصولگیری جانی است و برای ق.م.ا منظور از شخص معیِّ

ن از یک جمع را نیز جنایت عمدی فرض نموده است؛ مجنی   علیه مهم نیست، چنانکه قانونگذار ِصرف قصد جنایت بر فرد یا افرادی غیرمعیِّ
ن واقع شود، صرفبنابر  ن باشد و جنایت بر همان هدف معیِّ ن، همان هویت موردنظر این اگر هدف جانی معیِّ نظر از اینکه هویتی هدف معیِّ

 جانی بوده است یا خیر، جنایت عمدی خواهد شود.
  مورد فرد و یهعلمجنی   که صورتی در شود دیگری بر جنایتی مرتکب هویت، در اشتباه علت به کسی اگر»قانون مجازات اسالمی:  094مادۀ 

 «.شودمی محسوب عمدی جنایت نباشند، قانون این( ۳۰۲) ماده مشمول دو هر نظر
 یا فرد هآنک بدون باشد، داشته را آن نظیر یا شده واقع جنایت ایراد قصد مرتکب هرگاه» قانون مجازات اسالمی: 240مادۀ  «ت»بند 
 «.دکن گذاریبمب عمومی اماکن در اینکه مانند شود، واقع آن، نظیر یا مقصود جنایت نیز عمل در و باشد، وی مقصود معینی جمع

  از قرار ذیل است اسالمی مجازات قانون 092 مادۀ «ت» بند موجب به عمدی جنایت حصول ضابطۀمطابق نظر دکترمالکریمی: 
 علم به موضوع: .1

 علم مرتکب به وجود انسان زنده −
 علیهمجنی  بودن الدمعلم مرتکب به محقون −

 قصد ارتکاب رفتار: عام تیسوءن .2
 جنایت حصولستقیم : قصد مخاص تیسوءن .3

 قانون مجازات اسالمی: 240مادۀ « ب»: بند جنایت با قصد تبعی مطلق )مستنبط از موجب جنایت بودن مطلق رفتار( .2
 را نآ نظیر و جنایت آن ارتکاب قصد هرچند گردد،می آن، نظیر یا شده واقع جنایت موجب نوعاً  که دهد انجام کاری عمداً  مرتکب، هرگاه»

گاه ولی باشد، نداشته  «.شودمی آن نظیر یا جنایت آن موجب نوعاً  کار آن که بوده متوجه و آ
  از قرار ذیل است اسالمی مجازات قانون 092 مادۀ« ب» جنایت عمدی به موجب بند ضابطۀ حصولمطابق نظر دکترمالکریمی: 

 علم به موضوع: .1
 علم مرتکب به وجود انسان زنده −
 علیهبودن مجنی  الدمعلم مرتکب به محقون −
 شندۀ مطلقکُ  نوعاً  رفتار به مرتکب علم −

 نوعًا ُکشندۀ مطلققصد ارتکاب رفتار : عام تیسوءن .2
 جنایت حصولمطلق : قصد تبعی خاص تیسوءن .3
 توضیح این  ؛ درچاقو به قلب دیگری واردکردنگردد، مانند رفتار نوعًا ُکشندۀ مطلق، رفتاری است که نوعًا و عادتًا موجب مرگ کلیۀ افراد می

اله، مانند چاقو، سالح گرم و ... لزومًا موجب نوعًا ُکشنده محسوب شدِن آن رفتا  رمطلب باید خاطرنشان ساخت که ِصرف استفاده از آلت قتِّ
شود و در این زمینه باید به محلِّ اصابت هم توجه نمود؛ برای مثال رفتار کسی که با سالح گرم و بدون قصد دیگری، به قوزک پای نمی

اسیت موِضع، عمدی محسوب نمیمجنی    شود.علیه شلیک کند و اتفاقًا منتهی به مرگ او شود، جنایت وارده به دلیل حسِّ
  ا با توجه حصولدر این موارد مرتکب قصد مستقیم  حصول مطلِق  تبعِی  قصدِ  ،رفتار بودن شندهکُ  نوعاً  به مرتکب به علم جنایت را ندارد؛ امِّ

ی اگر از روی شوخی داند بدین ترتیب، هرگاه کسی فرد دیگری را که شنا نمیشود. جنایت احراز می کند، یا  به داخل استخر عمیق پرتاپحتِّ
ه طرف او برا از باالی بلندی به پایین اندازد، یا چماقی را بر سر او بزند، یا در نزدیکی او بمبی منفجر کند یا با قیچی به جان او بیفتد و یا وی 

ی در صورت فقدان مستقیم قصد قتل یا ایراد صدمه، عمدی محسوب گلوله ای شلیک نماید، در صورت وقوع مرگ یا جراحت، عمل وی حتِّ
 .خواهد

 شودشنده محسوب مینوعًا کُ  از مصادیق رفتارهای رفتارهای زیر: 
 فشردن گلو، −
 چوب زدن به سر، −
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 سیلی زدن به شقیقه، −
اس، −  سنگ زدن به ُموضع حسِّ
 با میلۀ ِگرد و آهنی به سر و بدن زدن، −
 سنگ زدن به گردن و سر، −
 تاب دادن گردن و زدن سر به زمین، −
ابی به پشت ران پای −  چپ، فرو ُبردن کارد قصِّ
 ریختن بنزین بر روی کسی که بر روی آتش نشسته است، −
ت و از فاصلۀ نزدیک به سر قربانی. −  پرتاب سنگ با شدِّ

 هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  240مادۀ  «پ»: بند علیه(جنایت با قصد تبعی نسبی )مستنبط از شرایط خاص مجنی   .3
 واقع جنایت موجب نوعاً  متعارف افراد به نسبت است، داده انجام که هم را کاری و نداشته را آن نظیر یا شده واقع جنایت ارتکاب قصد مرتکب

 مکانی خاص توضعی علت به یا و دیگر وضعیت هر یا پیری ضعف، بیماری، علت به علیه،مجنی   خصوص در لکن شودنمی آن، نظیر یا شده
 زمانی یا کانیم خاص وضعیت یا علیهمجنی   نامتعارف وضعیت به مرتکب آنکه بر مشروط شودمی آن نظیر یا جنایت آن موجب نوعاً  زمانی یا

گاه  «.باشد متوجه و آ
  از قرار ذیل است اسالمی مجازات قانون 092 مادۀ «پ» جنایت عمدی به موجب بند ضابطۀ حصولمطابق نظر دکترمالکریمی: 

 علم به موضوع: .1
 علم مرتکب به وجود انسان زنده −
 علیهبودن مجنی  الدمعلم مرتکب به محقون −
 نوعًا ُکشندۀ نسبیرفتار  به مرتکب علم −
 زمانی یا مکانی خاص وضعیت یا علیهمجنی   جسمانی خاص وضعیت به مرتکب علم −

 نوعًا ُکشندۀ نسبیقصد ارتکاب رفتار : عام تیسوءن .2
 جنایت حصول: قصد تبعی نسبی خاص تیسوءن .3
  ا به دالیل شرایط خاص طرف مقابل مانندعموم افراد ُکشنده محسوب نمینسبت به رفتار نوعًا ُکشندۀ نسبی، رفتاری است که بیماری،  شود، امِّ

برای مثال رفتار کسی که به قصد شوخی، دوست خود را که شنا  شود.پیری و ... یا وضعیت خاِصِّ زمانی و مکانی نوعًا ُکشنده محسوب می
ر به شود، هرچند نسبت به سایر افرادی که قادنوعًا ُکشنده محسوب می اندازد، نسبت به آن شخصبلد نیست به قسمت عمیق استخر می

 رود.شنا کردن هستند، نوعًا ُکشنده به شمار نمی
  ا با توجه به علم حصولمرتکب قصد مستقیم  مورددر این  خاص وضعیت ای علیهمجنی   جسمانی خاص وضعیت به مرتکب جنایت را ندارد؛ امِّ

بدین ترتیب، مثاًل سیلی زدن عمل نوعًا ُکشنده نیست، ولی همین عمل  شود.جنایت احراز می حصول نسبی تبعِی  قصدِ  ،زمانی یا مکانی
زمانی که نسبت به یک نوزاد یا یک بیمار کهنسال انجام شود، ممکن است چنین ویژگی را یافته و در نتیجه، در صورت مرِگ قربانی یا ورود 

 جراحت به وی، عمِل مرتکب قتل یا ایراد جرح عمدی محسوب شود.
  وجه سبِی عمل تنها با تبودِن نِ ُکنندهاند، ُکشنده یا مجروحق.م.ا، که فقها نیز به آن اشاره کرده 092با توجه به تصریح بند پ مادۀ بدیهی است

شود؛ بلکه ممکن است شدت جنایت ناشی از عوامل خارجی، مثل زمان علیه، مثل بیماری، پیری یا ناتوانی، احراز نمیبه شرایط خاِصِّ مجنی  
ق زدن در گرمایا مک تواند نوعًا ُکشنده محسوب شود و در صورت منتهی شدن به مرِگ یا سرمای شدید می ان رفتار باشد. برای مثال شالِّ

به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور، هرچند ریختن بر روی دیگری عمل نوعًا  طورنیهمعلیه، عمل مرتکب را قتل عمدی سازد. مجنی  
ا ه یه یا جراحت علشود و در صورت مرگ مجنی  شد، این عمل نوعًا ُکشنده محسوب میگاه قربانی در کنار آتش نشسته بار ُکشنده نیست؛ امِّ

 .وی، جرم ارتکابی عمدی خواهد بود
  یا مکانی خاص وضعیت یا علیهمجنی   جسمانی خاص وضعیت بهبرای حصول جنایت عمدی مطابق این بند، مرتکب باید عالوه بر علم 

الع مرتکب از ابتالی مجنی  زمانی عقاد خون کافی علیه به بیماری عدِم ان، علم به رفتار نوعًا ُکشنده داشته باشد؛ بدین ترتیب ِصرف اثبات اطِّ
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ر یزی پیدا کرده و بر ثِر ایراد کمترین جراحتی خونادانسته است که نوعًا چنین افرادی بر نیست، بلکه عالوه بر آن باید اثبات شود که وی می
روری علیه کافی نیست، بلکه اثبات این نکته هم ضبودن مرتکب از ِصَغر سن مجنی  سپارند. همین اثبات مطلعریزی جان میتداوِم خون اثرِ 

است،  هلکنوعًا مُ  دانسته است که، با توجه به نرمی استخوانی جمجمۀ نوزادان، وارد کردن فشار بیش از حد به ناحیۀ سر آنهاکه وی می است
گاهیعلی و  علیه شده است.و موجب مرگ مجنی  ، به چنین کاری دست زده رغم داشتن این آ
  علم مرتکب به وقوع نتیجه مفروض است (رفتار نوعًا ُکشندۀ مطلق) «ب»در بند  :قانون مجازات اسالمی 092مادۀ « پ»و « ب»تفاوت بند ،

ا  گاهی خود را به اثبات برساند؛ امِّ از  ، اصل بر عدم علم مرتکب(رفتار نوعًا ُکشندۀ نسبی) «پ»بند و این بر عهدۀ مرتکب است که عدم آ
 علیه و نوعًا ُکشنده بودن آن رفتار است.وضعیت خاص مجنی  

 
 شبه عمدی دانسته است:جنایت حالت  3فتار مرتکب را در قانونگذار ر : عنصر روانی جنایات شبه عمدی

 :اسالمی مجازات قانون 241 مادۀ «الف» بندنتیجه را نداشته باشد:  حصولمرتکب در رفتار خود عامد بوده ولی قصد  .1
 مشمول که یموارد از و باشد نداشته را آن نظیر یا شده واقع جنایت قصد لکن داشته را رفتاری قصد یهلَ عَ مجنی   به نسبت مرتکب هرگاه»

 «.نباشد ،گرددیم عمدی جنایات تعریف
  از قرار ذیل است اسالمی مجازات قانون 091 مادۀ «الف» عمدی به موجب بندشبه جنایت  حصول ضابطۀمطابق نظر دکترمالکریمی: 

 علم به موضوع: .1
 علم مرتکب به وجود انسان زنده −
 علیهالدم بودن مجنی  علم مرتکب به محقون −

 مرتکب قصد ارتکاب رفتاری را دارد که نوعًا ُکشنده نیست .2
 علیه را ندارد.مرتکب قصد جنایت نسبت به مجنی   .3
 وقوع اتفاقی جنایت به دلیل رفتاری عمدی مرتکب .4
  اقدام به قصد تنبیه، نه به قصد ُکشتن( که اتفاقًا سبب مرگ فرزند شود.فرزند )مثل اقدام پدر به تنبیه متعارف 
 فاقًا سبب مرگ مالسارقی در ضرب و شتم مال مثل اقدام باخته باخته )به قصد فرار نه قصد ُکشتن با رفتاری که نوعًا ُکشنده نبوده است( که اتِّ

 شود.می
 فاقًا فوت کند، جنایت وارده شبه عمد برای مثال در فرضی که کارفرما به دلیل بی تی کارگر خود یک سیلی به صورت او زده و کارگر اتِّ

ِّ
دق

علیه را داشته و نه رفتار وی نوعًا ُکشنده بوده است تا بتوان رفتار او را مشمول جنایات شود؛ زیرا مرتکب نه قصد کشتن مجنی  محسوب می
 میردب دهُش پرت شخص یا ثالث شخص و کند پرت ثالثی شخص روی به را دیگری کسی هرگاه»ق.م.ا:  123عمدی دانست؛ یا مطابق مادۀ 

 091البته همان گونه که در قسمت اخیر مادۀ « .است عمدی شبه جنایت نگردد، عمدی جنایت تعریف مشمول که صورتی در گردد مصدوم یا
 شود، شبه عمدی محسوب کردن رفتار مرتکب مشروط بر آن است که این رفتار مشمول جنایات عمدی نباشد؛ بنابراینق.م.ا مالحظه می

ُکشتن او یا شخص زیرین را داشته یا رفتار او نوعًا ُکشنده باشد )مثاًل او را از یک ساختمان بلند چنانچه مرتکب از پرتاب کردن شخص، قصد 
رغم تصریح قانونگذار به جنایات خطای محض در این ماده، در مواردی شود. همچنین علیبه پایین بیندازد( جنایت وارده عمدی محسوب می

ق.م.ا باید  090مادۀ « پ»تکب پرت شود، به دلیل خطای در هدف و با استناد به بند ی به جز هدف مر صشده به روی شخکه شخص پرتاب
 جنایت وارده را خطای محض محسوب نمود.

  مطابق نظر دکتر میرمحمد صادقی، در شبه عمد باید عمد در فعل نسبت به شخص معین وجود داشته باشد، و برخالف جنایات عمدی، بنا
ن از یک جمع برای حصول آن کفایت میقانون مجا 092به تصریح مادۀ   کند.زات اسالمی، قصد کشتن فرد یا افرادی غیر معیِّ

 «ب» ندبگناه کشته یا مصدوم شود: مرتکب جهل موضوعی داشته و برخالف تصّور او از موضوع جنایت، یک انسان بی .2
 رفتار وضوعم اینکه به اعتقاد با را جنایتی آنکه مانند باشد داشته موضوع به جهل مرتکب، هرگاه» :اسالمی مجازات قانون 241 مادۀ

 «.گردد معلوم آن خالف سپس کند، وارد یهلَ عَ مجنی   به است قانون این( ۳۰۲ماده ) مشمول افراد یا و حیوان یا شیء وی
  از قرار ذیل است اسالمی مجازات قانون 091 مادۀ «ب» به موجب بند شبه عمدیجنایت  حصول ضابطۀمطابق نظر دکترمالکریمی: 
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 جهل به موضوع: .1
 مرتکب به وجود انسان زنده جهل −
 علیهالدم بودن مجنی  مرتکب به محقون جهل −

 قصد ارتکاب رفتار .2
 قصد حصول جنایت .3
 نایت شود که جدهد و پس از حصول نتیجه معلوم میدر این موارد مرتکب در لحظۀ ارتکاب، جنایت را نسبت به هدف مورد نظر خود انجام می

ر او ارتکاب یافته است. برای مثال در فرضی که شخصی با این باور که طرف مقابل مُ  یک کند؛ رده است به شلدر مورد شخصی خارج از تصوِّ
ا بعدًا معلوم شود که مجنی   ر اشتباه در مورد موضوع جنایت، به مجازات جنایت شبه عمدی محکوم علیه بیامِّ هوش بوده است؛ به دلیل تصوِّ

 خواهد شد.
 ن اقدام کرده است و متعاقبًا معلوم شده که هدف  همچنین اگر جانی، هدف مورد نظر را شئ یا حیوان پنداشته و نسبت به همان هدف معیِّ

ن او  شود.ق.م.ا شبه عمد محسوب می 091مادۀ « ب»، جنایت واقع شده مطابق بند الدم( بوده استگناه )محقونانسانی بی معیِّ
  ر در آن م( پنداشته و با حصق.م.ا )افراد مهدورالد 320مورد نظر را فردی از افراد مندرج در مادۀ همچنین اگر جانی، هدف ول شرایط مقرِّ

ق.م.ا قادر به  323الدم( بوده است و مطابق مادۀ گناه )محقونعلیه مورد هدف بیماده اقدام کرده باشد؛ ولی متعاقبًا معلوم شود که مجنی  
 320بنابراین در خصوص مادۀ  شود.ق.م.ا شبه عمد محسوب می 091مادۀ « ب»شود، جنایت واقع شده مطابق بند  اثبات اعتقاد اشتباه خود

ر است 0ق.م.ا   :فرض قابل تصوِّ
ق.م.ا نسبت  320: یعنی مرتکب بدون اعتقاد به وجود شرایط مذکور در مادۀ علیه مهدورالدم استمرتکب اعتقاد نداشته که مجنی   .1

ر است: 0مرتکب جنایت علیه وی شده است، که در این فرض علیه، به مجنی    حالت قابل تصوِّ
مرتکب به قصاص و  داشته است:علیه وجود ق.م.ا راجع به مجنی   320تواند ثابت کند که شرایط مذکور در مادۀ مرتکب می −

 شود.میشود؛ ولی اگر بدون حکم دادگاه مرتکب این جنایت شده باشد، تعزیر پرداخت دیه محکوم نمی
مرتکب به قصاص  علیه وجود داشته است:ق.م.ا راجع به مجنی   320تواند ثابت کند که شرایط مذکور در مادۀ مرتکب نمی −

 شود.میمحکوم 
ق.م.ا نسبت به  320: یعنی مرتکب با اعتقاد به وجود شرایط مذکور در مادۀ علیه مهدورالدم استداشته که مجنی  مرتکب اعتقاد  .0

ر است: 0علیه، مرتکب جنایت علیه وی شده است، که در این فرض مجنی    حالت قابل تصوِّ
د؛ ولی اگر شومرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی :علیه مهدورالدم بوده استمجنی  تواند ثابت کند که مرتکب می  −

 شود.بدون حکم دادگاه مرتکب این جنایت شده باشد، تعزیر می
ود را یعنی مرتکب اشتباه بوده کرده است، اگر بتواند اعتقاد خ :علیه مهدورالدم بوده استتواند ثابت کند که مجنی  مرتکب نمی −

ق.م.ا  110مادۀ  در مقرر مجازات به دیه پرداخت بر عالوه شود ومرتکب قصاص نمی بر این امر ثابت کند. در این فرض
 .شودمی محکوم تعزیرات

 241 مادۀ «پ» ندبمباالتی او اّتفاق افتاده باشد: احتیاطی یا بیمرتکب در رفتار خود تقصیر کرده و جنایت در نتیجۀ بی .3
 تعریف مشمول آن نظیر یا شده واقع جنایت اینکه بر مشروط شود، واقع مرتکب تقصیر سبب به جنایت هرگاه» :اسالمی مجازات قانون
 «.نباشد عمدی جنایت

  از قرار ذیل است اسالمی مجازات قانون 091 مادۀ «پ» به موجب بند شبه عمدیجنایت  حصول ضابطۀمطابق نظر دکترمالکریمی: 
 قصد حصول جنایت عدم+ قصد ارتکاب رفتار  عدم .1
 از تقصیر مرتکب حصول جنایت ناشی .2

 از مورد، بحس آنها، مانند و دولتی نظامات رعایت عدم و مهارت عدم غفلت، مسامحه،. است مباالتیبی و احتیاطیبی از اعم تقصیرتقصیر: 
 .شودمی محسوب مباالتیبی یا احتیاطیبی مصادیق
 مثل پرتاب سنگ از باالی ساختمان به پایین.: انجام عملی که ُعرف عدم انجام آن را از شخص انتظار دارد، احتیاطیبی 
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 رو.: عدم انجام کاری را که ُعرف انجام آن را از شخص انتظار دارد، مثِل نپوشاندِن روِی چاِه کنده شده در پیادهمباالتییب 
 احی.عدم مهارت ط به رانندگی یا جرِّ ط الزم از لحاظ نظری یا عملی، مثل عدم تسلِّ  : نداشتن چیرگی و تسلِّ
 رات مربوطه عدم  های شدید: ایمنی نکردن ساختمان در برابر زلزلهرعایت مقرِّ
  ب داد، عمل مرتکای که در صورت عدِم ارتکاِب خطا آن نتیجه هم رخ نمیاین تقصیرات قتل یا ضرب و جرحی رخ دهد، به گونه اثراگر در

 شود.عمد محسوب می شبه
 نامه و با سرعت غیرمجاز مبادرت به رانندگی نموده و در نتیجۀ ناتوانی در کنترل گواهیرغم نداشتن برای مثال در فرضی که شخصی علی

وسیلۀ نقلیه با دیگری برخورد کرده و موجب فوت او شود، به دلیل وجود تقصیر، مرتکِب قتل شبه عمدی شده است. بدیهی است ِصرف وجود 
ه د و باید میان تقصیر وی و نتیجۀ حاصله رابطۀ سببیت وجود داشتکنتقصیر برای شبه عمدی محسوب نمودن رفتار شخص کفایت نمی

باشد. برای مثال در فرضی که شخص در معابر عمومی به طور غیرمجاز مانعی قرار دهد و شخص دیگری با علم به وجود مانع عمدًا با آن 
 ع دانست.توان منتسب به قراردهندۀ مانجنایت را نمیعلیه و قطع رابطۀ سببیت اساسًا برخورد نماید و آسیب ببیند به دلیل اقدام مجنی  

 
 حالت جنایت خطای محض دانسته است: 3قانونگذار رفتار مرتکب را در : عنصر روانی جنایات خطای محض

 .شود واقع آنها مانند و بیهوشی و خواب حال درجنایت ن مجازات اسالمی: قانو 242مادۀ « الف»بند  .1
اند زمانی است که مادر حین شیردادن به نوزاد به خواب رفته و کودک در نتیجۀ خفگی، بمیرد. ناگفته نماند مثالی که فقها در این زمینه آورده

 رشود، عمدًا بخوابد یا خود را بیهوش کند به علت عمد در رفتادر مواردی که فرد با علم به این که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می
نتیجه، مرتکب جنایت عمدی شده است؛ بنابراین در فرضی که شخصی با اندام ُدُرشت با علم به اینکه در زمان خواب  حصولو علم به 

غلتد، عمدًا در کنار یک کودک نحیف بخوابد، تا در زمان خواب با غلتیدن بر روی او موجب مرگ وی شود، به دلیل قصد در رفتار و نتیجه می
 مرتکب قتل عمدی شده است.

 .یابد ارتکاب مجنون و صغیر وسیله بهجنایت قانون مجازات اسالمی:  242مادۀ « ب»د بن .2
بانی و نه با م عمدی پنداشتن رفتار این افراد با توجه به عدم درک صحیح از ماهیت رفتار خود و پیامدهای آن، نه با منطق سازگار است

ن شود. بدیهی است با توجه به آصغیر یا مجنون در حکم خطا محسوب میاند عمد مسؤولیت کیفری و همان گونه که فقها هم بیان نموده
که مالک احراز مسؤولیت کیفری و یا عمدی و یا خطایی بودن جنایت، زمان ارتکاب جرم است، رسیدن به سن بلوغ یا بهبودی مرتکب موجب 

 شود.تغییر وصف جنایت از خطایی به عمدی نمی
 فعل ایراد دقص نه و باشد داشته را یهلَ عَ مجنی   بر جنایت قصد نه مرتکب آن در که جنایتیسالمی: قانون مجازات ا  242مادۀ « ب»بند  .3

 .نماید برخورد فردی به و کند رها شکار قصد به تیری آنکه مانند را، او بر شده واقع
 .مرتکب قصد رفتار و قصد نتیجه نداشته باشد

  ا سنگ به اشتباه به شخص ثالث برخورد کرده و موجب آسیب او شود، در مانند فرضی که شخصی بخواهد سنگی را بر سر دیگری بزند، امِّ
ا عمد او در زدن سنگ به هدف خود بوده است، نه به ثالث و با توجه به  نسبت  کهآناین فرض هرچند مرتکب در رفتار خود عامد بوده است، امِّ

 شود.عمدی ـ اعم از عمد در فعل یا نتیجه ـ نداشته است، رفتار او خطای محض محسوب می گونهچیهبه ثالث 
 باشد، اشتباه در هدف، لزومًا به معنای اشتباه مستقیم مرتکب )مثاًل اشتباه در باشد اشتباه در هدف میاز مواردی که مصداق این بند می

ا اتفاقًا آن روز شخص به قصد  تیراندازی نیست( و برای مثال در فرضی که شخصی کشتن دیگری، در ترمز خودروی او دستکاری کرده امِّ
 ردیگری سوار بر خودرو شده و به دلیل اختالل در سیستم ترمز و عدم مهار خودرو، جان خود را از دست بدهد، جنایت وارده به دلیل اشتباه د

 شود.هدف، خطای محض محسوب می
 از راه رسیده و پس از خوردن غذا بمیرد، « ب»بگذارد تا وی با خوردن آن بمیرد، ولی « الف»لوی شخص هرگاه کسی غذای مسمومی را ج

طا در خ اثرشود؛ زیرا این کار شبیه آن است که قاتل بر مطابق نظر دکتر میرمحمد صادقی، ماهیتًا خطای محض محسوب می« ب»قتل 
 .تیراندازی، شخصی غیر از فرِد مورد نظر خود را بکشد
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  به قصد ُکشتن یا مجروح کردن دیگری به طرف او تیراندازی کند و تیر، پس از اصابت به فرد مورد نظر و کشتن یا مجروح ساختن اگر کسی
او، شخص دومی هم برخورد کرده و وی را نیز کشته یا مجروح سازد، عمل جانی نسبت به شخص اول عمدی و نسبت به شخص دوم خطای 

 محض خواهد بود.
  دیگری از بدن  ۀقطنهرگاه کسی قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری را با زدن تیری به دست وی داشته باشد، ولی تیر با اصابت به قلب یا

علیه را باید محل واحدی که مدنظر علیه او را بکشد یا مجروح سازد، عمل مرتکب عمدی محسوب خواهد شد؛ زیرا کل بدن مجنی  مجنی  
توان به اعتبار اصابت تیر به موضع دیگری از بدن، حکم مسأله را از عمدی به خطای محض تغییر داد. بدیهی ست، و نمیجانی بوده است دان

ی با چوب به ازدن ضربهعلیه را با قصد مجروح کردن مجنی  جانی صرفًا  کهنیااست در این حالت هرگاه قصد قتل وجود نداشته باشد، مثل 
علیه، ضربه به سر او خورده و موجب مرگ وی شود، قتل را باید شبه عمد دادن مجنی   یجاخالعواملی مثل  اثر دست او داشته باشد؛ ولی بر

 دانست.
 خورده وجود هرگاه فرِد مقتول علیه خود اقدام کرده و مثاًل با فریب دادن طرف موجب اقدام وی به قتل شده باشد، مسؤولیتی برای فرِد فریب

 به عنوان یک انسان نباشد، و فرد دیگری ییشناساقابل وجهچیهنخواهد داشت. برای مثال هرگاه کسی داخل پوست حیوانی شود و به 
 و به قصد شکار حیوان به طرف او تیراندازی کند، طبق قاعدۀ غرور، مسؤولیتی برای شخص تیرانداز به وجود نخواهد آمد. خوردهبیفر 
 های زیر دارای اهمیت است:بندی جنایات غیرعمدی به شبه عمد و خطای محض از جنبهدسته 

االصول عاقلۀ اوست، البته در مورد جنایات صغیر ض علیمسؤول پرداخت دیه در جنایات شبه عمد خود مرتکب است و در جنایات خطای مح .1
و مجنون تفاوتی در این میان نیست و اصواًل در کلیۀ جنایات ارتکابی از سوی صغیر یا مجنون ـ اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض 

 دار پرداخت دیه است.عهده هاآنـ عاقلۀ 
سال قمری از  3سال قمری و در جنایات خطای محض ظرف  0ق.م.ا مهلت پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی ظرف  400مطابق مادۀ  .0

 طرفین برای تعیین مهلت پرداخت دیه به گونۀ دیگری توافق کرده باشند. کهآنتاریخ وقوع جنایت است، مگر 
ر در قانون نیز  در جنایات شبه عمدی )مانند اشتباهات پزشکی یا تقصیر .3 در رانندگی( مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرِّ

 شود.محکوم می
  :برای حصول جنایات باید در لحظۀ ارتکاب عنصر مادی، عنصر روانی لزوم تقارن زمانی عنصر مادی و عنصر روانی در جنایات

 موجود باشد و لحظۀ وجود عنصر روانی، عنصر مادی ارتکاب یابد.
  رکت حبه دلیل لزوِم تقارِن زمانِی عناصر مادی و روانی، اگر کسی به قصد رفتن به خانۀ دیگری و کشتن او با اتومبیل به سمت خانۀ او در حال

علیه مورد نظر وی بوده است، تصادف کند و موجب شود همان مجنی  باشد؛ ولی در بین راه بر أثر سرعت زیاد، با شخصی که بعدًا معلوم می
 رگ او شود، عمل ارتکابی قتل عمدی نخواهد بود؛ زیرا مرتکب در لحظۀ کشتن فاقد عنصر روانی الزم برای قتل عمدی بوده است.م
 محل عبور  ؛ روز بعد الف از همانشودرود و انسانی ُکشته میکند، این تیر به خطا میالف به قصد شکار حیوان، در جنگلی تیری شلیک می

ر اینکه زنده است، به سمت او شلیک میکرده و با جسد آن ان  کند:سان روبرو شده و به تصوِّ
 قتل خطای محض در روز نخست ـ 1
 جرم محال جنایت در روز دوم: جنایت علیه میت ـ 0
 ی را خطا توان قتلخانه غذا را بخورد و بمیرد، میاگر کسی غذای مسمومی را به قصد کشتن سگی داخل منزل دیگری بگذارد؛ ولی صاحب

ر نمود، شبیه حالتی که وقتی کسی به قصد کشتن سگی به سوی اوی تیراندازی می  کند.رخورد میکند، ولی تیر به انسانی بمحض تصوِّ
 

مون و صفحۀ اینستاگرام( omidmollakarimi@)، کانال تلگرام www.mollakarimi.irما در سایت  یه پیام غیربازرگانی:
(@vekalatyar)ی، های حقوقدانیم که داوطلباِن آزمونهای حقوقی نیاز است را به شما خواهیم داد! می، هر آنچه برای قبولی در آزمون

منابعی رو  دهیم این است که اوونگیرند که شروع به خواندن نمایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام میزمانی که تصمیم می
اهید خو دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نگذاریم و بهتون اطمینان میدر اختیارتون می به طور رایگانکند رو که برای قبولی کفایت می
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 تونیم شاهِد عملکرِد مثبتمون بدونیم.داشت. در واقع، صدها داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو می

 
 مجازات جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

ل ل مجازات تعزیری یا تحمِّ بعی مجازات تکمیلی و ت مجازات جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، حسب مورد قصاص یا پرداخت دیه یا تحمِّ
 باشد.می

 قصاص
 »واژۀ قصاص از مادۀ 

َ
ه، به معنی دنبال کردن أثِر  اثرکردن و دنبال کردن ی متابعتبه معن« صَّ ق چیزی به کار رفته است. از همین ریشه، واژۀ قصِّ

نی بی، اعم از قتل، قطع، ضرب یا جرح، علیه جاباشد. فقها قصاص را انجام کاری مثل جنایت ارتکاتاریخ و نقل آن شکلی که ُرخ داده است، می
 اند.دانسته

اصلی بودن مجازات قصاص در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در مواد مختلف قانون مجازات اسالمی مورد تأکید قرار گرفته است. از 
 صاصق قانون، در مقرر شرایط سایر وجود و دم ولی تقاضای صورت در عمدی قتل مجازات»ق.م.ا که چنین بیان داشته است:  301جمله، مادۀ 

ق.م.ا چنین بیان  301در مورد جنایات مادون نفس نیز مادۀ  «.گرددمی عمل تعزیر و دیه حیث از قانون این دیگر مواد مطابق صورت این غیر در و
 این یرغ در و قصاص قانون، در مقرر شرایط سایر وجود و او ولی یا علیهمجنی   تقاضای صورت در عضو بر عمدی جنایت مجازات»داشته است: 

 بدین ترتیب قانون مجازات اسالمی، به پیروی از فقه اسالمی تفاوتی بین «.گرددمی عمل تعزیر و دیه حیث از قانون این دیگر مواد مطابق صورت
د مجازات اصلی و اولیه را در همۀ موار انواع قتل یا جراحات عمدی از حیث انگیزه، شیوۀ کشتن، هویت قاتل یا مقتول و مانند آنها نگذاشته و 

 .قابل اجرا نباشدقصاص ل دیگری که به آنها خواهیم پرداخت، این مجازات، بنا به دالی کهآنمگر ؛ داندجنایاِت عمدی قصاص می
 

تساوی در  ـ 3فقدان رابطۀ پدری،  ـ 0تساوی در دین،  ـ 1قرار است: این شرایط عمومی ثبوت قصاص از : شرایط عمومی ثبوت قصاص
 عقل

 عاقل علیه،مجنی   و نباشد علیهمجنی   پدری اجداد از یا پدر مرتکب، که شودمی ثابت صورتی در قصاص»قانون مجازات اسالمی:  301مادۀ 
 .باشد مساوی مرتکب با دین در و

 ل است:از قرار ذی قصاص ثبوت عمومی شرایط «.نیست قصاص مانع مرتکب، نبودن مسلمان باشد، مسلمان علیهمجنی   چنانچه تبصره ـ
ار بر  «نفی سبیل» با توجه به قاعدۀ: تساوی در دین .1 ک مسلمین، در صورتی که یک مسلمان اقدام به جنایت نسبت به یو عدم سلطۀ کفِّ

ر در قانون محکوم خواهد شد.  غیرمسلمان نماید، قصاص منتفی بوده و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرِّ
  در صورتی که غیرمسلمان جنایتی علیه  ق.م.ا نیز آمده است 321که در تبصرۀ مادۀ  گونههمانبدیهی است عکس این فرض صادق نیست و

غیرمسلمان به جهات دیگر قابل قصاص نباشد، برای مثال در  کهآنمسلمان مرتکب شود، مرتکب به قصاص محکوم خواهد شد، مگر 
کی از موانع ی اقدام به قتل فرزند مسلمان خود نماید، بحث قصاص منتفی است؛ زیرا رابطۀ پدر و فرزندی مستقالً  رمسلمانیغفرضی که پدِر 

 به تساوی طرفین در دین در این زمینه توجه شود. آنکهیبشود، قصاص محسوب می
 ی خو گرفته باشد، که این کار نه از باب قصاص مسلمان به دلیل اقدام به قتل عمدی کافر قصاص نمی ار ذمِّ شود؛ مگر اینکه به کشتن کفِّ

 اهد شدکشته خو  االرضیفنفس بلکه از باب اجرای حد افساد 
  رات دیه و تعزیر مطابق مواد  ق.م.ا تعزیرات پابرجا است. 114و  110با عدم قصاص مسلمان در صورت جنایت نسبت به کافر، مقرِّ
  قصاص حق شود، معاهد و مستأمن ذمی، مسلمان، بر عمدی جنایت مرتکب ،رمسلمانیغ هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  310مادۀ 

 که انیغیرمسلم بر معاهد، و مستأمن ذمی، مسلمان، اگر. نیست فکری هایگرایش و هافرقه ادیان، میان تفاوتی امر، این در. است ثابت
 «تعزیرات» پنجم کتاب در مقرر تعزیری مجازات به مرتکب صورت این در. شودنمی قصاص کند، وارد جنایتی نیست معاهد و مستأمن ذمی،

 .شودمی محکوم
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و  قوانین عایتر  با و دارند را خارجی کشورهای تابعیت یا دارند را ایران تابعیت و نیستند معاهد و مستأمن ذمی، که غیرمسلمانانی ـ 1تبصرۀ 
 .باشندمی مستأمن حکم در اند،شده کشور وارد مقررات
 به هدی پرداخت بر عالوه و ساقط قصاص شود، مسلمان قصاص، اجرای از پیش مرتکب و باشد غیرمسلمان علیهمجنی   اگر ـ 0تبصرۀ 

 «.شودمی محکوم ،«تعزیرات» پنجم کتاب در مقرر تعزیری مجازات
  ار( به  شوند:دسته تقسیم می 4افراد غیرمسلمان )کفِّ

ی:  .1 ار ذمِّ ه دارند؛ یعنی با مسلمانان همزیستی مسالمتاهل کتابی هستند که در کشور اسالمی زندگی می هاآنکفِّ آمیز کنند و پیمان ذمِّ
پردازند که در شرایط فعلی همان مالیات گذارند و در صورت درخواست حکومت اسالمی، جزیه میدارند و به قوانین اسالم احترام می

 کند.ناموس آنها را مانند سایر شهروندان حفظ میاست و حکومت اسالمی، جان و مال و 
ار معاهد:  .0 اری که خارج از کشورهای اسالمی هستند ولی با مسلمانان عهد و پیمان دارند و در زمان حاضر، مبادلۀ سفیر و کاردار کفِّ کفِّ

 د.کننحقوق یکدیگر مراوده می. مسلمانان با این گروه نیز با مسالمت و رعایت شودو مانند آن نوعی عهد و پیمان محسوب می
ار مستأمن:  .3 ت، وارد توسط حکوم هاآنکنند و با دریافت ویزا و پذیرش گذرنامۀ این افراد موقتًا از حکومت اسالمی طلب امنیت میکفِّ

 ها(شوند )مانند توریستکشور می
ار محارب )حربی .4  کنند.کمک میها(: این افراد در حال جنگ با مسلمانان هستند یا به محاربین کفِّ
  حاالت زیر ممکن است پیش آید ؛باشدکافر علیه یا مقتول و مجنی  کافر در صورتی که جانی: 

ی، مستأمن، معاهد و در حکم مستأمن(: قصاص ثابت استجانی و مجنی   .1  علیه هر دو تحت حکومت اسالمی باشند )ذمِّ
ی، مستأمن، معاهد و در حکم مستأمن نباشد(: قصاص علیه خارج از این حمایت بجانی تحت حمایت حکومت اسالمی و مجنی   .0 اشد )ذمِّ

 شود.ساقط است و مرتکب به تعزیر محکوم می
ی، مستأمن، معاهد و در حکم مستأمن باشد(: قصاص ثابت علیه تحت این حمایت باشد جانی خارج از حکومت اسالمی و مجنی   .3 )ذمِّ

 است.
  :یش آید:؛ حاالت زیر ممکن است پقصاص از ارتکاب جنایت و پیش از اجرای حکمدر صورت تغییر دین پس تغییر دین پس از جنایت 

 ابت است.ثقصاص  مسلمان شود:علیه کافر = جانی کافر + مجنی  جانی  .1
 ست.ثابت اقصاص مسلمان شود: علیه کافر = مجنًی  علیهمجنی  جانی کافر +  .0
 ت است.قصاص ثاب شود: کافر= جانی  مسلمانعلیه + مجنی   مسلمانجانی  .3
 ست.ثابت نیقصاص  علیه کافر شود:علیه مسلمان = مجنی  جانی مسلمان + مجنی   .4
 قصاص ثابت است. علیه کافر = جانی کافر شود:جانی مسلمان + مجنی   .1
 نیستعلیه مسلمان شود: قصاص ثابت علیه کافر = مجنی  جانی مسلمان + مجنی   .1
 قصاص ثابت نیست. کافر شود:علیه علیه مسلمان = مجنی  جانی کافر + مجنی   .1
 قصاص ثابت است. علیه مسلمان = جانی مسلمان شود:جانی کافر + مجنی   .0

 جنی   بودن مسلمان در دیترد  لمانمس در قضائی، مقام وسیله به بررسی و تحقیق از پس اگر» قانون مجازات اسالمی: 311مادۀ : هیعلم 
 که کند ادعاء علیهمجنی   یا دم ولی و باشد اسالم عدم جنایت، از پیش او حالت و داشته وجود تردید جنایت، ارتکاب هنگام علیه،مجنی   بودن

 دم یول ادعای است، بوده وی آوردن اسالم از پیش جنایت، ارتکاب که کند ادعاء مرتکب و است شده انجام او اسالم حال در عمدی جنایت
 پنجم تابک در مقرر تعزیری مجازات و دیه پرداخت به مرتکب و است منتفی قصاص اثبات، عدم صورت در و شود ثابت باید علیهمجنی   یا
 اثبات باید علیهمجنی   اسالم عدم حالت در جنایت وقوع است، بوده او اسالم جنایت، زمان از پیش حالت اگر. شودمی محکوم «تعزیرات»

 صورتی در ادهم این حکم. شودمی ثابت قصاص او ولی یا علیهمجنی   یا دم ولی سوگند با اثبات، عدم صورت در و گردد ساقط قصاص تا شود
 «.است جاری نیز باشد داشته وجود تردید علیهمجنی   بودن مجنون در که
  جود علیه در زمان جنایت تردید وشود؛ یعنی اگر در کافر یا مسلمان بودن مجنی  علیه استصحاب میحالت سابق مجنی   مادۀ فوقمطابق

ا اگر ف به اسالم بوده باشد، مرتکب باید خالف آن را به اثبات برساند؛ امِّ یا مقتول پیش از جنایت، تشرِّ علیه داشته باشد، چنانچه حالت مجنی  
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ف مجنی  حالت سابق او عدم ت ف به اسالم بوده باشد، شاکی باید خالف آن یعنی اسالم آوردن او را به اثبات برساند، چنانچه تشرِّ علیه یا شرِّ
 شود.مقتول به اثبات برسد جانی قصاص و در غیر این صورت به پرداخت دیه محکوم می

ست. مبنای این حکم روایتی از پیامبر اکرم )ص( پدری و فرزندی ایکی از شرایط عمومی قصاص، فقدان رابطۀ : فقدان رابطۀ پدری .2
با توجه به همین حکم در مواردی که پدر یا جدِّ پدری مال فرزند خود را برداشته یا او را قذف کنند، حد سرقت یا « أنَت و ماُلَک ِِلبیَک »است: 

ل در ی آن به دیگر اقارب ممنوع است؛ برای مثاشود. البته این حکم جنبۀ استثنایی دارد و تسرِّ قذف ساقط و مرتکب به تعزیر محکوم می
 صورتی که مادری فرزند خود را به قتل برساند یا فرزندی پدر خود را به قتل برساند، مرتکب به قصاص محکوم خواهد شد.

 ی برای عدم قصاص پدر می ی بدین تباشد و در این مورد تساوی در دین پدر و پسر ضروری نیست، وجود رابطۀ پدری، عامل مستقلِّ رتیب حتِّ
 اگر پدری که کافر است، فرزند مسلمان خود را به قتل برساند یا مضروب و مجروح کند، قصاص نخواهد شد.

  صورت رد و شود ثابت دادگاه در باید است، علیهمجنی   پدری اجداد از یکی یا پدر مرتکب، که ادعاء این»قانون مجازات اسالمی:  329مادۀ 
انند در صورتی که متهم بتواند با دالیلی م« .شودمی ثابت او ولی یا علیهمجنی   یا دم ولی سوگند با مورد، حسب قصاص، حق اثبات، عدم

، ارائۀ سند رسمی )شناسنامه و ... رابطۀ پدری و فرزندی را به اثبات برساند، بحث قصاص منتفی است و زمانی نوبت به سوگند DNAآزمایش 
عای خود ارائه نماید.رسد که متهم از جانب شاکی می  نتواند دلیل بر اثبات مدِّ

 ر م عدم محکومیت پدر یا جدِّ پدری به قصاص به منزلۀ رفِع مسؤولیت آنان به طور مطلق نیست و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری قرِّ
 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات محکوم خواهد شد. 114و  110در مواد 

 شود؟آیا حکم فوق صرفًا مختِصِّ فرزند مشروع است یا شامل فرزند نامشروع هم می :سؤال 
  :ن اکتفا  سؤالدر پاسخ به این پاسخ نظرات مختلفی بیان شده است، به عقیدۀ برخی با توجه به استثنایی بودن حکم فوق، باید به قدِرمتیقِّ

ا از اطالق کالم قانونگذار در مادۀ کرد و حکم عدم قصاص پدر یا جد پدری را صرفًا ناظر بر فرزن ق.م.ا و رأی وحدت  329د مشروع دانست؛ امِّ
خ  111رویۀ شمارۀ  در ه آید کنامشروع( چنین برمی فرزندبه جز توارث نسبت به  )مبنی بر استقرار احکام و وظایف پدری 3/4/1311مورِّ

 .استصورت قتل فرزند نامشروع از سوی پدر یا جدِّ پدری نیز قصاص ساقط 
ماید، قصاص ن یمجنون جنایت نسبت بهقصاص، تساوی در عقل است و در صورتی که عاقلی اقدام به  طیکی از شرای: تساوی در عقل .3

 شود.میساقط 
  جمپن کتاب در مقرر تعزیر به دیه پرداخت بر عالوه مجنون به نسبت عمدی جنایت مرتکب» قانون مجازات اسالمی: 305مادۀ 

 «.شودمی محکوم نیز «تعزیرات»
  ی به ِصغار نبوده جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص »قانون مجازات اسالمی:  324و به صراحت مادۀ حکم مادۀ فوق قابل تسرِّ

 «است
 .بدیهی است در مورد جنون ادواری چنانچه قتل در دوران افاقه اتفاق افتاده باشد، به دلیل تساوی در عقل، قصاص ثابت خواهد بود 
 ه باشند، با بود عقلروند و در صورتی که پیش از بیهوشی دارای قوای افرادی که در اغماء یا بیهوشی و ... هستند نیز مجنون به شمار نمی

 استصحاب وضعیت سابق، حکم به قصاص داده خواهد شد.
  نون مقتول در زمان جنایت تردید داشته چنانچه مقام قضایی پس از تحقیق و بررسی نسبت به جق.م.ا  311با توجه به قسمت اخیر مادۀ

ر علیه پس از وقوع جنایت، از سالمت عقلی برخوردار بوده باشد، اصل بکند، یعنی اگر مجنی  علیه را استصحاب میباشد، حالت سابق مجنی  
جنون  چه مقتول پیش از جنایت دچارتا جنون او را در زمان ارتکاب جنایت به اثبات برساند و چنان عاقل بودن اوست و این بر عهدۀ متهم است

به اثبات صحبت عقلی مقتول در زمان وقوع جنایت است و گرنه  موظفبوده باشد، اصل بر جنون او در زمان ارتکاب جنایت است و ولی دم 
ر در قانون محکوم خواهد شد. بههمان گونه که بیان شد قصاص ساقط و مرتکب   دیه و تعزیر مقرِّ

 
 رای قصاص عضوشرایط اضافی الزم ب

 شود،می بیان قانون این در که تفصیلی با زیر شرایط قصاص، عمومی شرایط بر عالوه عضو، قصاص در»قانون مجازات اسالمی:  343مادۀ 
 :شود رعایت باید
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 .باشد یکی جنایت مورد با قصاص، مورد عضو محل ـ الف
 .باشد مساوی جنایت، مقدار با قصاص ـ ب
 .نباشد دیگر عضو بر صدمه یا مرتکب تلف خوف ـ پ
 .نباشد ناسالم عضو مقابل در سالم، عضو قصاص ـ ت
 .نباشد یاصل ریغ عضو مقابل در اصلی، عضو قصاص ـ ث
 .نباشد ناقص عضو مقابل در کامل عضو قصاص ـ ج

 «.شودمی قصاص او پای باشد نداشته هم چپ دست چنانچه و او چپ دست باشد نداشته راست دست مجرم کهیدرصورتتبصره ـ 
محل »مادۀ فوق یکی از شرایط اساسی قصاص عضو آن است که « الف»با توجه به بند : عضو مجروح یا مقطوع در محلتساوی  .1

؛ بنابراین در فرضی که شخصی چشم راست دیگری را درآورد، در حالی که خود فاقد چشم «عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد
ر در قانون محکوم خواهد شد. مرتکب راست باشد، امکان قصاص  وجود ندارد و مرتکب به دیه و تعزیر مقرِّ

 پذیر دانسته است، با توجه بهق.م.ا در یک حکم استثنائی، قصاص دست چپ را در مقابل دست راست امکان 393در تبصرۀ مادۀ  قانونگذار 
« .ودشمی قصاص او پای باشد نداشته هم چپ دست چنانچه و او چپ دست باشد نداشته راست دست مجرم که صورتی در»این حکم: 

ی آن به سایر اعضا، خالف اصل است. بنابراین چنانچه عکس این قضیه اتفاق بیفتد و  بدیهی است این حکم جنبۀ استثنائی داشته و تسرِّ
 ع نمود.توان دست راست او را قطشخصی دست چپ کسی را قطع کند، در حالی که خود فاقد دست چپ است، نمی

 «قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد»مادۀ فوق « ب»مطابق بند : بیشتر نشدن قصاص از جنایت .2
  قصاص، مورد عضو طول اگر لکن است الزم جراحات قصاص در عرض، و طول مقدار تساوی رعایت» قانون مجازات اسالمی: 394مادۀ 

 لکن شودمی رفتهگ دیه جنایت، مازاد به نسبت و کند سرایت دیگر عضو به نباید قصاص باشد، علیهمجنی   در دیدهآسیب عضو طول از کمتر
 «.است وارده جنایت عنوان دقِص  جنایت، عمق در میزان

  که چیزی هر و شود گیریاندازه کامالً  جراحت حدود باید جنایت، با عضو قصاص تساوی رعایت برای» قانون مجازات اسالمی: 441مادۀ 
 «.گردد برطرف باشد، آن ازدیاد موجب یا قصاص استیفای از مانع

 در صورتی که قاضی اجرای احکام اقدام به اجرای مجازات به میزان بیش از جنایات وارده نماید، ضامن جنایت وارده است، البته برای توضیح 
 تفضیلی این مطلب باید میان حاالت زیر قائل به تفکیک شد:

 شود، انجام جنایت از بیش قصاص که شود موجب آن، غیر یا حرکت سبب به مرتکب اگر»: ق.م.ا 440مطابق مادۀ  :اقدام جانی −
 باشد علیهمحکوم   به مستند اضافی آسیب ورود چنانچه: »ق.م.ا 401همچنین مطابق تبصرۀ مادۀ  «... نیست ضامن کنندهقصاص
ر در مواد مذکور قاعدۀ اقدام می «.است منتفی ضمان باشد و به دلیل آن که ورود ضرر بر مبنای رفتار خود مرتکب بوده مبنای حکم مقرِّ

 است، هیچ گونه مسؤولیتی متوجه مقام اجرای حکم نخواهد بود.
 قصاص به مورد حسب باشد زیاده موجب دیگری فرد یا کنندهقصاص اگر»... ق.م.ا:  440سمت اخیر مادۀ مطابق ق :عدم اقدام جانی −

آید که اگر اجرای قصاص بیش از میزان جنایت باشد، در هر حال ضمان از ظاهر کالم قانونگذار چنین برمی« .شودمی محکوم دیه یا
در این زمینه باید میان تقصیر و عدم تقصیر قاضی اجرای احکام تفاوت گذاشته شود؛ در صورتی که جنایت باقی است، در حالی که 

حکوم خواهد مشتر، ناشی از عمد یا تقصیر قاضی اجرای بوده باشد، مسؤولیت بر عهدۀ او بوده و حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه بی
ا اگر تقصیر یا عمدی در کار نبوده باشد، بحث ضمان منتفی است و خسارت جنایت وارده را نمی افت نمود. المال دریتوان از بیتشد؛ امِّ

 یا دشو کشته مجازات اجرای اثر در حیات سلب غیرمستوجب حد یا تعزیر یا عضو قصاص به محکوم هرگاه».م.ا: ق 401مطابق مادۀ 
 مورد بحس حکم، مجری باشد، تقصیر به مستند یا عمدی صدمه، یا قتل چنانچه شود، وارد او به حکم مورد مجازات از بیش ایصدمه

 پرداخت المالبیت از دیه تعزیرات، در و است منتفی ضمان حد، و قصاص مورد در صورت این غیر در. شودمی محکوم دیه یا قصاص به
 «شودمی

ی به  مرگ مرتکبدر قصاص باید شرط مماثلت و تساوی رعایت شود و اجرای قصاص نباید منتهی به : عدم تسّری به عضو دیگر .3 یا تسرِّ
اجرای قصاص به اندازۀ جنایت وارده وجود  امکان :مضبوط ـ 1 اند:قسم تقسیم شده 0سایر اعضای او شود، بر همین اساس جنایات بر 
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امکان اجرای قصاص به اندازۀ جنایت وارده وجود ندارد و بحث قصاص در این جنایت منتفی است. مانند فرضی که  :غیرمضبوط ـ 0 دارد.
ن استخوان اجرای قصاص و شکستشده باشد، بدیهی است  شخصی با ضربه به سر دیگری، موجب شکستگی قسمتی از استخوان جمجۀ او

ی امکان ی مرگ ضارب میجمجمۀ ضارب، به همان میزان از نظر منطقی و فنِّ ی و حتِّ رود، پذیر نیست و در صورت اجرای قصاص خوف تسرِّ
ر می 421از این رو قانونگذار در مادۀ  له، هاشمه، جائفه، دامغه، مأمومه، جنایت در»دارد: ق.م.ا مقرِّ  که صدماتی و استخوان شکستگی ُمنقِّ

 نیز «تعزیرات» پنجم کتاب در مقرر تعزیر به دیه پرداخت بر عالوه مرتکب و است ساقط قصاص شود،می بدن ورم یا پوست رنگ تغییر موجب
ر همچنین د« .است جاری نیز باشد داشته وجود منافع یا عضو قصاص در تجاوز خطر که دیگری مورد هر در مذکور حکم. شودمی محکوم

ق.م.ا نیز آمده است:  111مورد جنایات عمدی که موجب زوال عقل یا نقصان آن شود نیز بحث قصاص منتفی بوده و همان گونه که در مادۀ 
؛ «.دشونمی قصاص مرتکب و است آرش یا دیه موجب مورد، حسب باشد عمدی هرچند شود آن شدن کم یا عقل زوال موجب که جنایتی»

ی برود، باید اجرای مجازات را تا زمان مشخص شدن تکلیف هر چند اصل  بنابراین ا در مواردی که بین تسرِّ بر اجرای فوری قصاص است؛ امِّ
رغم علم به این موضوع اقدام به اجرای فوری قصاص نمایند، خودشان قضیه به تعویق انداخت و اگر اولیای دم یا قاضی اجرای احکام علی

 ق.م.ا( 442رداخت دیه محکوم خواهند شد )مادۀ به قصاص یا پ
 علیه تنها برای مثال در فرضی که شخصی دست دیگر را از آرنج قطع کرده و مجنی   پذیر است؟تر امکانآیا قصاص در مرتبۀ پایین: سؤال

 شود؟مرتکب باشد، آیا به چنین تقاضایی توجه می مچ دستخواستار قطع 
  :ر می 392مادۀ قانونگذار ایران در پاسخ  دارای عضو، بر جنایت اگر»دارد: ق.م.ا پذیرش این تقاضا را منوط به رضایت مرتکب دانسته و مقرِّ

 قطع در و همتالحم به موضحه جراحت در آنکه مانند کند قصاص را جنایت از قسمتی مرتکب رضایت با تواندمی علیهمجنی   باشد، مراتب
 ؛ به عبارت دیگر قانونگذار در بحث قصاص«.نماید مصالحه یا گذشت دیگر قسمت قصاص از و بسنده مچ از دست قطع به آرنج از دست

ی ؛ ولی بدیهی است عکس این فرض؛ یعنپذیر دانستهپس از جلِب موافقت او امکان به ادنی   مراتبی، قصاص مرتکب را در فرض از اعلی  
ر نیست و برای مثال در فرضی که با اجرای قصاص عضو، خوف تلف جانی برود، بحث  به اعلی   قصاص از ادنی   ی با موافقت جانی متصوِّ حتِّ

 قصاص منتفی است، ولو آنکه جانی خود موافق اجرای آن باشد.
 ست که دارای دو د با توجه به شرط مماثلت باید به همان میزانی که جنایت وارد شده است، جانی را مجازات کرد، برای مثال اگر شخصی

توان همان یک دست جانی را قصاص نمود و چیز بیشتری از این حیث بر است، دست کسی که تنها یک دست دارد، قطع کند، تنها می
ا استثنائًا  در مورد چشم وضعیت به گونۀ دیگری است و اگر شخصی که دارای هر دو چشم است، چشم کسی که تنها عهدۀ او نیست؛ امِّ

شم است، کور ساخته یا از حدقه بیرون آورد، عالوه بر قصاص آن چشم، به پرداخت نصف دیۀ کامل نیز محکوم خواهد شد؛ دارای یک چ
نظر نماید و خواستار دریافت دیۀ کامل باشد که در این صورت دادگاه حکم به پرداخت علیه از حِقِّ خود در این زمینه صرفمگر آن که مجنی  

 ق.م.ا( 423قت مرتکب باشد. )مادۀ نیازی به مواف آنکهیب نماید،دیۀ کامل صادر می
   علیه ارزش دو چشم را قائل شده، آن است که چون وی تنها دارای یک چشم دلیل اینکه قانونگذار در این ماده استثنائًا برای یک چشم مجنی

ابینا شده است، در حالی که با قصاص کردن تنها یک بوده و آن چشم در واقع برای وی ارزش دو چشم داشته و او با کور شدِن آن کاماًل ن
نابینا نشده و در نتیجه، با این کار مماثله بین جنایت و مکافات انجام نخواهد گرفت. بدین ترتیب و برای حصول  چشم جانی، وی کامالً 

ق این مماثله و برابری، جانی، عالوه بر قصاص شدن یک چشم، باید دیۀ یک چشم  اطمینان د و یا در صورت علیه بپرداز را نیز به مجنی  از تحقِّ
 علیه، دیۀ دو چشم )یعنی دیۀ کامِل یک انسان( را از جانی دریافت نماید.رضایت مجنی  

 ق.م.ا ندارد. 423علیه تأثیری در حکم مورد اشاره در مادۀ جانی نسبت به یک چشمی بودن مجنی   علم و جهل 
 جانی نیز دارای یک چشم باشد، این حکم إعمال نخواهد شد؛ زیرا در چنین حالتی با قصاص شدن یک چشم جانی اصل  هدر مواردی ک

و نیازی به پرداخت دیۀ یک چشم جهت برابر شدن قصاص یا جنایت نیست؛ به عبارت  شودمماثله و برابری بین قصاص و جنایت رعایت می
علیه شده و در مقابل، خود نیز، با کور شدِن تنها چشمی که دارد، به طور کامل نابینا ن کامل مجنی  در این حالت جنایت موجب نابینا شد دیگر

 خواهد شد.
  خلقت اولیه یا آفتی که به آن رسیده کور شده باشد؛ وگرنه مشمول قسمت  اثرِ آنچه که گفته شد راجع به وقتی است که چشِم اوِل شخص در

قصاص یا جنایتی که استحقاق دیۀ  ثرِ اعلیه یک چشم خود را قباًل در مجنی  »که به موجب آن موردی که ق.م.ا خواهد شد،  423اخیر مادۀ 
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 مرتکب شمچ یک تواندمی صورت این در»علیه ، از شمول حکم ابتدای ماده مستثنی شده است. مجنی  «آن را داشته است از دست داده باشد
علیه را از گرفتن دو دیه حالت مجنی   0در واقع این بخش از ماده، در « نماید دریافت را املک دیه نصف مرتکب، رضایت با یا و کند قصاص را

 کند:بابت یک چشم منع می
جنایتی که خوِد او قباًل علیه دیگری انجام داده قصاص شده است و  اثرِ علیه چشِم اول خود را بر حالت اول، وقتی است که مجنی   .1

بنابراین اقدام جانی در کور کردن چشم دیگر او عامل منحصر به فردی در نابینا کردن کامل او نبوده است؛ بلکه اقدام خوِد وی هم در 
ر بوده است. در این حالت، گرفتن دو دیه از جانی صحیح نی  ست.حصول این نتیجه مؤثِّ

 دیه بابت خذِ اثِر جنایتی که قباًل دیگری علیه وی انجام داده که استحقاق اعلیه چشِم اول خود را بر حالت دوم، وقتی است که مجنی   .0
بابت آن چشِم اول دیه گرفته، یا حداقل استحقاق دریافت آن را داشته  آن را داشته از دست داده است، که در این صورت هم وی قبالً 

دی داشته باشد.کرده است و بنابراین دیگر نمی گذشتجانی را  ولی مثالً   تواند بابت آن چشم مطالبۀ مجدِّ
  قانون مجازات اسالمی، راجع به چشم، در مورد سایر اعضای جفت بدن )اعضای دوتایی( مثل دست یا  423حکم خاِصِّ مذکور در مادۀ

 شود.گوش یا پا، إعمال نمی
  های فردی را که دارای دو چشم است درآورد یا کور کند، همان یک چشم شخصی که تنها دارای یک چشم است، یکی از چشم فرضی کهدر

 ق.م.ا( 420چیزی به مرتکب پرداخت شود. )مادۀ  آنکهیبشود قصاص می
 اص علیه تنها حِقِّ قصنی  ماید؛ مجچشم است درآورد یا کور ن در فرضی که فردی دارای یک چشم است، چشم کسی را که او نیز دارای یک

 گیرد.همان یک چشم را دارد و چیز بیشتری به او تعلق نمی
  و مانز شرایط یا بیمار مرتکب، اگر. است قانون در مقرر تعزیر موجب و ممنوع او جنایت مقدار از بیش مرتکب، ایذاء »...ق.م.ا:  439مادۀ 

 غیر در. شودمی اجراء قصاص و رفع موانع امکان، صورت در باشد، دیگر صدمه یا نفس به سرایت بیم قصاص، در که باشد ایگونه به مکان
 ص؛ بنابراین اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود، باید قصا«.افتدمی تأخیر به قصاص سرایت، بیم شدن برطرف تا صورت این

 در هوای معتدل انجام بگیرد.
پذیر ق.م.ا قصاص عضو سالم در برابر عضو ناسالم امکان 393مادۀ « ج»و « ت»مطابق بندهای : اعضا در سالم و کامل بودنتساوی   .4

 نیست، برای مثال اگر شخصی که دارای دست سالم است، دست فلج دیگری را قطع کند، قصاص منتفی است.
 ر می حکوم مرا قطع کند، به قصاص عضو و چنانچه شخصی که دارای عضو ناسالم است، عضو سالم دیگری  باشدعکس فرض فوق متصوِّ

 ق.م.ا( 391خواهد شد )مادۀ 
 شود؟ آیا چشمی که از نظر بینایی یا شکل متعارف نیست )مانند َاحولی یا دوبینی( نسبت به چه عضوی ناقص یا ناسالم محسوب می :سؤال

وان، قوای کافی است در مقابل دست توانمند یک جچشمی که از نظر بینایی یا ظاهر، کامل یا متعارف است؛ یا دست یک کهنسال که فاقد 
 شود؟ناقص یا ناسالم محسوب می

 :وعض مانند باشد رفته بین از آن اصلی منفعت که است عضوی ناسالم، عضو»ق.م.ا:  391پاسخ منفی است و مطابق تبصرۀ مادۀ  پاسخ 
 عضو»ق.م.ا:  391همچنین تبصرۀ مادۀ « .باشد بیماری یا ضعف دارای چند هر شود،می محسوب سالم عضو صورت، نیا ریغ در و فلج

؛ «.است گشتان چند یا یک از بخشی فاقد یا انگشت چند یا یک فاقد که دستی مانند باشد اجزاء از بخشی فاقد که است عضوی ناقص،
؛ زیرا کارکرد قصاص ثابت استحدقه درآورد، بنابراین در فرضی که شخصی با بینایی کامل چشم کسی را که دارای ضعف بینایی است، از 

م صحیح، زبان فردی را که دارای لکنت  ت خود باقی است. یا در فرضی که شخصی با قدرت تکلِّ اصلی چشم بینایی )هرچند ضعیف( به قوِّ
 است، قطع کند، قصاص ثابت است.

  ا نیز آمده است، چنانچه فردی با زبان ق.م 412منفعت اصلی زبان گویایی آن است، نه چشایی و به همین دلیل همان گونه که در مادۀ.
که  شود، البته به شرط آناین حس است، بیرون آورده یا قطع کند به قصاص عضو محکوم میدارای حس چشایی، زبان فردی را که فاقد 

م یکسان باشد. زبان  هر دوی آنها از نظر کارکرد اصلی؛ یعنی تکلِّ
  دلیل تأثیری که بر زیبایی ظاهری دارند، مستقاًل حِقِّ قصاص محفوظ است ولو آن که گوش یا بینی استثنائًا در مورد دو عضو گوش و بینی به

 ق.م.ا( 420علیه فاقد این حواس باشد )مادۀ مرتکب دارای شنوایی یا بویایی بوده و گوش یا بینی مجنی  
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 ؛ زیرا منفعت دندان شیری نیز ص خواهد بودهای اصلی است، نیز موجب قصاهای شیری از سوی شخصی که دارای دندانکندن دندان
د دندان در این موارد، باید مهلت همچون دندان اصلی بوده و از این جهت نمی توان آن را سالم یا ناقص دانست. البته به دلیل رویش مجدِّ

ت دندانی یر این صورت بت است و در غرویید بحث قصاص منتفی و أرش ثا مناسبی تعیین نمود تا وضعیت مشخص شود، چنانچه در این مدِّ
 حکم به قصاص داده خواهد شد.

  تواند فورًا ه میعلیهای اصلی دیگری را از بین ببرد، مجنی  های شیری، دندانکه عکس قضیۀ فوق اتفاق بیفتد و فردی با دنداندر فرضی
ه بحث های شیری دارد و گرناست که هنوز دندانهای مرتکب نماید؛ البته بدیهی است این حکم ناظر بر فرد بالغی اقدام به قصاص دندان

 ق.م.ا( 414قصاص کودک به دلیل عدم مسؤولیت کیفری منتفی است )مادۀ 
   ا چنانچه پس از اجرای قصاص در قصاص دندان، اگر دندان مجنی علیه پیش از اجرای قصاص مجددًا بروید، بحث قصاص منتفی است؛ امِّ

 ق.م.ا( 111علیه نیست. )مادۀ یزی بر عهدۀ مجنی  یا گرفتن دیه چنین اتفاقی بیفتد، چ
 عالوه بر اجرای دیه است؛ زیرا در مورد عضو ناقص  التفاوتمابهق.م.ا در امکان  391و  391در مواد  ک عضو ناقص از عضو ناسالمثمرۀ تفکی

دیه نیز وجود دارد؛ در حالی که در مورد عضو ناسالم تنها امکان اجرای قصاص وجود داشته و مطالبۀ مبلغی  التفاوتمابهقصاص، امکان اخذ 
باشد. برای مثال در فرضی که شخصی با دست فلج، دست سالم دیگری را قطع کند )ناسالم و سالم( پذیر نمیامکان التفاوتمابهبه عنوان 

ا در فرضی که شخصی با دست دارای سه انگشت، دست دیگری را که دارای تواند اقدام به قصعلیه تنها میمجنی   اص همان دست نماید؛ امِّ
 تواند عالوه بر قصاص، دیۀ آن دو انگشت را هم بگیرد.علیه میهر پنج انگشت است، قطع نماید )ناقص و کامل( مجنی  

پذیر نیست؛ برای مثال لی در مقابل عضو زاید امکانق.م.ا قصاص عضو اص 393مادۀ « ث»مطابق بند : در اصلی بودناعضا تساوی  .5
انگشتی را قطع کند، قصاص منتفی است؛ مگر آن که خود نیز دارای همان عضو اضافی در فرضی که شخصی انگشت ششم یک فرد شش

 کندن در اگر باشد روییده که نحو هر به و باشد که نام هر به اضافی هایدندان»ق.م.ا:  111ق.م.ا( برای مثال مطابق مادۀ  399باشد )مادۀ 
 «.ندارد نیز آرش نشود حاصل نقصی گونه هیچ اگر و گرددمی ثابت آرش شود، حاصل نقصی آنها

 
 شرایط اجرای قصاص

شود که بتوان قصاص را علیه جانی اجرا کرد؛ بلکه اجرای قصاص منوط ِصرف وجود شرایطی که برای ثبوت قصاص ضروری است موجب نمی
علیه یا اولیای دوم إذن مجنی   ـ 3إذن رهبری،  ـ 0علیه یا اولیای دم او، تقاضای مجنی   ـ 1 است: این قراربه وجود شرایطی است؛ این شرایط از 

 به جانی. یآزار رسانعدم  ـ 1پرداخت فاضل دیه؛  ـ 4او، 
قانون مجازات اسالمی،  111: قصاص یک حِقِّ شخصی است و به همین دلیل هم، بنا به تصریح مادۀ علیه یا اولیای دمتقاضای مجنی   .1

اص علیه و در قتل، اولیای دم باید تقاضای اجرای قصشود. در جنایات علیه مادون نفس )اعضا و منافع( خود مجنی  قصاص با توبه ساقط نمی
ه علیه بحث چندانی وجود ندارد؛ ولی تعیین اولیای دمی کدر تقاضای قصاص توسط مجنی  را بنمایند؛ وگرنه قصاص قابل اجرا نخواهد بود. 

 زوج جز به است مقتول ورثه همان دم، ولی» ق.م.ا 311باشد. مطابق مادۀ یا قصاص نفس در اختیار آنهاست از اهمیت برخوردار می گذشت
 رسدمی او ورثه به قصاص حق کند، فوت قصاص حق صاحب هرگاه»ق.م.ا،  313البته، بنا به تصریح مادۀ  «.ندارد قصاص حق که او زوجۀ یا

اثی از طبقۀ « .باشد علیهمجنی   همسر اگر حتی نمونۀ این حالت وقتی است که مقتول با دخترعموی خود ازدواج کرده و به دلیل نداشتن ورِّ
اول و دوم، تنها ولی دم او عمویش باشد. در این حالت، در صورت فوت عمو، دختر او که همسر مقتول بوده است، وارث حِقِّ قصاص خواهد 

قانون مدنی و درجات مختلفی که در میان اعضای هر  010گانۀ ارث مذکور در مادۀ طبقات سه شد. بدین ترتیب، ورثۀ مقتول به همان ترتیب
اث نوبت به طبقۀ  گذشتطبقه وجود دارد، در تقاضای قصاص یا  مشروط یا غیرمشروط جانی اختیار دارند. بدین ترتیب با بودن طبقۀ اول از ورِّ

ت اولیای دم مهم نیست و میبعدی نمی حق  و همگی به صورت یکسان انند مرد یا زن )مثاًل دختر، یا مادر یا خواهر( باشندتو رسد. جنسیِّ
 شود.ق.م.ا، در صورت زنده متولد شدن، ولیِّ دم محسوب می 311قصاص دارند. به عالوه جنین نیز طبق مادۀ 

 مختلف تقاضای قصاص توسط اولیای دم و وضعیت آنان فروض 
 نماید. گذشتدیه  اخذدیه یا بدون  اخذتواند قصاص جانی را خواستار شده یا وی را با : میولی دِم واحد بالغ و عاقل باشد .1
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د همگی بالغ و عاقل و در دسترس باشند: همگی آنها خواستۀ واحدی .0 ذشت گقصاص یا خواستار  ، مثالً داشته باشند اولیای دِم متعدِّ
االرث سهم کند به نسبتای که پرداخت میشود یا دیهمی گذشت از او یا شودمی: جانی قصاص با أخِذ دیه باشد گذشتن أخِذ دیه یا بدو

 شود.بین اولیای دم تقسیم می
د همگی بالغ و عاقل و در دسترس باشند:  .3 های مختلفی داشته باشند، مثاًل برخی خواستار قصاص، خواستههر کدام اولیای دِم متعدِّ

انی را قصاص ستند، ج: اولیای دمی که خواستار قصاص هباشند دیه أخذِ  بدون گذشت و برخی خواستار دیه أخذِ  با گذشتخواستار  یبرخ
دون قید ب گذشتدهند و سهم اولیای دمی که خواستار اند را به آنها میبا أخِذ دیه بوده گذشتکنند، و سهم اولیای دمی که خواستار می

و و علیه تنها اولیای دم افرض کنید هفت پسر مجنی  نمایند. وی را قصاص می اند، این سهم را به خود جانی داده وجانی بوده و شرط
 ذشتگهمگی بالغ و عاقل باشند، در حالی که یک پسر خواستار قصاص جانی، سه پسر دیگر خواستار أخذ دیه و سه پسر دیگر خواستار 

هفتم هفتم دیه کامل به سه پسر و سهز پرداخت سهجانی بدون أخِذ دیه هستند. در این حالت پسری که خواهان قصاص است، پس ا از
 اگر قصاصی حق هر در»ق.م.ا چنین بیان شده است:  403تواند قاتل را قصاص کند. این نکته در مادۀ دیگر دیه به خود قاتل، می

 سهم ستنخ باید است قصاص خواهان که کسی باشند، کرده گذشت مرتکب قصاص از یا باشند دیه خواهان آن، صاحبان از بعضی
 «.بپردازد آنان خود به دیه درخواست صورت در و مرتکب به آنان گذشت صورت در را دیگران دیه

 یا علیهمجنی   یا مقتول اگر»ق.م.ا:  311: مادۀ علیه ولی دم نداشته و یا ولی دم او شناخته نشده یا دسترسی به او نباشدمقتول یا مجنی   .4
 و است رهبری مقام او، ولی نباشد، دسترسی او به یا و نشود شناخته او ولی یا و باشد نداشته ولی است مجنون یا صغیر که دمی ولی

 «.کندمی تفویض مربوط هایدادستان به را آن اختیار ایشان، موافقت صورت در و رهبری مقام از استیذان با قضائیه قوه رئیس
دصغیر یا مجنون بودن ولی دم واحد یا همه یا بعضی از  .1  برخی یا دم اولیای همه یا علیهمجنی   اگر»ق.م.ا:  314: مادۀ اولیای دم متعدِّ

 بلوغ زمان تا تواندمی همچنین و دارد گذشت و مصالحه قصاص، حق شانمصلحت رعایت با آنان ولِیِّ  باشند، مجنون یا صغیر آنان، از
 صورتی در لکن دکنن قصاص را مرتکب توانندمی باشند، قصاص خواهان و عاقل و کبیر دم، اولیای از برخی اگر بماند منتظر آنان افاقه یا

در رابطه ؛ ...«..کنند عمل او خواست مطابق باید باشد آنها سوی از خود علیهمولی دیه سهم تأمین یا اداء خواهان مجنون یا صغیر ولی که
 با این ماده نکات ذیل قابل توجه است:

 دارد گذشت و مصالحه قصاص، حق شانمصلحت رعایت با ،مجنون یا صغیر دم اولیای ولی. 
 بماند منتظر ،آنان افاقه یا بلوغ زمان تا تواندمی شانمصلحت رعایت با، مجنون یا صغیر دم اولیای ولی. 
 فتند، خواستار قصاص باشند، قصاص به اجرا درمیایر اولیای دم که دارای اهلیت هسدر مواردی که س سهم  اندآید، ولی مکلِّ

تفاوت ادای سهم با تأمین سهم در آن است که در ادای سهم، سهم دیه به ولی  را از دیه اداء یا تأمین نمایند؛صغیر یا مجنون 
ا در تأمین سهم، تضمین مناسبی برای پرداخت سهم صغیر یا مجنون داده میمجنون یا صغیر پرداخت می دم شود. عشود؛ امِّ

ی شمارۀ نخواهد شد؛ مطابق نظریۀ مشورت و تبدیل قصاص به دیه پرداخت یا تأمین سهم ِصغار یا مجانین، موجب سلِب حِقِّ سایرین
متقاضِی قصاص از اولیای دم، بایستی سهم صغیر را از دیه تودیع »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  13/10/1300مورخ  1//12013

یِع د عدِم تودگردد، هر چنکند تا بتواند قصاص کند، عدِم تودیع سهمی صغیر موجِب تبدیل قصاص به دیه و یا سقوِط قصاص نمی
 «سهِم صغیر طوالنی گردد یا متقاضِی قصاص قادر به پرداخت نباشد

  آید، که صرف پرداخت سهم ِصغار یا مجانین به صندوق ق.م.ا چنین برمی 314در مادۀ « مطابق خواست او عمل کند»از عبارت
و پرداخت  کندص کفایت نمیدادگستری، از سوی آن دسته از اولیای دمی که خواستار قصاص مرتکب هستند، برای اجرای قصا

مورخ  1234/93/1، انجام گرفته باشد؛ مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ مجنون یا صغیر دم اولیای سهم باید پس از خواست ولی
اگر واریز سهم دیۀ ِصغار به حساب دادگستری، بدون اطالع و به رغِم دسترسی به ولی »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  1/1/1393

یر صغیر یا مجنون در د شود و چون ولِیِّ رفته باشد، اداء محسوب نمیایشان صورت گ علیه خواست نمودن اداء یا تأمین سهم مولِّ
 «است؛ بنابراین به ِصرف واریز سهِم دیۀ ِصغار به نحو مذکور، امکان اجرای قصاص وجود نداردخود مختار 

 العوض یا مع گذشتتشخیص اینکه آیا : »حقوقی قوۀ قضاییه ۀادار  14/12/1300مورخ  0140/1ابق نظریۀ مشورتی شمارۀ مط
بالعوض قاتل به مصلحت صغیر است، با ولیِّ قهری است و به هر نحو که تشخیص دهد و تصمیم بگیرد اصل بر اعتبار و نفوذ آن 
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دیهی است، عدم ب «را بپردازد الدیۀ آناناست؛ لکن اگر قصاص قاتل را بخواهد و سایر اولیای دم کبیر، دیه مطالبه کنند، باید سهم
رسیدگی  تواند موجبرعایت غبطه و مصلحت صغیر در همۀ این موارد، در صورتی که نشانگر عدم لیاقت و یا خیانت ولی باشد، می

 قانون مدنی شود. 1104بر اساس مادۀ 
 ا صغیر یا مجنون را از دیه اداء ی در صورتی که قصاص مطابق تقاضای سایر اولیای دم که دارای اهلیت هستند، اجرا شود و سهم

تأمین نمایند و صغیر یا مجنون پس از رسیدن به سن بلوغ یا افاقه، قصاص اجرا شده را تأیید نمایند، تضمیِن داده شده بالأثر شده 
 اند مسترد خواهد شد.و یا وجه ایداعی در صندوق دادگستری، به اولیای دمی که قباًل قصاص را اجرا کرده

 نسبت به منتظر ماندن تا زمان بلوغ یا افاقۀ صغیر یا مجنون، تصمیم اولیای دم  مجنون، یا صغیر دم اولیای ولی تصمیم در صورت
بدون أخِذ دیه، موجب رهایی جانی از قصاص نخواهد شد؛ زیرا چه بسا اولیای دم صغیر یا  گذشتبا أخِذ دیه یا  گذشتکبیر به 

ق.م.ا  403مجنون پس از رسیدن به سن بلوغ یا افاقه، تقاضای قصاص جانی را داشته باشد که در این مورد با رعایت مفاد مادۀ 
در صورت  به جانی کنندگانگذشته و پرداخت سهم دیۀ با أخذ دی گذشتبه خودشان در صورت  کنندگانگذشتپرداخت سهِم دیۀ 

 بدون أخذ دیه، جانی قصاص خواهد شد. گذشت
 ذشتگتواند در مورد قصاص یا ، منتظر بماند تا صغیر بالغ شود، شخص بالغ خودش میصغیر دم اولیای در مواردی که ولی 

سال نرسیده باشد،  10گیری نماید؛ ولی در مورد مصالحه یا تبدیل قصاص به دیه، ِصرف بلوغ کافی نیست و تا مادامی که به تصمیم
 او نزد دادگاه. گیری ندارد؛ مگر با احراز رشدمیمحِقِّ تص

  ی اند؛ بنابراین در مورد تقاضای اهلیتشوند و در امور غیرمالی داراصرفًا در امور مالی محجور محسوب می دیرش ریغافراد سفیه و
 گیری دارند؛ ولی در مورد مصالحه یا تبدیل آن به دیه مشروط به موافقت ولی است.اجرای قصاص، شخصًا حِقِّ تصمیم

  اجرای خصوص در را وی نظر کیفری احکام اجرای قاضی شود، عاقل یا کبیر قصاص اجرای از پیش مجنون یا صغیر دم ولیاگر 
نامه نحوه آیین 11مادۀ ) .کندمی اقدام اساس این بر باشد، داشته مصالحه یا گذشت بر نظر که صورتی در و اخذ نفس قصاص

 (قوه قضاییه سیرئ 01/3/1390اجرای احکام حدود ... 
ت به همه یا بعضی از اولیای دم .1

ِّ
 غائب آن، صاحبان از بعضی اگر قصاصی حق هر در»ق.م.ا:  404: مادۀ غیبت و عدم دسترسی موق

 آنان بازگشتن هب امیدی یا و باشد طوالنی غیبت اگر و افتدمی تعویق به غائب آمدن تا حکم صدور باشد کوتاه آنان غیبت مدت و باشند
 از پس آنها رایب رهبری مقام نباشد معلوم بازگشت زمان چنانچه و گیردمی تصمیم آنان جای به غائب ولی عنوان به رهبری مقام نباشد

 غائبان سهم نتأمی از پس توانندمی حاضرند، که کسانی نماید،می تصمیم اتخاذ غیبت زمان شدن طوالنی از قبل و کوتاه زمان گذشت
 حاضر از سپ آنان اگر و است محفوظ غائبان قصاص حق نمایند، مصالحه او با یا کنند گذشت حاضران، اگر و کنند قصاص دادگاه، در

 و بپردازند بمرتک به اندکرده مصالحه مرتکب با یا اندنموده گذشت که را کسانی دیه سهم نخست باید باشند، قصاص خواهان شدن،
ن « .کنند قصاص سپس  :حالت است 3مادۀ فوق در رابطه با غیبت بعضی از اولیای دم، متضمِّ

 .افتدتا زمان حضور آنان به تعویق می مدت غیبت کوتاه باشد )مثاًل برای سفر به خارج رفته باشد(: در این صورت صدور حکم .1
ت غیبت طوالنی یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد: در این صورت مقام رهبری به جای فرد غایب تصمیم .0  نماید.گیری میمدِّ
فرد  ایافتد و سپس رهبری به جزمان بازگشت آنان معلوم نباشد: در این صورت ابتدا برای زمان کوتاهی، صدور حکم به تعویق می .3

 نماید.گیری میغایب تصمیم
  1390ق.م.ا  404کلمۀ تأمین در مادۀ »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  1/1/1393مورخ  1234/93/1مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ 

ل سهم اولیای دم غایب است تا در صورت حضور به آنان پرداخت ادردن وجه نقد یا مالی معپسصوصیتی ندارد و منظور از تأمین، خ
 «شود
  یا دم ولی نشدن شناخته جهت به گرا: »قوه قضاییه سیرئ 01/3/1390نامه نحوه اجرای احکام حدود ... آیین 11مطابق مادۀ 

 حکم اجرای مرحله در سپس و شود صادر قصاص حکم مربوط دادستان درخواست و رهبری مقام تفویض با وی، به دسترسی عدم
 در را روندهپ حکم، اجرای توقف دستور صدور ضمن کیفری احکام اجرای قاضی شود، حاصل دسترسی وی به یا شناسایی دم ولی
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 پرونده هک موردی در ماده این حکم ـ تبصره .کندمی ارسال دادگاه به تکلیف تعیین برای اسالمی مجازات قانون( ۲۲۲) ماده اجرای
 «.است جاری نیز کندمی قصاص مطالبه حضور از پس غایب دم ولی و نشده منتهی قصاص حکم صدور به

ی پس از ثبوت، مثل هر مجازات دیگری، از اختیارات حکومت است؛ : إذن رهبری .2 قصاص، هرچند حِقِّ شخصی است، لیکن اجرای آن حتِّ
ت و آشنایی با موازین دارد. عدم رعایت این اصل موجب هرج و مرج و احیانًا تضییع حقوق افراد خواهد و با

ِّ
زوم احتیاط ل زیرا این امر نیاز به دق

قانون مجازات اسالمی، بر لزوم استیذان از مقام رهبری یا نمایندۀ او قبل از اجرای  402الی  411در دماء منافات دارد. به همین دلیل، مواد 
او الزم  در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده: »استق.م.ا چنین بیان داشته  411اند. مادۀ قصاص از سوی ولیِّ دم تأکید کرده

 ؛ در رابطه با این ماده نکات ذیل قابل توجه است:«.است
 قصاص، حِقِّ شاکی است و استیذان از ولی امر صرفًا تشریفاتی است که برای حفظ نظم عمومی مورد تصریح قرار گرفته است، وگرنه 

 تواند مانع اجرای این حق بشود.ولی امر نمی
 یِّ امر، اقدام به اجرای قصاص نماید، به دلیل عدم رعایت تشریفات قصاص به تعزیر در صورتی که صاحب حِقِّ قصاص بدون اذن ول

ر در مواد   ق.م.ا تعزیرات محکوم خواهد شد. 114و  110مقرِّ
  مختِصِّ قصاص نفس نیست و در اجرای قصاص عضو نیز استیذان از ولی امر الزم است؛ مطابق نظریۀ مشورتی  امر صرفاً إذن ولی

د و کنتبعیت می سشرایط قصاص عضو، از شرایط قصاص نف»ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  13/3/1393ورخ م 119/93/1شمارۀ 
نیز داللت بر این امر دارد؛ بنابراین استیذان از  1390ق.م.ا  419ق.م.ا در ذیل مواد عمومی مربوط به قصاص و مادۀ  411اطالق مادۀ 

 «و الزم استطریق ریاست محترم قوۀ قضاییه برای اجرای قصاص عض
علیه در مورد جراحات یا عالوه بر آن که صدور حکم قصاص منوط به مطالبۀ مجنی  در جنایات عمدی  :علیه یا اولیای دمإذن مجنی   .3

اجرا  به شخص خاص برایقطع عضو و نظایر آن یا اولیای دم در مورد قتل است، برای اجرای آن نیز نیاز به درخواست آنها و احیانًا توکیل 
یای دم، علیه یا اولوجود دارد؛ بنابراین چنانچه قاضی اجرای احکام پس از صدور حکم قصاص، بدون تقاضای اجرای قصاص از سوی مجنی  

وه اجرای نامه نحآیین 11مادۀ مطابق شود؛ شود؛ زیرا جانی نسبت به او مهدورالدم محسوب نمیاقدام به اجرای آن نماید، خودش قصاص می
 زاتمجا قانون طبق که است کسانی ناحیه از آن استیفای به منوط قصاص اجرای: »قوه قضاییه سیرئ 01/3/1390احکام حدود ... 

 رخواستد قصاص اجرای از پیش کیفری احکام اجرای قاضی. هستند دارا را قصاص استیفای حق یا و شوندمی محسوب دم ولی اسالمی
 «.رساندمی آنان امضای به پرونده در درج برای و نموده مجلسصورت را مراتب اخذ، را مذکور افراد کتبی
 ناد توان وی را، به استاگر یکی از اولیای دم، بدون اذن سایرین، مجازات قصاص را علیه شخص محکوم به قصاص اجرا نماید، نمی

ق.م.ا، مرتکب قتلی دانست که موجب قصاص است؛ در این حالت ولی دمی که بدون اذن سایر اولیای دم قاتل را قصاص  401مادۀ 
 باشد.( میهاآن.ا ضامن سهم سایر اولیای دم از دیه )در صورت مطالبۀ ق.م 400کرده است، به موجب مادۀ 

   ت قانونی، برای اجرای قصاص مراجعه ننماید و در واقع  اولیای یا علیهدر صورتی که پس از صدور حکم قصاص، مجنی دم بدوِن علِّ
ت مناسبی را تعیین می ، در صورتی که دندم نظر خود را اعالم کن اولیای یا هعلیکند تا مجنی  مرتکب را بالتکلیف رها کند، دادگاه مدِّ

ر در مادۀ  دم اولیای یا علیهمجنی   ت باز هم نظر خود را اعالم نکنند، مرتکب با سپردن وثیقه و رعایت شرایط مقرِّ ق.م.ا  409ظرف این مدِّ
 دم نظر خود را اعالم نمایند. اولیای یا علیهشود تا مجنی  آزاد می

ی به عنوان توان قصاص کرد که مبلغدر موارد مختلفی مرتکِب جنایات علیه نفس یا مادون نفس را تنها در صورتی می: دیه فاضلپرداخت  .4
 گیرد که رعایت شرایط قانونی، از جمله شرط مماثلهدیه به وی )یا گاهی به سایر اولیای دم( پرداخت شود. این امر از آن رو صورت می فاضل

 در قصاص رعایت شده باشد.
 :دیه نکات ذیل قابل توجه است فاضلدر مورد 

 اجرای قصاص پرداخت شود. آرق.م.ا باید قبل  401و  401دیه، بنا به تصریح مواد  فاضل 
 دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه

پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه  خواهان قصاص تمکن از
 ق.م.ا( 400)مادۀ  .شودالمال پرداخت میقضائیه، مقدار مذکور از بیت
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 ب آن، رضایت صاح در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با
 ق.م.ا( 431)مادۀ  .هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است

  ع اجرای طلبی داشته باشد، عدم پرداخت آن مان دم اولیای یا علیهمجنی  در صورتی که عکس قضیۀ فوق اتفاق بیفتد؛ یعنی مرتکب از
مرتکب باشد که در این صورت باید پیش از قصاص به مرتکب پرداخت شود؛  دیه فاضلشود؛ مگر آن که طلب مربوط به قصاص نمی

ا در مورد سایر دیون از صاحب حِقِّ قصاص، مانع اجرای قصاص نخواهد شد.  امِّ
  ف وی تا قبل از مرگ میاموال قصاص جزء ق.م.ا، مبلغ پرداختی، 431مطابق مادۀ  .باشدشونده و قابل هر گونه تصرِّ
  شود؛ یعنی اگر یک مرد غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی نسبت به زن غیرمسلمان دیه شامل افراد غیرمسلمان هم می فاضلبحث

دیۀ مرتکب را بپردازند؛ ولی در فرضی که یک مرد غیرمسلمان مرتکب  فاضلعلیه یا اولیای دم باید پیش از اجرای قصاص، شود، مجنی  
دیه،  اضلفتوانند بدون پرداخت علیه یا اولیای دم میدیه منتفی است و مجنی   تفاضلحث جنایت عمدی نسبت به زن مسلمان شود، ب

 مرتکب را قصاص نمایند.
  دیه فاضلموارد پرداخت 

د اولیای دم و تفاوت تقاضای آنها .1 طالبۀ دیه، یا م گیری در مورد اجرای قصاصکه در مباحث پیشین ذکر کردیم، تصمیم طورهمان: تعدِّ
حِقِّ هر یک از اولیای دم است. در صورتی که هر یک از اولیای دم درخواست متفاوتی داشته باشند، بحث پرداخت دیه ممکن است 

هرگاه بعضی از اولیای دم خواهان قصاص بوده ولی بعضی خواهان آن نباشند، اولیای دمی که خواهان ق.م.ا  403مطابق مادۀ پیش آید. 
توانند قصاص را اجرا نمایند که دیۀ مقدار دیۀ مازاد بر استحقاق خود را پرداخت نمایند. دیۀ مقدار میاشند تنها در صورتی بقصاص می

اهان به خودشان و اگر اولیای دمی خو دیه  فاضلبا أخذ دیه باشند  گذشتدیه نیز گویند، اگر اولیای دمی خواهان  فاضلمازاد که به آن 
سه  یشود و پس از آن قصاص قابل اجرا خواهد بود. بدین ترتیب اگر مقتولدیه به جانی پرداخت می فاضل اشندبدون أخذ دیه ب گذشت

 شتگذبا أخذ دیه و سومی خواهان  گذشتشوند یکی خواهان قصاص، یکی خواهان پسر داشته باشد که اولیای دم او محسوب می
یه به سوم دو پرداخت یک با أخذ دیه گذشتدر خود که خواهان دیه به برا سومبدون پرداخت دیه باشند، پسر اول پس از پرداخت یک

 تواند تقاضای قصاص جانی را نماید.میباشد میبه جانی بدون أخذ دیه  گذشتعنوان سهم برادری که خواهان 
ت قاتل و مقتول .0 قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر در موارد ثبوت حق »ق.م.ا:  401: مطابق مادۀ )فاضل دیه در قتل( تفاوت در جنسیِّ

تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او یه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی میلَ عَ مجنی  
ت موجب عدم اجرای قصاص نمی...« بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست  ردی مشود برای مثال اگر تفاوت در جنسیِّ

 باید قبل از اجرای قصاص، نصِف دیۀ مرد را به ویتوانند خواهان اجرای قصاص مرد باشند ولی زنی را به قتل برساند، اولیای دم زن می
هرگاه زن مسلمانی عمدًا کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر »ق.م.ا:  300پرداخته و سپس او را قصاص کنند. مطابق مادۀ 

بدون پرداخت  باشد، رمسلمانیغباشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد  قاتل، مرد مسلمان
 «.دیه آنها الزم است التفاوتمابهشود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت چیزی قصاص می

 سبب به مرد و برابرند عضو قصاص در مسلمان، مرد و زن»ق.م.ا:  300مادۀ مطابق  :دیه در جنایات نسبت به اعضا و منافع فاضل
 قصاص باشد، کامل دیه ثلث از بیش یا مساوی زن، بر وارد جنایت دیه اگر لکن شودمی محکوم قصاص به کند،می وارد زن به که آسیبی

 کبمرت و غیرمسلمان زن علیهمجنی   که در صورتی مذکور حکم. شودمی اجراء مرد، به قصاص مورد عضو دیه نصف پرداخت از پس
 نصف اختپرد بدون مرتکب باشد، غیرمسلمان مرد مرتکب، و مسلمان زن علیه،مجنی   اگر ولی. است جاری نیز باشد غیرمسلمان مرد

 «.شودمی قصاص دیه،
دیه را  اضلف، باید باشد بیشتر از ثلث دیۀ کاملدر جنایات خواهان اجرای قصاص عضو علیه مرد جانی باشد  ،علیه زنمجنی   اگر −

، زن باید دودهم دیۀ کامل مرد را به او بپردازد و چهار انگشت مانند اینکه مردی چهارانگشت دست زنی را قطع کند ؛به مرد بپردازد
 د.تواند فقط دو انگشت مرد را قصاص کن، یا اینک بدون پرداخت فاضل دیه زن میدست مرد را قصاص نماید
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دیه را  لفاضخواهان اجرای قصاص عضو علیه مرد جانی باشد در جنایات کمتر از ثلث دیۀ کامل باشد، نباید  ،علیه زنمجنی   اگر −
اص گشت مرد را قصتوان دو ان؛ مانند اینکه مردی دو انگشت دست زنی را قطع کند، بدون پرداخت فاضل دیه میبه مرد بپردازد

 کرد.
؛ مانند ا از مرتکب مطالبه کندتواند چیزی بیشتر از آن ر خواهان اجرای قصاص عضو علیه زن جانی باشد، نمی ،علیه مردمجنی   اگر −

 شود.به مرد دست زن قصاص می یوجهچیهاینکه زنی دست مردی را قطع کند، بدون پرداخت 
یک از شرکاء پیش از اجرای قصاص به آنان ق.م.ا در این صورت باید سهم دیۀ هر  314و  313: مطابق مواد شرکت در ارتکاب جنایت .3

 پرداخت شود.
 به جانی یآزار رسانعدم  .5

  اند، جایز رسهای متعارف، که کمترین آزار را به قاتل میقصاص نفس فقط به شیوه :اجرای قصاص نفس به جانی در یآزار رسانعدم
 ق.م.ا( 431)مادۀ  .است« تعزیرات»پنجم ه کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب ثلَ است و مُ 

  باشد قصاص اجرای با مناسب و غیرآلوده تیز، باید عضو قصاص در جرح و قطع ابزار :اجرای قصاص عضو به جانی در یآزار رسانعدم 
 ایگونه هب مکان و زمان شرایط یا بیمار مرتکب، اگر. است قانون در مقرر تعزیر موجب و ممنوع او جنایت مقدار از بیش مرتکب، ایذاء و

 صورت ینا غیر در. شودمی اجراء قصاص و رفع موانع امکان، صورت در باشد، دیگر صدمه یا نفس به سرایت بیم قصاص، در که باشد
 ق.م.ا( 439)مادۀ  .افتدمی تأخیر به قصاص سرایت، بیم شدن برطرف تا

 
ت با مانع مواجه می: موانع قصاص

ِّ
سازند. اهم این موارد در منظور از موانع اجرای قصاص عواملی هستند که اجرای قصاص را به طور موق

 فرار جانی و عدم دسترسی به وی. ـ 0باردار بودن زن محکوم به قصاص،  ـ 1 مورد است: 0قانون مجازات اسالمی 
 محکوم به قصاصباردار بودن زن  .1
 :حمل وضع از پیش نباید است، نفس قصاص به محکوم که حامله، زن»ق.م.ا:  431مطابق مادۀ  زن باردار محکوم به قصاص نفس 

 «.دافتمی تأخیر به قصاص بماند، محفوظ طفل حیات که زمانی تا باشد، طفل تلف بیم نیز حمل وضع از پس اگر. شود قصاص
  ها، اجرای مجازات نباید موجب آسیب به شخصی غیر از مرتکب شود، اجرای قصاص نفس در مجازاتبا توجه به اصل شخصی بودن

 ین رفتن یک موجود زندۀ دیگر است.گردد و این امر در واقع موجب از بمورد زن باردار، موجب سقط جنین او می
  ؛ اجرای مجازات در مورد قوه قضاییه سیرئ 01/3/1390نامه نحوه اجرای احکام حدود ... آیین 12ق.آ.د.ک و مادۀ  121مطابق مواد

 جانیادنیا آمده باشد یا ُمرده؛ در واقع در  آن جنین به زنده بهافتد؛ اعم از ماه به تعویق می 1زن باردار پس از وضع حمل، در هر حال تا 
 آنچه مورد نظر قانونگذار بوده است، عدم آسیب به زنی است که به جهت وضع حمل دچار ضعف بدنی شده است.

   ق.م.ا به پرداخت دیه و  321یها، اقدام به اجرای قصاص نمایند، با توجه به مادۀ لَ عَ در صورتی که اولیای دم با وجود باردار بودن محکوم
ا اگر  ای شود و عاقلۀ اولیخبر باشند، جنایت وارده بر جنین خطای محض محسوب میاز این موضوع بیتعزیر محکوم خواهند شد؛ امِّ

؛ مگر آن که این کار با إذن حاکم شرع انجام شده باشد، که در این صورت ضمانی بر عهدۀ باشنددار پرداخت دیۀ جنین میدم عهده
 آنان نخواهد بود.

  ی مجازات به شخص دیگر،با توجه به اطالق مادۀ فوق و فلسفۀ وضع زمان باردار شدن یا مشروعیت طفل فاقد  آن یعنی منع تسرِّ
ر از طریق نامشروع باردار شود )د ایموضوعیت است؛ بنابراین در فرضی که مرتکب در دوران بازداشت )پیش از قصاص( باردار شود 

وجه افتد و پس از آن نیز تا زمانی که خطری متعویق مینتیجۀ زنا قبل از جنایت یا دستگیری(، اجرای قصاص تا زمان وضع حمل به ت
 .آیدنوزاد است نیز مجازات به اجرا در نمی

 ا در مورد حبس بدل از قصاص نیز مجازات در دوران بارداری به اجرا گذاشته نمی این است که پس از وضع حمل و گذشت  سؤالشود؛ امِّ
رود؛ مگر آن که خالف مصلحت طفل باشد که به زندان میشود؟ در این موارد نوزاد به همراه مادر ماه پس از آن، تکلیف نوزاد چه می 1

 به محکوم که مادری از نباید را تمام سال دو سن تا اطفال»ق.آ.د.ک:  103شود؛ مطابق مادۀ در این صورت به ولیِّ خود سپرده می
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 صالحیت عدم ای فقدان صورت در و پدر به کودک صورت این در. کند اقتضاء طفل مصلحت آنکه مگر کرد، جدا ستا شده تبعید یا حبس
 ؤسساتم به آنان، صالحیت عدم یا فقدان صورت در و ارث مراتب رعایت با وی نزدیکان یا و آنها وصی یا پدری جد به ترتیب به وی
 «.شودمی سپرده صالحذی

  قصاص، اجرای در و باشد عضو قصاص به محکوم حامله، زن اگر»ق.م.ا:  443مطابق مادۀ  :قصاص عضوزن باردار محکوم به 
تفاوت قصاص  «.دافتمی تأخیر به شود طرف بر مذکور بیم که زمانی تا قصاص باشد، طفل بر آسیب یا تلف بیم حمل، وضع از پس یا پیش

 نفس با قصاص عضو زن باردار:
ا قصاص عضو در صورتی به اجرا درنمیمطلقًا به اجرا در نمیقصاص نفس زن باردار  .1  د.آید که بیم تلف یا آسیب به جنین باشآید؛ امِّ
ا در مورد قصاص عضو عالوه بر بیم تلف در صورت پس از وضع حمل قصاص نفس در صورتی اجرا نمی .2 شود که بیم تلف طفل برود؛ امِّ

 د.شوهر گونه آسیبی به طفل، قصاص عضو اجرا نمی
 ممکن مرتکب به دسترسی فرار، یا مرگ علت به عمدی، جنایت در هرگاه»ق.م.ا:  431مطابق مادۀ : فرار جانی و عدم دسترسی به وی .2

 قتل صخصو در باشد نداشته مالی مرتکب که صورتی در و شودمی پرداخت مرتکب اموال از جنایت دیه حق، صاحب درخواست با نباشد
 شودمی رداختپ المالبیت از دیه آنها، تمکن عدم یا آنها به دسترسی عدم یا عاقله نبود در صورت و بگیرد عاقله از را دیه تواندمی دم ولی عمد،

 صورتی در ودش ممکن قتل، غیر و قتل از اعم جنایت مرتکب به دسترسی دیه، أخذ از پس چنانچه. بود خواهد المالبیت بر دیه قتل، غیر در و
 قصاص، زا قبل باید لکن است، محفوظ علیهمجنی   یا دم ولی برای مورد حسب قصاص حق نباشد، قصاص از گذشت جهت به دیه أخذ که
 «.برگرداند را شدهگرفته ۀدی
  ناظر بر فرضی است که جانی خود اقدام به فرار نموده باشد و کسی در این زمینه او را همراهی نکرده باشد.مادۀ فوق 
  ِّدر صورت  شود وتواند اقدام به مطالبۀ دیه نماید، البته دریافت دیه موجب سقوط حِقِّ قصاص نمیقصاص میدر این حالت صاحب حِق

 شده، اقدام به قصاص مرتکب نماید.تواند با بازگرداندن دیۀ گرفتهدسترسی به مرتکب می
  عمدی بر اعضا و منافع تفاوت گذاشت: در رابطه با مسؤول پرداخت دیه باید میان جنایت عمدی بر نفس و جنایتمادۀ فوق مطابق 
رسد که مرتکِب المال مسؤول پرداخت دیه هستند، یعنی زمانی نوبت به عاقله میدر جنایت عمدی بر نفس به ترتیب مرتکب، عاقله و بیت −

ن یا عاقله و نبودهرسد که مرتکب عاقله نداشته باشد یا عاقله حاضر می المالفراری مالی نداشته باشد و در صورتی نوبت به بیت  تمکِّ
ا قانونگذار در مادۀ فوق در حکمی الزم به یادآوری است، عاقله اصواًل عهده .باشد نداشته دار پرداخت دیۀ جنایات خطای محض است؛ امِّ

 .دار پرداخت دیه دانسته استدر مواردی که قاتل فراری، مالی نداشته باشد، عاقله را عهده استثنائی، در اتهام قتل عمدی
المال مسؤول پرداخت دیه هستند؛ یعنی در صورتی که مرتکب مالی نداشته در جنایت عمدی بر اعضا و منافع به ترتیب مرتکب و بیت −

 دار پرداخت دیه خواهد بود.المال عهدهباشد، بیت
 

 است: قراراین  از عواملد؛ این شومجازات قصاص، به دلیل وقوع عواملی، ساقط یا غیرقابل اجرا می: موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص
 صدمه به دیگری. ـ 4وجود شبهه در اجرای قصاص،  ـ 3گذشت یا مصالحۀ صاحبان حِقِّ قصاص،  ـ 0از بین رفتن محل قصاص،  ـ 1
 از بین رفتن محل قصاص .1
 د ار به او دسترسی پیدا نشود، از زمرۀ مو  گاهچیهمرگ مرتکب یا فرار او، در صورتی که  در قصاص نفس: از بین رفتن محل قصاص

 مرتکب به دسترسی فرار، یا مرگ علت به عمدی، جنایت در هرگاه»ق.م.ا:  431مطابق مادۀ  .باشدمیسقوط یا عدم اجرای قصاص نفس 
 خصوص رد باشد نداشته مالی مرتکب که صورتی در و شودمی پرداخت مرتکب اموال از جنایت دیه حق، صاحب درخواست با نباشد ممکن

 پرداخت المالبیت از دیه آنها، تمکن عدم یا آنها به دسترسی عدم یا عاقله نبود در صورت و بگیرد عاقله از را دیه تواندمی دم ولی عمد، قتل
 شود مکنم قتل، غیر و قتل از اعم جنایت مرتکب به دسترسی دیه، أخذ از پس چنانچه. بود خواهد المالبیت بر دیه قتل، غیر در و شودمی
 قبل ایدب لکن است، محفوظ علیهمجنی   یا دم ولی برای مورد حسب قصاص حق نباشد، قصاص از گذشت جهت به دیه أخذ که صورتی در
 «.برگرداند را شدهگرفته ۀدی قصاص، از
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  مطلق بوده و  1390ق.م.ا  431کلمۀ مرگ در مادۀ »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  02/0/1391مورخ  300/91/1نظریۀ مشورتی شمارۀ
 «شود.هر نوع مرگی را اعم از خودکشی یا مرگ با اجرای حکم قصاص نفس به علت قتل دیگری را شامل می

 :مطابق مادۀ فوق در رابطه با مسؤول پرداخت دیه باید میان جنایت عمدی بر نفس و جنایت عمدی بر اعضا و منافع تفاوت گذاشت 
رسد که مرتکِب المال مسؤول پرداخت دیه هستند، یعنی زمانی نوبت به عاقله مییب مرتکب، عاقله و بیتدر جنایت عمدی بر نفس به ترت −

ن ا عاقلهی اشته باشد یا عاقله حاضر نبودهرسد که مرتکب عاقله ندالمال میفراری مالی نداشته باشد و در صورتی نوبت به بیت  نداشته تمکِّ
 .باشد

المال مسؤول پرداخت دیه هستند؛ یعنی در صورتی که مرتکب مالی نداشته منافع به ترتیب مرتکب و بیتدر جنایت عمدی بر اعضا و  −
 دار پرداخت دیه خواهد بود.المال عهدهباشد، بیت

 ق حِقِّ قصاص  در قصاص عضو: از بین رفتن محل قصاص در صورتی که جانی در جنایت بر اعضا، قبل از اجرای قصاص، عضو متعلِّ
 علیه،باشد. برای مثال، قبل از اجرای قصاِص دست از سوی مجنی  مید سقوط یا عدم اجرای قصاص عضو از زمرۀ موار ت بدهد را از دس

 علیه حِقِّ درخواست دیه را دارد.شود، در این مورد مجنی  جانی دست خود را از دست بدهد، سبب سقوط یا عدم اجرای قصاص می
توانند جانی اند، این افراد میدم یعلیه یا اولیاقصاص حِقِّ شخصی است و دارندۀ آن مجنی  گذشت یا مصالحۀ صاحبان حِقّ قصاص:  .2

 .دنکن گذشت مال یا حق برابر در مصالحه، با یا مجانی طور به را
   علیه مدیون بوده و ترکۀ او برای ادای دیون کافی نباشد که در گذشت مجانی از سوی اولیای دم نیز جایز است؛ مگر در فرضی که مجنی

 استیفای از پیش علیهمجنی   هرگاه»ق.م.ا:  430ق.م.ا، امکان گذشت مجانی وجود ندارد؛ مطابق مادۀ  430این صورت با توجه به مادۀ 
 تیفایاس حق دیون، آن تضمین یا اداء بدون قصاص، حق صاحب نباشد، کافی او دیون ادای برای او ترکه و دکن فوت قصاص، حق

 ادای در یدبا شود، تبدیل دیه به قصاص علت، هر به اگر و ندارد را دیون تضمین یا اداء بدون مجانی، گذشت حق لکن دارد را قصاص
 «.است جاری نیز مقتول ترکه مورد در حکم این. شود صرف مذکور دیون

 گذشت یا مصالحۀ مشروط یا غیرمشروط 
  :به مشروط را قصاص حق اسقاط و گذشت دم، ولی یا علیهمجنی   اگر»ق.م.ا:  311مادۀ مطابق گذشت یا مصالحۀ مشروط 

 «.است باقی او برای شرط، حصول تا قصاص حق کند، دیگری امر یا المصالحهوجه پرداخت
 صالحه نیست و المالمصالحه ممکن است، بیشتر یا کمتر از مبلغ دیه کامل باشد، ولی شرط شاکی لزومًا در قالب دریافت وجهمبلغ وجه

 دیگری باشد.ممکن است در انجام تعهد یا هر امر مشروع 
 ی است، حِقِّ قصاص تا زمان حصول شرط باقی خواهد و مالمصالحه یا انجام عدر مواردی که گذشت مشروط به پرداخت وجه ل خاصِّ

ق نشود، حِقِّ قصاص محفوظ در صورتی که مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقِّ
ی اگر  ن م مشمول گذشت خواهد بود، در ایمرتکب قادر به انجام تعهد نباشد، هاست؛ مگر آن که در مصالحه تصریح شده باشد که حتِّ

 توانند مرتکب را به انجام تعهد ملزم نمایند.شود و اولیای دم تنها میصورت عدم انجام تعهد موجب اجرای قصاص نمی
  ق مانع رسیدگی و صدور رأی نیست ولی اجرای حکم تا زمان  121با توجه به مادۀ یه لَ عَ ق  لعَ شرط یا مُ  حصولق.م.ا گذشت مشروط یا معلِّ

در این  ماند؛ مگر با سپردن تأمین مناسب کهعلیه در بازداشت میشرط یا معلق   حصولافتد، در این صورت مرتکب تا زمان به تعویق می
 گردد.مادۀ مذکور، آزاد می 1به صراحت قسمت اخیر تبصرۀ  صورت

 ز یا دریافت وجه  حصول المصالحه یاعدول از گذشت پس از سقوط قصاص، جایز نیست و در صورتی که اولیای دم پس از گذشت منجِّ
ا عدول از شرط امکانشرط، اقدام به قصاص مرتکب نمایند، خودشان قصاص می انند پیش تو پذیر است, یعنی اولیای دم میشوند؛ امِّ

 شرط، از آن عدول کرده و اقدام به قصاص مرتکب نمایند. ولحصیا  المصالحهوجهاز دریافت 
  :سقوط موجب آن، از پس یا حکم صدور از پیش مصالحه، یا گذشت»ق.م.ا:  313مادۀ مطابق گذشت یا مصالحۀ غیرمشروط 

 «.است قصاص حق
 بعد از حصول نتیجۀ جنایت گذشت یا مصالحۀ جانی قبل و 
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   جنایات سایر و قتل در»ق.م.ا:  311مطابق مادۀ علیه: گذشت یا مصالحۀ جانی قبل از حصول نتیجۀ جنایت توسط مجنی 
 ارثانو  و دم اولیای و نماید مصالحه یا کرده گذشت قصاص حق از فوت، از پیش و جنایت وقوع از پس تواندمی علیهمجنی   عمدی،

 محکوم «تعزیرات» پنجم کتاب در مقرر تعزیر به مرتکب لکن کنند، دیه یا قصاص مطالبه مورد، حسب او، فوت از پس توانندنمی
 «.شودمی

   مان علیه به دلیل سرایت هکند و پس از مدتی مجنی   گذشتد از وقوع جنایت، جانی را علیه در جنایت عمدی بر اعضاء بعاگر مجنی
فس باید دم در صورت تقاضای قصاص ن)ره( در کتاب تحریرالوسیله اولیای جنایت بمیرد؛ بنا بر نظر فقهی شیخ طوسی و امام خمینی 

پردازد )با شده را بگذشتشده را به جانی بدهند و در صورت قصد دریافت دیه، جانی باید دیۀ نفس منهای دیۀ عضو گذشتدیۀ عضو 
 باشد نداشته وجود سرایت به علم اگر لکن کرد اجراء فوراً  توانمی را عضو قصاص»ق.م.ا:  442مادۀ ق.م.ا(  442لحاظ فحوای مادۀ 

 فسن قصاص به مورد، حسب مرتکب شود، محسوب عمدی آمده، پدید سرایت و کند سرایت جنایت آن، از پس و شود اجراء قصاص و
 شده وارد بمرتک بر عضو قصاص عنوان به که را جنایتی دیه باید، دم ولی نفس قصاص اجرای از پیش لکن شودمی محکوم عضو یا

 محکوم است، مدهآ پدید سرایت، وسیله به که جنایتی دیه به مرتکب شود، محسوب غیرعمدی آمده، پدید سرایت اگر و بپردازد او به است
 «.شودنمی کسر است شده قصاص که مقداری دیه و شودمی

  :مراحل از مرحله هر در قصاص حق صاحب»ق.م.ا:  341مطابق مادۀ گذشت یا مصالحۀ جانی بعد از حصول نتیجۀ جنایت 
 «.کند گذشت مال یا حق برابر در مصالحه، با یا مجانی طور به تواندمی حکم اجرای یا رسیدگی تعقیب،

هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط حصول جرم و یا هر یک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا وجود شبهه در اجرای قصاص:  .3
قانون  102شود و اجرای قصاص منتفی است. )مادۀ بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیتردید قرار گیرد و دلیلی 

 مجازات اسالمی ـ قاعدۀ درأ(
م اجرای قصاص علیه زن باردار یا عدم اجرای قصاص عضو، در صورتی که بیم تلف شدن همان مالکی که باعث عد: صدمه به دیگری .4

 ن حالتشود, نمونۀ بارز ایکند که اگر قصاص نفس موجب هالک دیگری شود، قصاص اجرا نشده و تبدیل به دیه مییجانی برود، ایجاب م
از نظر پزشکی،  باشد، تا مادامی کهاجرای قصاص علیه یکی از دوقلوهای به هم چسبیده به دلیل پیوستگی بسیاری از اعضای داخلی بدن می

، شده از دیگریی مجازات نسبت به آن یکی وجود ندارد. مثاًل در زمان جدا کردِن جسِد فرد قصاصخطری متوجه دیگری است، امکان اجرا
 شود.، قصاص ساقط شده و دیه جایگزین آن میبیم تلف شدن دیگری برود

 

ُبک و رواِن حقوقیده یه نکتۀ بسیار مهم: دم که اگه فقط انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میکه به طور شگفت ها جزوۀ س 
 نبه طور رایگارو در ضمن کلیۀ جزوات  کنید!( مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا میwww.mollakarimi.irیکی از اوونها رو از سایتم )

 .دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهید داشتگذاریم و بهتون اطمینان میمی در اختیارتون

 

 دیات
وان است از مالی که به عنبه معنی رد کردن است، در فقه اسالمی عبارت « ودی»ریشۀ  زبها گویند و ادیه )جمع دیات( که در فارسی به آن خون

ر کنار قصاص شود و بدین ترتیب، دعلیه یا اولیای دم او پرداخت می)جنایات( به مجنی   یا اعضا در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بدل نفس
ا مواردی که مجازات باشد؛ به عبارت دیگر ه با جنایت و جبران آنها میهای مقابلیکی دیگر از شیوه مجازات جنایت عمدی قصاص است؛ امِّ

 باشد.گردد؛ همچنین مجازات جنایت شبه عمدی و خطای محض دیه میشود، دیه جانشین آن میمی قصاص منتفی
 ماهیت دیه

های یهایی از ویژگرسد که در دیه جلوهشود یا غرامت، نظرات مختلفی ارائه شده است. به نظر میدر مورد ماهیت دیه، که آیا مجازات محسوب می
ز قطِع دانیم خسارتی که مثاًل اثل این که میزان آن نسبت به افراد مختلف متفاوت نیست؛ در حالی که میمجازات مالی قابل مشاهده است، م
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اش ماهر یا تنیسای پای یک فوتبالیست حرفه اقدام  وجه همسان خسارتی که در نتیجۀ همین چیه، به رسدای میز حرفهبایا قطع دست یک نقِّ
ی می  علیه به جای واریز آن به خزانۀ دولت، آن را به غرامترسد نیست. از سوی دیگر، پرداخت دیه به مجنی  به یک فرد معمولی بیکار یا متکدِّ

المال تبینی مواردی برای پرداخت دیه از بیپیش شود. همچنینسازد؛ زیرا جزای نقدی به صندوق دولت و نه قربانیان جرم واریز میتر مینزدیک
من المال یا عاقلۀ غیرمجرم معنی ندارد. ضیا عاقله نیز نشانگر مجازات محسوب نشدن دیه از دید قانونگذار است؛ از آن رو که مجازات کردن بیت

دانست که  توان تأسیس مستقلیدیه را میت. بدین ترتیب ق.م.ا احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را بر دیه حاکم دانسته اس 410اینکه مادۀ 
ق.م.ا آن را در  14، هرچند که مادۀ باشدهای از غرامت و جبران خسارت میویژگیهم هایی از مجازات و کیفر و دارای ویژگی زمانهمبه طور 

 ها برشمرده است.زمرۀ مجازات
 

 های دیهگونه
خود نسبت به تعیین میزان دیۀ سابق دست برداشته و به جای اشاره به شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار و قانونگذار از نگاه خشک و غیرمنعطف 

ۀ وضوعیت دارند، م نفسهیفرواجی داشته و نه که نه در داد و ستد میان افراد  و توصیف وضعیت آنها )که مثاًل حیوان خیلی الغر نباشد( یمانی حلِّ
 شده تعیین شرع مقررات در که است همان کامل دیه موارد»ق.م.ا:  149تعیین میزان دیه را به رئیس قوۀ قضاییه واگذار کرده است. مطابق مادۀ 

 «.شودمی اعالم و تعیین رهبری مقام نظر اساس بر تفصیل به قضائیه قوه رئیس توسط سال هر ابتدای در آن میزان و است
 

 میزان دیه
بر  ـ 1باشد، این موارد از این قرار است: ای که باید در جنایات علیه جسم و جان پرداخت شود؛ بر اساس عوامل مختلف متفاوت میمیزان دیه

ت و دین  ـ 0اساس نوع جنایت   بر اساس زمان و مکان ارتکاب جنایت ـ 3بر اساس جنسیِّ
ت علیه شود، دیۀ قابل پرداخت متفاوت با حالتی است که جنایسلب حیات مجنی  در صورتی که جنایت وارده موجب : بر اساس نوع جنایت .1

 وارده موجب جراحت، قطع اعضا و از کارافتادگی منافع شود.
  :ۀ یمانی و درهم و دینار موضوعیت خود را از دست دادهدیۀ قتل نفس ه از همان سه مورد اول؛ اند، در حال حاضر دیبا توجه به اینکه ُحلِّ

گوسفند؛  1222گاو و  022شتر از  122تر بودن قیمت گوسفند قابل پرداخت است؛ که با توجه به پایین 1222گاو و  022شتر،  122یعنی 
ن میزان دیه گردد؛ مبنای تعییشود، تعیین میق.م.ا انجام می 149هایی که بر اساس مادۀ شتر در آغاز هر سال با بررسی 122عماًل قیمت 

 باشد.می
  بندی کرده و مورد بحث قرار داد، این موارد از قرار توان به انواع مختلف تقسیمدیۀ جنایت مادون نفس را مین نفس: وجنایت ماددیۀ

 ذیل است:
  ایاعض از هریک بردن بین از و کامل دیه زوج، اعضای از عضو دو هر و فرد اعضای از یک هر بردن بین از: بدن یاعضااتالف دیۀ 

 مقرر یدیگر  ترتیب قانون در اینکه مگر ظاهری اعضای از خواه باشد بدن داخلی اعضای از مزبور عضو خواه. دارد کامل دیه نصف زوج،
ر اعضای بد 113ۀ )ماد .باشد شده  ن از قرار ذیل است:ق.م.ا( دیۀ مقدِّ

 ق.م.ا 101الی  111دیۀ مو: مواد  .1
 ق.م.ا 191الی  101دیۀ چشم: مواد  .0
 ق.م.ا 199الی  190دیۀ بینی: مواد  .3
 ق.م.ا 121الی  122دیۀ اللۀ گوش: مواد  .4
 ق.م.ا 112الی  121دیۀ لب: مواد  .1
 ق.م.ا 111الی  111دیۀ زبان: مواد  .1
 ق.م.ا 101الی  111ها: مواد دیۀ دندان .1
 ق.م.ا 100الی  101دیۀ گردن: مواد  .0
 ق.م.ا 134الی  109دیۀ فک: مواد  .9
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 ق.م.ا 141الی  131مواد دیۀ دست و پا:  .12
 ق.م.ا 110الی  141گاه: مواد دیۀ ستون فقرات، نخاع و نشمین .11
ه: مواد  .10  ق.م.ا 141الی  131دیۀ دنده و ترقوِّ
 ق.م.ا 112الی  110دیۀ ازالۀ بکارت و افضاء: مواد  .13
 ق.م.ا 110الی  111دیۀ اندام تناسلی و بیضه: مواد  .14
 ق.م.ا 112الی  119دیۀ پستان: مواد  .11

  ترین مرود؛ از جمله مههای بدن انتظار میای است که از هریک از اعضا و دستگاهمنظور از منفعت، استفادهمنافع: از بین بردن دیۀ
 آنها حواس پنجگانۀ انسان است. دیۀ از بین بردن منافع از قرار ذیل است:

 ق.م.ا 101الی  111دیۀ عقل: مواد  .1
 ق.م.ا 100الی  100دیۀ شنوایی: مواد  .0
 ق.م.ا 190الی  109بینایی: مواد  دیۀ .3
 ق.م.ا 194الی  193دیۀ بویایی: مواد  .4
 ق.م.ا 191الی  191دیۀ چشایی: مواد  .1
 ق.م.ا 123الی  191دیۀ صوت و گویایی: مواد  .1
 ق.م.ا 120الی  124دیۀ سایر منافع: مواد  .1
  ثابت نفس دیه گردد، او فوت به منتهی چنانچه برود، اغماء به و شود بیهوش علیهمجنی   جنایتی اثر در هرگاه»ق.م.ا:  102مادۀ 

 به نیز دیگری هایآسیب و عوارض چنانچه و شودمی ثابت رشأ بوده، بیهوش که زمانی به نسبت آید، هوش به چنانچه و شودمی
 «.شود پرداخت باید نیز مزبور عوارض رشأ یا دیه آید، وجود

  رب جنایت دیه، و قصاص به مربوط احکام جهت از است آن مانند و بیهوشی یا اغماء در که کسی بر جنایت»ق.م.ا:  101مادۀ 
 «.شودمی محسوب هوشیار شخص

  :ر اند و به دلیل آشکار بودن آنها و تأثیدر فقه اسالمی معمواًل جراحت وارده بر سر و صورت از سایر جراحات تفکیک شدهدیۀ جراحات
ی با  ق.م.ا، دیۀ جراحات وارده بر سر و صورت را که طبق تبصرۀ ماده  129آنها شده است. مادۀ سوء آنها بر زیبایی فرد، برخورد خاصِّ

 بینی کرده است:حالت به شرح زیر پیش 9 در شود،شامل گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان هم می
 .کامل دیه صدمیک شود، جاری خون آنکه بدون پوست خراش: حارصه .1
 کامل دیه صدم دو باشد، خون زیاد یا کم جریان با همراه و شود گوشت وارد اندکی که جراحتی: دامیه .0
 لکام دیه صدمسهنرسد،  استخوان روی نازک پوست به لکن شود گوشت عمیق بریدگی موجب که جراحتی: متالحمه .3
 کامل دیه چهارصدم برسد، استخوان روی نازک پوست به که جراحتی: سمحاق .4
 کامل دیه صدمپنج کند، آشکار را استخوان و بزند کنار را استخوان روی نازک پوست که جراحتی: موضحه .1
 کامل دیه صدمده نکند، تولید را جراحتی گرچه شود استخوان شکستگی موجب که جنایتی: هاشمه .1
له .1

َّ
ق  کامل دیه صدم پانزده نباشد، میسر استخوان کردن جاجابه با جز آن درمان که جنایتی: ُمن 

 کامل دیه سومکی برسد، مغز کیسه به که جراحتی: مأمومه .0
 .دباشمی نیز مغز کیسه شدن پاره آرش موجب مأمومه، دیه بر عالوه که کند، پاره را مغز کیسه که جراحتی یا صدمه: دامغه .9
 جادای پهلو و پشت سینه، شکم، از اعم انسان بدن درون به جهت هر از و وسیله نوع هر واردکردن با که است جراحتی: جائفه 

 فهجائ جراحت دو گردد، خارج دیگر طرف از و وارد طرف یک از مزبور وسیله کهیدرصورت. است کامل دیه سومکی موجب و شودمی
 ق.م.ا( 111)مادۀ  .شودمی محسوب

  :دیه دهمکی مرد در آن دیه شودیم ایجاد پا یا دست در گلوله یا نیزه مانند یالهیوس رفتن فرو با که است جراحتی نافذهنافذه 
 ق.م.ا( 113)مادۀ  .شودیم ثابت آرش زن در و است کامل
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 گانۀ فوق، پنج مورد اول ممکن است در غیر سر و صورت نیز واقع شود : از مجموع جراحات ُنهجراحات وارده بر غیر سر و صورت
 اگر و ودشمی تعیین عضو آن دیه از فوق هاینسبت حساب به دیه باشد، معین دیه دارای عضو آن که صورتی در که در آن فرض،

 ق.م.ا( 112)مادۀ  .است ثابت آرش نباشد، معین دیه دارای عضو آن
 صورت و سر جراحات حکم در است، شده معین دیه آن برای که مواردی غیر در دهان، داخل و زبان لب، بینی، گوش، جراحات 

 ق.م.ا( 129مادۀ  1)تبصرۀ  .است
 ق.م.ا( 112مادۀ  1. )تبصرۀ است بدن جراحات حکم در گردن، به وارده جراحات 

 :دیۀ ضرب 
 شود:ت مییۀ صدماتی که موجب تغییر رنگ پوسد 

 ق.م.ا 114مادۀ : سرخ شدن پوست ـ 3پوست  کبودشدن ـ 0سیاه شدن پوست  ـ 1
  ق.م.ا 114مادۀ  0تغییر رنگ پوست سر: تبصرۀ 
  ق.م.ا 111گردد: مادۀ صدماتی که موجب تورم بدن، سر یا صورت یا 
  ق.م.ا 111صدماتی که موجب تورم و تغییر رنگ پوست شود: مادۀ 

 ق.م.ا 101الی  111مواد : دیۀ سقط جنین 
  کامل دیه دوصدم است: شده مستقر رحم در که اینطفهدیۀ 
  کامل دیه چهارصدم آید:می در بسته خون صورت به جنین آن در که علقهدیۀ 
  کامل دیه صدمشش آید:می در گوشتی توده صورت به جنین آن در که ضغهمُ دیۀ 
  کامل دیه صدمهشت است: نشده روییده گوشت هنوز لکن درآمده استخوان صورت به جنین آن در که ظامِع دیۀ 
  کامل دیه دهمکی :است نشده دمیده آن در روح ولی شده تمام آن بندیاستخوان و گوشت که جنینیدیۀ 
  دیه چهارمهس باشد، مشتبه اگر و آن نصف باشد دختر اگر و کامل دیه باشد، پسر اگر :است شده دمیده آن در روح که جنینیدیۀ 

 .کامل
  :ق.م.ا 101الی  100مواد دیۀ جنایت بر مّیت 

 ت: یک  دهم دیۀ کامل انساندیۀ جنایت بر میِّ
 دهم دیۀ کاملدیۀ جدا کردن سر از بدن: یک 
 بیستم دیۀ کاملجدا کردن یک دست: یک 
 :دهم دیۀ کاملیک جدا کردن هر دو دست 
 صدم دیۀ کاملجدا کردن یک انگشت: یک 
 ت به همین نسبت محاسبه می  شود.دیۀ جراحات وارد بر سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میِّ
 ت دیه نداشته باشد: یک خت خواهد شود، پردادهم أرش چنین جنایتی که نسبت به انسان زنده محاسبه میاگر آسیب وارد بر میِّ

 شد.
 رات فوق به نبا لح ت مسلمان نیز یکظر میاظ مقرِّ  باشد.دهم دیۀ کامل میرسد، دیۀ سوزاندن میِّ
 .ت مرد باشد یا زن  با توجه به اطالق ماده فرقی ندارد که میِّ

 تداخل و تعّدد دیات
 فخال قانون این در که مواردی مگر است آنها تداخل عدم و دیات دتعدِّ  بر اصل جنایات، دتعدِّ  در»قانون مجازات اسالمی:  535مادۀ 

در بحث تعیین دیه اصل بر عدم تداخل است و دیۀ هر یک از اعضا و منافع به طور جداگانه احتساب خواهد شد؛ البته  «است شده مقرر آن
ل این موضوع و بررسی استثنائات اصل عدم تداخل دیات مستلزم تفکیکی است که   م:پردازیبه بیان آن می الً یذبحث مفصِّ

 تسّری جنایت بر اعضای دیگر یا نفسبدون  متعّدد در نتیجۀ ضربات متعّدد یا ضربۀ واحد جنایات: 
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 در صورتی که جنایات در نتیجۀ چند ضربه به وجود آمده باشد، برای هر یک دیۀ جداگانه ّدد: جنایات متعّدد در نتیجۀ ضربات متع
 ق.م.ا( 140منظور خواهد شد )مادۀ 

  در صورتی که جنایات در نتیجۀ ضربۀ واحد به وجود آمده باشد، برای مثال در نتیجۀ پرت : ضربۀ واحدجنایات متعّدد در نتیجۀ
کردن دیگری به زمین دست و پای او دچار شکستگی شود، اصل بر عدم تداخل دیه است؛ مگر آن که همۀ صدماتی که به دنبال ضربۀ 

ل بهواحد ایجاد شده هم بوده به نحوی که عرفًا یک آسیب محسوب شوند )مانند شکستگی مچ  اند، از یک نوع و در یک عضو و متصِّ
ل به هم( در این صورت تنها حکم به یک دیه داده خواهد شد. )مادۀ   ق.م.ا( 143دست راست از چند نقطۀ متصِّ

 بۀ ن منفعت در نتیجۀ ضر شود؛ اعم از آن که زوال یا نقصادر بحث جنایت بر منافع همواره دیۀ هر منفعت به طور جداگانه محاسبه می
د )مادۀ   ثرائل شود و بر اق.م.ا( البته استثنائًا در فرضی که در نتیجۀ یک ضربه منافع عضوی ز  144واحد بوده باشد یا ضربات متعدِّ

ی آن مجنی    ق.م.ا( 113ۀ شود )مادعلیه فوت نماید، دیۀ جنایت کمتر در جنایت بیشتر تداخل کرده و تنها حکم به دیۀ فوت داده میتسرِّ
  رش یافته و گاهی آثار جنایت گست یا نفس:بر اعضای دیگر تسّری جنایت و  در نتیجۀ ضربۀ واحدیا واحد جنایات متعّدد

ی آن، عضو بزرگتر یا منافع آن دچار آسیب ی منتهی به فوت مجنی   در نتیجۀ تسرِّ اید میان در این صورت بگردد، علیه میشده و یا حتِّ
 تفکیک شد:حاالت زیر قائل به 

  :دی ایجاد شود و همان جنایت به اعضای دیگر جنایات متعّدد در نتیجۀ ضربۀ واحد چنانچه در نتیجۀ ضربۀ واحد، جنایات متعدِّ
ی یابد یا موجب فوت مجنی    علیه شود:تسرِّ

ی همۀ جنایات باشد، دیۀ جنایت کمتر در جنایت بیشتر  − کرده و تنها حکم  تداخلدر صورتی که جنایت شدیدتر یا فوت، ناشی از تسرِّ
 ق.م.ا( 139شود. )بند ب مادۀ به یک دیه داده می

تر تداخل علیه شود، دیۀ صدمات ُمسری در صدمۀ بزرگدر صورتی که تنها بعضی از جنایات موجب آسیب شدیدتر یا فوت مجنی   −
رد ضربۀ واحد دست و سر فدر نتیجۀ  شود. برای مثال در فرضی کهاب میسکند و دیۀ صدمات غیرُمسری به طور جداگانه احتمی

کند و علیه در نتیجۀ شکستگی سر )هاشمه( فوت کند، دیۀ شکستگی سر در دیۀ نفس تداخل میدچار شکستگی شده و مجنی  
 ق.م.ا( 139شود. )بند ب مادۀ دیۀ شکستگی دست به طور جداگانه احتساب می

  :ی چنانچه در نتیجۀ ضربجنایت واحد در نتیجۀ ضربۀ واحد ۀ واحد، جنایت واحد ایجاد شود و همان جنایت به اعضای دیگر تسرِّ
ت، کند، برای مثال در فرضی که در نتیجۀ قطع سه انگشت دست راسعلیه شود، دیۀ کمتر در بیشتر تداخل مییابد یا موجب فوت مجنی  

طابق ه پرداخت دیۀ نفس داده خواهد شد؛ معلیه فوت نماید، تنها حکم بنت آن عضو، مجنی  گذشتو سپس به دلیل  کل دست فلج شده
 «شودمی ثابت بزرگتر آسیب یا عضو یا نفس دیه تنها باشد، یکی وارده صدمه که صورتی در»ق.م.ا:  139بند الف مادۀ 

 قصانمنافع آن عضو یا دیگر اعضا، زائل یا دچار ن گاهی در نتیجۀ ضربه به یک عضوشدن منافع در نتیجۀ ضربه به اعضا: زائل 
یت بر رود؛ برای احتساب دیه در این موارد بسته به اینکه میان جناز از بین میر ضربه به سر دیگری بینایی او نیشود؛ برای مثال در أثمی

 زوال یا نقصان منافع آن مالزمه وجود داشته باشد یا نه، وضعیت متفاوت است: عضو
  :تر یعنی و حکم به دیۀ بیش کندآن باشد، دیۀ عضو و منفعت تداخل میدر مواردی که منفعت عضوی قائم بر مالزمۀ عضو و منفعت

و درآوردن هر چشم منتهی به زوال  ق.م.ا( برای مثال قطع زبان لزومًا منتهی به زوال حِسِّ چشایی 141شود )مادۀ دیۀ منفعت داده می
ق.م.ا( البته این حکم،  191و  190شود )مواد ت نمیشود و با توجه به مالزمۀ عضو و منفعت موجود در آن دو دیه ثابحِسِّ بینایی می

د ضربات برای هر یک از اعضا و منافع دیۀ جداگانه در نظر  ناظر فرضی است که جنایت ناشی از یک ضربه باشد و گرنه در فرض تعدِّ
 ق.م.ا( 141شود، ولو آن که میان آن عضو و منفعت مالزمه باشد. )ماد گرفته می

 در مواردی که منفعت عضوی قائم بر آن نباشد، برای هر یک از اعضا و منافع دیۀ جداگانه منظور  :فعتمن عدم مالزمۀ عضو و
ی مستقل از اللۀ گوش است )مادۀ می ی مستقل از بینی و شنوایی حسِّ  ق.م.ا( 141و  141شود، برای مثال بویایی حسِّ

 له، جائفه و ... نیز می به شود و چنانچه جراحت با یک ضر مطالبی که در رابطه با تداخل دیه بیان شد شامل جراحات مانند هاشمه، منقِّ
یک دیه داده  کرده و حکم بهایجاد شده و با گذشت زمان گسترش یابد )مثاًل مأمومه به دامغه تبدیل شود( جنایت کمتر در بیشتر تداخل 
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امی د ضربات برای هر یک دیۀ جداگانه منظور خواهد شد  شود؛ امِّ اگر گسترش جنایت در نتیجۀ ضربۀ دیگری بوده باشد، به دلیل تعدِّ
 ق.م.ا( 141)مادۀ 

 بر اساس جنسّیت و دین .2
   علیهمیزان دیه بر اساس جنسّیت مجنی 

 .دیۀ کامل همان دیۀ مرد است 
  ق.م.ا( 112دیۀ قتل زن، نصف دیۀ مرد است. )مادۀ 
 زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیۀ کامل مرد، یکسان است. دیۀ 
 ق.م.ا( 112یابد. )مادۀ اگر دیۀ زن در اعضاء و منافع به ثلث یا بیشتر از ثلث دیۀ کامل برسد، دیۀ زن به نصف تقلیل می 
  ه نباید بیش از دیۀ اعضاء و منافع او باشد؛ اگر چن زن و مرد نیست، لکن میزان أرش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن بیدر أرش فرقی

 ق.م.ا( 110با أرش همان جنایت در مرد باشد. )مادۀ 
  ق.م.ا( 111دیۀ خنثای ملحق به مرد، همان دیۀ مرد است )مادۀ 
  ق.م.ا( 111خنثای ملحق به زن، همان دیۀ زن است )مادۀ دیۀ 
 111)مادۀ  ( دیۀ کامل است%11چهارم )؛ به عبارت دیگر دیۀ او سهستدیۀ خنثای مشکل، نصف دیۀ مرد به عالوۀ نصف دیۀ زن ا 

 ق.م.ا(
 شودمی پرداخت بدنی هایخسارت تأمین صندوق از مرد دیه سقف تا دیه تفاوت معادل نیست، مرد علیهمجنی   که جنایاتی کلیه در. 

 ق.م.ا( 111)تبصرۀ مادۀ 
  های بدنی، صرفًا ناظر بر جنایت بر نفس نبوده و شامل جنایات مادون نفس نیز خسارتدریافت خسارت مازاد بر دیه، از صندوق تأمین

توان از صندوق رغم حکم به تنصیف دیه در جنایاتی که میزان آن به ثلث دیۀ کامل یا بیشتر برسد، مازاد بر آن را میشود؛ یعنی علیمی
ب 111های بدنی دریافت نمود. رأی وحدت رویۀ شمارۀ تأمین خسارت  عنایت با»هیأت عمومی دیوان عالی کشور:  31/0/1390 مصوِّ

 اتمقرر  عمومیت و منفعت یا عضو یا نفس علیه جنایات بندیتقسیم نحوه در ۱۳۹۲ مصوب اسالمی مجازات قانون ۲۸۹ ماده مفاد به
 سقف تا ناثاُ  دیه تفاوت معادل پرداخت به بدنی هایخسارت تأمین صندوق شدن مکلف اینکه به نظر قانون، این ۵۵۱ ماده ذیل تبصره

 مذکور صندوق محل از باید آنان، به مربوط دیه التفاوتمابه اعضا، یا نفس از اعم زنان، علیه جنایات کلیه در لذا است امتنانی ذکور دیه
 «شود پرداخت

  اتفاق  1390قانون مجازات اسالمی ق.م.ا شامل جنایاتی که پیش از تصویب  111تعهدات این صندوق با توجه به تصریح در مادۀ
 تبصره در مقرر حکم: »هیأت عمومی دیوان عالی کشور 11/11/1391مصوب  111شود؛ مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ اند، نمیافتاده

 واقع قانون آن تصویب از قبل که جنایاتی مورد در مدنی قانون ۲ ماده به توجه با ۱۳۹۲ سال مصوب اسالمی مجازات قانون ۵۵۱ ماده
 ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباری بیمه قانون مقررات از نیست، عمالإ قابل و ندارد حاکمیت نیست مرد آن علیهمجنی   و شده

 رهتبص حکم یتسرِّ  نیز بدنی هایخسارت تأمین صندوق تعهدات و حقوق خصوص در ۱۳۹۵ مصوب نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در
 «گردد.نمی مستفاد گذشته به اشاره مورد

  ،ف است دریافت این خسارت مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط به آیین دادرسی مدنی نیست و دادگاه کیفری مکلِّ
مصوب  134عالوه به حکم محکومیت به پرداخت دیه، حکم به خسارات مازاد آن صادر نماید؛ مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ 

 دارندگان مدنی مسؤولیت اجباری بیمه قانون اصالح قانون ۱۰ ماده برابر اینکه به نظر»عمومی دیوان عالی کشور:  هیأت 00/1/1393
 حمایت «بدنی هایخسارت تأمین صندوق» تشکیل فلسفه ،11/4/1301 مصوب ثالث شخص مقابل در زمینی موتوری نقلیه وسایل

 اینکه به تعنای با و نیست پرداخت قابل بیمه هایشرکت سوی از آنها به شده وارد هایخسارت که است رانندگی حوادث دیدگانزیان از
 شودیم مستفاد چنین خسارت دریافت برای صندوق به دیدگانزیان مراجعه نحوه خصوص در آن اجرایی نامهآیین و قانون مقررات از

 بدنی سارتخ پرداخت از صندوق امتناع صورت در بنابراین است؛ بوده آنان به خسارت پرداخت در تسهیل و تسریع گذارقانون نظر که
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 قوقیح دعاوی برای مقرر تشریفات رعایت و بود خواهد مورد خصوص در اظهارنظر و رسیدگی به صالح جزایی عمومی دادگاه دیده،زیان
 «.ندارد ضرورت موارد این در
  و تبصرۀ آن  1390ق.م.ا  111اطالق مادۀ »قوۀ قضاییه:  ادارۀ حقوقی 101/1390مورخ  1111/90/1مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ

 «گیرد( و غیرعمدی استشود و دیه تعلق میشامل دیۀ کلیۀ جنایات اعم از عمدی )که در موارد خاص، قصاص منتفی می
 ردی که نندگی در مواهای بدنی، عالوه بر پرداخت مازاد بر دیۀ بانوان تا سقف دیۀ کامل، شامل حوادث راتعهدات صندوق تأمین خسارت

ب  قانون بیمۀ اجباری 01شود؛ مطابق مادۀ خسارات بدنی به هر دلیل قابل دریافت از بیمه نباشد نیز می  حمایت منظور به: »1391مصوِّ
 بطالن نامه،بیمه انقضای یا فقدان علت به که ثالث اشخاص به وارد بدنی هایخسارت نقلیه، وسایل از ناشی حوادث دیدگانزیان از

 پروانه لغو یا تعلیق ای دیه ریالی مبلغ افزایش از ناشی نامهبیمه پوشش کسری حادثه، مسبب نقلیه وسیله نشدنشناخته بیمه، قرارداد
 کلی طوربه یا نباشد، پرداخت قابل قانون، این( ۲۲) ماده موضوع گربیمه ورشکستگی یا توقف حکم صدور یا بیمه شرکت فعالیت

 توسط ،(۱۷) ماده در مصرح موارد استثنایبه است قانون این مقررات مطابق گربیمه قانونی تعهدات از خارج که بدنی هایخسارت
 «.شودمی جبران «بدنی هایخسارت تأمین صندوق» نام به مستقلی صندوق

   علیهمیزان دیه بر اساس دین مجنی 
 دیه ۀانداز  هب ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در شدهشناخته دینی هایاقلیت بر جنایت دیه رهبری، مقام حکومتی نظر اساس رب 

 ق.م.ا( 114)مادۀ  .گرددمی تعیین مسلمان
  1390ق.م.ا  114نظر به اینکه در مادۀ : »1390ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه  /19/11مورخ  0011/90/1مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ 

ی در خصوص  سیزدهمتساوی دیۀ مسلمان و غیرمسلمان صرفًا ناظر به غیرمسلمان موضوع اصل  قانون اساسی است و نص خاصِّ
عتبر حکم متوجه به منابع فقهی رسد... )قاضی( در خصوص دیۀ غیرمسلمانان دیگر باید با غیرمسلمانان دیگر وجود ندارد به نظر می

 «قضیه را تعیین و بر اساس آن اتخاذ تصمیم کند.
 های مذهبی مورد اشاره در قانون اساسی نیستند، چگونه قابل محاسبه دیۀ صائبین مندایی در استان خوزستان که جزء اقلیت: سؤال

 است؟
  :عالوه بر استفتائات( برخی تحقیقات »)ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  09/1/1390مورخ  900/90/1مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ پاسخ

کنند و پیرو حضرت یحیی )ع( هستند، اهل کتاب دانسته و در نتیجه چنانچه معتبر نیز صائبین مندایی که در خوزستان زندگی می
ر در مادۀ شاخه  «ق.م.ا هستند. 114ای یهودی باشند، مشمول حکم مقرِّ

 تند، به آنها اشاره نشده، یا افرادی که اساسًا تابع هیچ دینی نیسقانون اساسی  سیزدهمهای دینی که در اصل وضعیت دیۀ اقلیت: سؤال
 چگونه است؟

 :علیه بینی دیه باید برای جبران خسارت، غرامتی تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم به مجنی  در این موارد با توجه به عدم پیش پاسخ
ق نمیپرداخت شود؛ مگر آن که به دالیلی مانند خر   یرد.گوج از اسالم، مهدورالدم باشند که در این صورت هیچ چیزی به آنان تعلِّ

 ق.م.ا( 110)مادۀ  .است مسلمان مانند دیه احکام در باشند، مسلمان زنا طرفین از یکی یا دو هر که صورتی در زنا از متولد شخص 
 رهبری مقام باشد، گرفته صورت رضایت با طرف دو هر از زنا و باشد نداشته همسر و فرزند کهیدرصورت زنا از متولد شخص دیه وارث 

 ق.م.ا( 113)مادۀ  باشندمی دیه وارث او، اقوام یا طرف همان باشد، شده اکراه یا داشته شبهه طرفین از یکی چنانچه و است
 بر اساس زمان و مکان ارتکاب جنایت .3

 سوم یک»شود؛ بدین نحو که عالوه بر دیۀ نفس، تشدید میزان پرداخت دیه میها موجب ها و مکانارتکاب جنایت بر نفس در برخی زمان
 نیز افزوده خواهد شد.« دیه

 شود واقع «الحجهذی و القعدهیذ  رجب، محرم،» حرام هایماه در دو هر علیهمجنی   فوت و مرتکب رفتار: دیه در زمان ظیتغل موجب. 
 شود؟ های حرام فوت کند، مشمول تغلیظ دیه میعلیه در یکی دیگر از ماهواقع شود و مجنی  های حرام اگر جنایت در یکی از ماه: سؤال

 علیه در ماه محرم فوت نماید()برای مثال در ماه رجب جنایت واقع شود و مجنی  
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 :کی از و فوت در ی جنایت کهنیهمهای حرام، تفاوتی میان آنها از این جهت نیست و مثبت است و با توجه به حرمت ماه پاسخ پاسخ
 شود؛ ولو آن که در یک ماه نبوده باشد.می ظیتغلهای حرام باشد، دیه ماه
 ؛ بنابراین در فرضی که شخصی شود واقع مکه، حرممحدودۀ  در دو هر علیهمجنی   فوت و مرتکب رفتار: دیه در مکان ظیتغل موجب

( فوت کند، بحث مکهعلیه خارج از این محدوده )مثاًل در بیمارستانی در شهر دیگری را در محدودۀ حرم مکه مجروح ساخته و مجنی  
 دیه منتفی است. ظیتغل
 های خاص تغلیظ دیه:حالت 

 حرام یکسان نباشد(های های حرام: تغلیظ دیه )حتی اگر ماهدر یکی از ماه جنایت و فوت −
ه: تغلیظ دیه −  جنایت و فوت در حرم مکِّ
 های حرام و فوت در حرم مکه: عدم تغلیظ دیهجنایت در ماه −
 های حرام: عدم تغلیظ دیهجنایت در حرم مکه و فوت در ماه −
  وسوم( داده دو تغلیظ )دبا توجه به استثنایی بودن بحث تغلیظ دیه در مواردی که هر دو موجب تغلیظ با یکدیگر جمع شود، حکم به

ر در قانون )یکنمی ه اشود؛ برای مثال در فرضی که شخصی در ماه ذیسوم( دیۀ کامل افزوده میشود و فقط به همان میزان مقرِّ لحجِّ
امل سوم دیه به دیۀ کحرم مکه، فوت کند، فقط یک علیه فورًا در همان محدودۀو در حرم مکه مرتکب جنایت علیه دیگری شود و مجنی  

 شود )نه دو ثلث(افزوده می
 ق.م.ا( 111)مادۀ  .نیست جاری منافع و اعضاء بر جنایت در و است نفس قتل مخصوص دیه تغلیظ 
  در قتل عمدی که به علت عدم امکان اجرای قصاص یا عدم  نیبنابراتغلیظ دیه اعم است از اینکه جنایت عمدی باشد یا غیرعمدی؛

 ق.م.ا( 111)مادۀ  شود، حکم تغلیظ دیه جاری است.دیه پرداخت می جواز قصاص یا گذشت شاکی
 فشود و عاقله تغلیظ دیه همچنین در جنایات خطای محض جاری می  شده است.به پرداخت دیۀ تغلیظ موظِّ
 رات فوق إعمال میدر مواردی که بیت  شود.المال مسؤول پرداخت دیه است، نیز مقرِّ
 مغرب با و شروع الثانی،جمادی ماه روز آخرین شرعی مغرب از که رجب ماه مانند است شرعی مغرب حرام، هایماه پایان و شروع معیار 

 ق.م.ا( 111)تبصرۀ مادۀ  .رسدمی پایان به رجب ماه روز آخرین شرعی
  ی )ع( )ع( در نجف اشرف و حسین بن عل طالبیاببن اه، حرم حضرت علی ر دیه شامل سایر امکان متبرکه مانند مدینۀ منو ظیتغلحکم

ی نیز نمی  شود.در کربالی معلِّ
  که مسؤولیت آنان در پرداخت دیه مساوی است، در طورهماندر رابطه با میزان مسؤولیت شرکای جرم در پرداخت تغلیظ دیه، باید گفت 

مورخ  1311/91/1ۀ مشورتی شمارۀ پرداخت دیۀ تغلیظ شده نیز به صورت مساوی مسؤول پرداخت دیه هستند؛ مطابق نظری
ادۀ اند؛ تغلیظ دیۀ موضوع مکه چند نفر به پرداخت دیۀ یک نفس محکوم شده سؤالدر فرض »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  0/1/1391

 .ق.م.ا به نسبت سهم ایشان از پرداخت دیۀ متعلقه، محاسبه خواهد شد 111
 حی را در اگر یک مسلمان یک مسی)برای مثال  نیست غیرمسلمان و مسلمان و مرد و زن غیربالغ، و بالغ میان فرقی دیه تغلیظ حکم در

 تغلیظ. است لیظتغ حکم مشمول روح، پیدایش از پس نیز جنین سقط. است( هشدبه پرداخت دیۀ تغلیظ موظفماه محرم به قتل برساند، 
 عدم ای قصاص امکان عدم علت به که عمدی قتل در. است جاری نیز باشد دیه کنندهپرداخت المالبیت یا عاقله که مواردی در دیه،
 ق.م.ا( 111)مادۀ  .است جاری حکم این نیز شودمی پرداخت دیه آن جواز

 شود و در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای دم باشد، بحث تغلیظ فاضل دیه مشمول تغلیظ دیه نمی
القعده شود، اولیای دم زن برای قصاص مرد باید مثال در فرضی که یک مرد مرتکب قتل یک زن در ماه ذیدیه منتفی است؛ برای 

 ق.م.ا( 301شده( را به او بپردازند )مادۀ نصف دیۀ مرد )نه نصف دیۀ تغلیظ
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 اقسام دیه
ی پیش ر:دیۀ مقدَّ  .1 ر ۀ تعیینبینی شده است، دیدر مواردی که برای جراحات و صدمات در شرع دیۀ خاصِّ شده در این موارد را دیۀ مقدِّ

 گویند.می
ی پیش :)أرش( ردیۀ غیرمقدَّ  .2 ی بر عهدۀ قاض بینی نشده است، و تعیین آندر مواردی که برای جراحات و صدمات در شرع دیۀ خاصِّ

ر، أرش یا حکومت می  گویند.گذاشته شده است این موارد را دیۀ غیرمقدِّ
 و علیهجنی  م سالمت بر آن تأثیر و جنایت کیفیت و نوع لحاظ با دادگاه و است نشده تعیین شرع در آن میزان که است غیرمقدر دیه رش،أ 

 ق.م.ا( 449)مادۀ  .کندمی تعیین را آن میزان کارشناس نظر جلب با و مقدر دیه گرفتن نظر در با وارده خسارت میزان
  ا میزان أرش از سوی ن شده است؛ امِّ  شود.قاضی دادگاه تعیین میمقدار دیه در شرع معیِّ
  فبا توجه به تخصصی بودن موضوع، دادگاه در تعیین میزان أرش دیه  رش لزومًا کمتر از مبلغابه جلب نظر کارشناس است؛ میزان  موظِّ

نیست و ممکن است به تشخیص کارشناس میزان آن با توجه به آسیب، بیش از سقف دیۀ کامل باشد؛ مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ 
 رش جنایت و صدمه را تعییناپزشکی قانونی به عنوان کارشناس، میزان »... ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  0/0/1391مورخ  1049/91/1

 «تا سقف دیه نیست کند و مکلف به رعایتمی
  بخش از دوم فصل مقررات داللت به توجه با»هیأت عمومی دیوان عالی کشور:  10/1/1394مصوب  142مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ 

ب اسالمی مجازات قانون دیات کتاب دوم  دیه سنجش مقام در آنکه ۵۶۳ ماده حکم به نظر و اعضاء دیه عمومی قواعد در ۱۳۹۲ مصوِّ
 مقدر دیه فصل رد اینکه و طحال بردن بین از برای رشا تعیین بر مبنی فقهی، معتبر فتاوی به عنایت با و است شده وضع زوج و فرد اعضای

 تشخیص موضوع بر حاکم قانون همان ۲۲۹ ماده عضو، این بردن بین از صورت در بنابراین است؛ نشده منظور مقدر دیه طحال برای اعضاء
 «کند تعیین رشا آن برای ماده این مقررات رعایت با باید دادگاه و شودمی

  هیأت  1/0/1311مصوب  119رأی وحدت رویۀ شمارۀ ، مطابق پذیر نیسترش امکانادر مورد عارضۀ واحد نسبت به یک عضو جمع دیه و
 ...«دباش نشده نییتع هید بدن اعضاء به وارده صدمات برای قانون در که دارد مواردی به اختصاص آرش »...عمومی دیوان عالی کشور: 

 رش ثابت است.ااعضای پیوند شده نیز حسب مورد قصاص، دیه یا  نسبت به 
  ،ر در شرع ارش ثابت است؛ انسبت به اعضای زائد )مانند انگشت اضافی( با توجه به عدم تعیین دیۀ مقدَّ ی به اعضای این حکم قابل تسرِّ  امِّ

 111توان مبلغی را تحت عنوان خسارت دریافت نمود. برای مثال مطابق مادۀ مصنوعی نیست و در مورد آسیب به اعضای مصنوعی، می
د شورش است؛ در حالی که کندن دندان مصنوعی )مانند دندان ایمپلنت شده( جنایت محسوب نمیاق.م.ا کندن دندان اضافی مستوجب 

 و برای مطالبۀ خسارت باید دادخواست ضرر و زیان داده شود.
 

 کنندگان دیهکنندگان و دریافتپرداخت
فاشخاصی که کنندگان دیه: پرداخت المال، بیتـ  3عاقلۀ جانی،  ـ 0جانی )مرتکب(،  ـ 1باشند: باشند؛ از این قرار میبه پرداخت دیه می موظِّ

 شخص حقوقی ـ 4
ْخَری   ِوْزَر  َواِزَرة   َتِزُر  اَل  َو »بر اساس آیۀ  ق.م.ا( 410)مادۀ  .است مرتکب خود بر عهده عمدیشبه و عمدی جنایت دیه: جانی )مرتکب( .1

ُ
« 1أ

 ها، مسؤولیت پرداخت دیه اصواًل بر عهدۀ خود مرتکب است.بودن مجازاتو با توجه به اصل شخصی
 زمان در که نیکسا همه. است ارث طبقات ترتیب به پدری یا مادری و پدری نسبی ذکور بستگان و پسر پدر، از عبارت عاقله: عاقلۀ جانی .2

 بدین ترتیب عاقله عبارت است از: ق.م.ا( 410)مادۀ  .باشندمی دیه پرداخت به مکلف مساوی صورت به ببرند ارث توانندمی فوت
 پدر، −
 پسر، −
 بستگان ذکور نسبی پدر و مادری، −

                                                           

ل نمی1   .شودو هیچ گنهکاری گناه دیگری را متحمِّ
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 بستگان ذکور نسبی پدری. −
  برند، جزِء عاقله هم محسوب نشده و تعهدی به پرداخت دیه ندارند؛ بنابراین چنانچه مرتکب، مادری، همان گونه که از دیه ارث نمیاقوام

ن مالی نداشته باشد که در این صورت بستگانی غیر از اقوام مادی نداشته باشد ، خوِد مرتکب مسؤول پرداخت دیه است؛ مگر آنکه مرتکب تمکِّ
 شود.لمال پرداخت میادیه از بیت

 عی اعم از نسبی یا سببی امکان امه از سوی کلیۀ بستگان ذکور مدِّ اپذیر است؛ اجرای قسِّ بی انجام پرداخت تنها از سوی بستگان ذکور نس امِّ
 شوند.گیرد؛ زیرا بستگان سببی اساسًا جزء عاقله محسوب نمیمی

 ا در مواردی که مجنی  االرثآنان به میزان سهم عاقله به طور مساوی مسؤول پرداخت دیه هستند و مسؤولیت وت کند، علیه فشان نیست؛ امِّ
 کنند.االرث خود )نه به تساوی( دیه دریافت میبستگان و عاقلۀ او به میزان سهم

 ؛ بنابراین در فرضی درستر نمیو در صورت وجود طبقۀ باالتر، نوبت به طبقۀ پایین مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه به ترتیب طبقات ارث است
اث مرتکب پدر، فرزند و عمو باشند، با توجه به طبقات ارث نوبت به عمو نمی به طور  االرثرسد؛ ولی پدر و فرزند فارغ از میزان سهمکه ورِّ

 مساوی مسؤول پرداخت دیه هستند.
 .خود مرتکب جزِء عاقله محسوب نشده و سهمی در پرداخت دیه ندارد 
 انی به پرداخت دیۀ جنایت:فلسفۀ الزام عاقلۀ ج 

 گیری بر جانی مرتکب جنایت خطای محض،اجرای قاعدۀ سهل −
 تضمین نوعی تکافل و تعاون اجتماعی و خانوادگی، −
 ،«0َمن َلُه الُغنم، َفَعلیه الُغرم»استناد بر قاعدۀ  −
 اجرای تأسیسی مشابه با نهاد بیمه، −
 مسؤولیت نیابتی یا جانشینی.مصداقی از قاعدۀ مسؤولیت کیفری ناشی از عمل غیر یا  −
 ها است.مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه، استثنایی بر اصل شخصی بودن مجازات 
 مسؤولیت عاقله در جنایات خطای محض، مطلق نبوده و در موارد زیر خود : ت خطای محض توسط مرتکباپرداخت دیۀ جنای

 دار پرداخت دیه است:مرتکب عهده
امه  413مطابق مادۀ  :سوگند اقرار مرتکب یا نکول او از .1 ق.م.ا، جنایت خطای محض با اقرار خود مرتکب یا نکول او از ادای سوگند یا قسِّ

اقله رغم اقرار متهم، عاثبات شده؛ همچنین در فرضی که مرتکب خود اقرار به جنایت نموده ولی عاقله اقرار او را تصدیق نماید، علی
 دار پرداخت دیه خواهد بود.عهده

امه یا علم قاضی ثابت شده ولی در نوع جنایت و  414: مطابق مادۀ در نوع جنایت تردید .2 نه، قسِّ ق.م.ا در مواردی که اصل جنایت با بیِّ
خطایی بودن آن تردید وجود داشته باشد، چنانچه عاقله مدعی شود که جنایت خطای محض نبوده است، قول او با یک سوگند پذیرفته 

 اثبات آن نوع لکن شود ثابت جنایت اصل که مواردی در»ق.م.ا:  410شود؛ همچنین مطابق مادۀ أخذ می شود و دیه از خود مرتکبمی
 «است مرتکب بر عهده آن پرداخت و ثابت دیه نشود

؛ برای «.نیست سازدمی وارد خود بر شخص که هاییجنایت دیه پرداخت به مکلف عاقله،»ق.م.ا:  411: مطابق مادۀ جنایت علیه خود .3
دار پرداخت دیۀ این جنایت برخورد با جسم سخت مجروح شود، عاقله عهده اثرِ مثال در فرضی که شخص در زمان خواب بغلتد و در 

 نیست.
؛ برای مثال در فرضی «.باشدنمی است شده تلف خطائی طور به که مالی اتالف ضامن ... عاقله،»ق.م.ا:  411: مطابق مادۀ اتالف مال .4

 شود.می اخذکه شخص در نتیجۀ خطای در هدف، به خودروی دیگری شلیک کند، خسارت مالی از اموال خود مرتکب 
 مرتکب، هرچند نیست، موضحه از کمتر هایجنایت دیۀ پرداخت به مکلف عاقله،»ق.م.ا:  411مطابق مادۀ : جنایات کمتر از موضحه .5

د آسیب، «باشد مجنون یا نابالغ یجۀ شود؛ برای مثال در فرضی که در نتها به طور جداگانه محاسبه میها، هر یک از آسیبدر صورت تعدِّ

                                                           

 .خسارت نیز بر عهده او خواهد بود هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و0 
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وع ؛ هرچند مجمرفتار مرتکب یک جنایت دامیه )دو درصد دیۀ کامل( و یک جنایت متالحمه )سه درصد دیۀ کامل( ایجاد شده باشد
سد ولی به دلیل محاسبۀ دیۀ هر یک از جنایات به طور جداگانه، عاقله مسؤولیتی ر دیات به میزان موضحه )پنج درصد دیۀ کامل( می

 یا یک بر متعددی صدمات خطائی، ضربه چند یا یک اثر در هرگاه»ق.م.ا:  411برای پرداخت دیه نخواهد داشت؛ مطابق تبصرۀ مادۀ 
 به نهاآ مجموع دیه رسیدن عاقله، ضمان برای و است جداگانه طور به آسیب هر دیه موضحه، دیه به رسیدن مالک آید، وارد عضو چند
 «.نیست کافی موضحه دیه

ق.م.ا:  419ادۀ م کند و مطابق: ِصرف وجود رابطۀ خویشاوندی با مرتکب برای مسؤولیت عاقله کفایت نمیفقدان شرایط شخصی عاقله .6
 «.باشد تهداش مالی تمکن دیه، اقساط پرداخت مواعد در و بالغ عاقل، مشروع، نسب داشتن بر عالوه که است مسؤول صورتی در عاقله»

ن مالی عاقله .7 ن مالی باشد، دیه از خود مرتکب گرفته می 412مطابق مادۀ  :عدم تمکِّ شود و در ق.م.ا، در صورتی که عاقله فاقد تمکِّ
ن مرتکب، نوبت به بیت  رسد.المال میصورت عدم تمکِّ

ر در قانون در صورتی که جنایت خطای محض از سوی اقلیت :های دینیاقلیتارتکاب جنایت خطای محض توسط  .8 های دینی مقرِّ
 فرد هرگاه»ق.م.ا:  411دار پرداخت دیه است و عاقلۀ او مسؤولیتی ندارد؛ مطابق مادۀ اساسی ارتکاب یافته باشد، مرتکب شخصًا عهده

 دارعهده خصاً ش گردد، محض خطای جنایت مرتکب کند،می زندگی ایران در که اساسی قانون در شدهشناخته دینی هایاقلیت از ایرانی
 قادر نیز بمناس مهلت با اگر و شودمی داده مناسب مهلت او به باشد، نداشته را دیه پرداخت توان که صورتی در لکن است دیه پرداخت

پرداخت دیه که در قسمت اخیر مادۀ فوق به آن اشاره شده تعهد دولت به « .شودمی پرداخت دولت توسط دیه معادل نباشد، پرداخت به
ت ر در قانون اساسی بوده و در رابطه با دیۀ پیروان دیگر ادیان، تحت هر شرایطی از خود مرتکب است، صرفًا ناظر بر اقلیِّ های دینی مقرِّ

 شود.دریافت می
ت دیه دار پرداخاز پرداخت دیه معاف ساخته و شخصًا عهده تواند عاقله رامرتکب می :به پرداخت دیه جنایت خطای محض بتعهد مرتک .9

ه صورت می ۀ مرتکب مشغول میشود؛ به عبارت دیگر نوعی انتقال ذمِّ ۀ عاقله بری و ذمِّ  شود.گیرد؛ بدین نحو که ذمِّ
ت .11 ت در هر حال بر عهدۀ خود مرتکب است. 101مطابق مادۀ  :جنایت خطای محض بر میِّ  ق.م.ا، دیۀ جنایت بر میِّ

  :دار پرداخت دیه در جنایات عمدی است:عاقله در موارد زیر عهدهپرداخت دیۀ جنایات عمدی توسط عاقله 
ق.م.ا، جنایات عمدی ارتکابی توسط ِصغار و مجانین خطای محض  090: مطابق مادۀ ارتکاب جنایت عمدی توسط ِصغار و مجانین .1

 شود؛ مگر آن که کمتر از موضحه باشد.محسوب می
در صورتی که در اتهام قتل عمدی، به دلیل مرگ یا فرار  ق.م.ا 431مطابق مادۀ : پس از ارتکاب جنایت عمدی رار مرتکبمرگ یا ف .0

ه در شود؛ مگر آن که مرتکب مالی نداشته باشد کمرتکب به او دسترسی نباشد، با درخواست اولیای دم، دیه از اموال مرتکب گرفته می
ن مالی نداشته یا به آنها داین صورت عاقله عهده مال وصول السترسی نباشد، دیه از بیتدار پرداخت دیه است و چنانچه عاقله تمکِّ

 شود.می
   ن مالی عاقله که مانع مسؤولیت اوست، فوت عاقله منافاتی با مسؤولیت او نخواهد داشت و همان گونه که در مادۀ  111برخالف عدم تمکِّ

 موعد رسیدن فرا از پس عاقله فوت صورت در»نیز آمده است:  قوه قضاییه سیرئ 01/3/1390نامه نحوه اجرای احکام حدود ... آیین
 «.شودمی تأمین او ماترک از دیه پرداخت،

  رش باید یادآور شد که هرچند مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه امری استثنایی و مغایر با اصل شخصی ادر رابطه با مسؤولیت عاقله در پرداخت
ن اکتفا نمود، ولی از ظاهر مادۀ بودن مجازات ی احکام دیه به  449ها است و در این موارد باید به قدِر متیقِّ آید رش، چنین برمیاق.م.ا و تسرِّ

 32/12/1390 مورخ 0214/90/1شود. مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ رایط، عاقله مسؤول محسوب میرش نیز با رعایت سایر شاکه در مورد 
ر در مورد أرش نیز جریان دارد؛ ا؛ 1390ق.م.ا  449با توجه به مادۀ »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  رات دیۀ مقدِّ ر است ... و مقرِّ رش دیۀ غیرمقدَّ

ر  ر در مادۀ مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرِّ ق أرش نیز می 411شده باشد؛ بنابراین حکم مقرِّ  «شود.این قانون، شامل موارد تعلِّ
 ورتی نخواهد داشت؛ مطابق نظریۀ مش مان ارتکاب جنایت است و افاقۀ مرتکب یا بلوغ او منافاتی با مسؤولیت اومالک مسؤولیِت عاقله، ز

کبیر شدن قاتل که در زمان قتل نابالغ بوده تأثیری در مسؤولیت عاقله در »یه: ادارۀ حقوقی قوۀ قضای 10/4/1310مورخ  0314/1شمارۀ 
 ...«پرداخت دیه ندارد 
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 .عاقله پس از پرداخت دیه حِقِّ رجوع به مرتکب را ندارد؛ زیرا مسؤولیت عاقله در این مورد، یک تکلیف شرعی و قانونی است 
  شده خواهد بود. این حکم شامل دار پرداخت دیۀ تغلیظنفس، تغلیظ شود، عاقله عهدهق.م.ا در مواردی که دیۀ جنایت بر  111مطابق مادۀ

 شود.المال نیز میبیت
 هایی که در مورد متهم وجود دارد، مانند صدور قرار تأمین کیفری، قرار تأمین بودن مسؤولیت عاقله هیچ یک از محدودیتبا توجه به استثنائی

پذیر نیست و از سوی دیگر با دقت به عدم توجه اتهام به عاقله، لب، بازداشت و ... در مورد عاقله امکانالخروج نمودن، جخواسته، ممنوع
در مورد « تبیین اتهام»ق.م.آ.د.ک به جای تفهیم اتهام، عبارت  01تفهیم اتهام به عاقله صحیح نیست و به همین دلیل قانونگذار در مادۀ 

 کافی دلیل وجود صورت در است، عاقله متوجه دیه پرداخت مسؤولیت که مواردی در»مادۀ مذکور:  0 عاقله به کار برده است؛ مطابق تبصرۀ
 ظهاراتا و تبیین وی برای موضوع حضور، از پس. یابد حضور خود از دفاع برای شودمی اخطار وی به احضار، به مربوط مقررات رعایت با و
 رسیدگی از مانع عاقله حضور عدم. نیست عمالإ قابل عاقله مورد در متهم به مربوط هایمحدودیت و الزامات از کیچیه. شودمی اخذ او

 114شود که حبس عاقله به جهت امتناع از پرداخت دیه ممنوع بوده و همان گونه که در مادۀ با توجه به این مطلب مشخص می «.نیست
ن مالی از پرداخت دیه امتناع »آمده است:  قوه قضاییه سیرئ 01/3/1390نامه نحوه اجرای احکام حدود ... آیین چنانچه عاقله با وجود تمکِّ

رتکب در حالی که اگر خود م« کندکند، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به وصول دیه به میزان سهم عاقلۀ متمکن، از اموال وی اقدام می
ن مالی عمدًا از پرداخت دیه امتناع کند، با توجه ، های مالیکومیتقانون نحوۀ اجرای مح 3ق.م.ا تعزیرات و مادۀ  191به مادۀ  با وجود تمکِّ

 شود؛ مگر آن که شاکی به آزادی او رضایت داده یا ادعای اعسار او را پذیرفته باشد.تا زمان پرداخت دیه حبس می
 توسط دیه ازد،بپرد مقرر مهلت در را دیه نتواند مالی تمکن عدم دلیل به او عاقله یا نباشد، عاقله دارای مرتکب، که صورتی در: المالبیت .3

 ق.م.ا( 412)مادۀ  .نیست آن غیر و نفس دیه میان فرقی مورد این در. شودمی پرداخت المالبیت از تمکن عدم صورت در و مرتکب
 المال مسؤول پرداخت دیه است:در موارد زیر بیتالمال: موارد پرداخت دیه توسط بیت 

 مقابل در دفاع در مورد جز است ساقط نیز دیه مشروع دفاع موارد در»ق.م.ا:  111مادۀ  3مطابق تبصرۀ : در مقابل مجنوندفاع مشروع   .1
 «شودمی پرداخت المالبیت از دیه که دیوانه تهاجم

 به دسترسی فرار، یا مرگ علت به عمدی، جنایت در هرگاه»ق.م.ا:  431مادۀ  مطابق :پس از ارتکاب جنایت عمدی مرگ یا فرار مرتکب .0
 باشد تهنداش مالی مرتکب که صورتی در و شودمی پرداخت مرتکب اموال از جنایت دیه حق، صاحب درخواست با نباشد ممکن مرتکب

 از دیه نها،آ تمکن عدم یا آنها به دسترسی عدم یا عاقله نبود صورت در و بگیرد عاقله از را دیه تواندمی دم ولی عمد، قتل خصوص در
 ... .«. بود خواهد المالبیت بر دیه قتل، غیر در و شودمی پرداخت المالبیت

 یا مرگ دلیل به که صورتی در عمدی شبه جنایت در»ق.م.ا:  414مطابق مادۀ : عمدیشبه پس از ارتکاب جنایت  مرگ یا فرار مرتکب .3
 «.شودیم پرداخت المالتیب از نکند کفایت او مال که صورتی در و شودیم گرفته او مال از دیه نباشد، دسترسی مرتکب به فرار

 پرداخت که مواردی در محض خطای جنایت در»ق.م.ا:  411مطابق مادۀ : خطای محض پس از ارتکاب جنایت مرگ یا فرار مرتکب .4
 که ورتیص در و شودیم پرداخت او اموال از جنایت دیه نباشد ممکن او به دسترسی فرار، یا مرگ علت به اگر است مرتکب عهده بر دیه

 «شودمی پرداخت المالبیت از دیه باشد نداشته مالی مرتکب
ن مالی عاقله .1  عدم دلیل به او عاقله یا نباشد، عاقله دارای مرتکب، که صورتی در»ق.م.ا:  412مطابق مادۀ  :نداشتن عاقله یا عدم تمکِّ

 مورد ینا در. شودمی پرداخت المالبیت از تمکن عدم صورت در و مرتکب توسط دیه بپردازد، مقرر مهلت در را دیه نتواند مالی تمکن
 «.نیست آن غیر و نفس دیه میان فرقی

 انجام مقررات مطابق را عملی قانونی، وظایف اجرای در مأموری هرگاه»ق.م.ا:  413مطابق مادۀ : در انجام وظایف قانونیاشتباه مأمور  .1
 «.است المالبیت عهدۀ بر دیه شود، کسی بدنی صدمه یا فوت موجب عمل همان و دهد

 ممنوعه منطقه وارد تقصیر، روی از یا خطر به علم با شخصی هرگاه»ق.م.ا:  413مطابق تبصرۀ مادۀ  :ورود اشتباه به مناطق نظامی .1
 از که صورتی در و نیست ثابت ضمان گیرد، قرار هدف مقررات، مطابق و گردد است، ممنوع آن به ورود که دیگری مکان هر یا و نظامی

گاهی مزبور مکان بودن ممنوعه مورخ  0011/1مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ « .شودمی پرداخت المالبیت از دیه باشد، نداشته آ
رات  04مادۀ  1طبق تبصرۀ »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  1310//01 ح، چنانچه تیراندازی مطابق مقرِّ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ
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ر یا مهدورالدم باشد  ت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بودصور  و در این صورت اگر مقتول یا مجروح ُمقِصِّ
ق نمیدیه ر یا مهدورالدم نباشد، دیه از بیتای به او تعلِّ رات گیرد؛ ولی اگر مقِصِّ ا اگر تیراندازی مطابق مقرِّ المال پرداخت خواهد شد؛ امِّ

ر، محکوم به دیه یا قصاص خواهد شد.صورت نگر   فته باشد، در صورت وقوع قتل یا جرح حسب مورد، نظامی مقِصِّ
رات .0 ب  41 ۀماد 1طابق تبصرۀ م :تیراندازی از سوی مأموران نظامی مطابق مقرِّ ح مصوِّ : 1300قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ

 مجروح ای مقتول اگر و بود خواهد معاف خسارت و دیه پرداخت و از مجازات مرتکب باشد گرفته صورت مقررات مطابق تیراندازی چنانچه»
بدیهی است در صورت عمد یا تقصیر مأمور در شلیک گلوله تمام  «.شد خواهد پرداخت المالبیت از دیه باشد گناهبی و نبوده مقصر

ی در مواردی که به کسی آسیبی نرسیده باشد، مأمور به  مسؤولیت متوجه او بوده و حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد و حتِّ
 سال حبس محکوم خواهد شد. یکدلیل عمد در رفتار به سه ماه تا 

امه از سوی همۀ  .9 دادای قسِّ د در صورتی که پس از مطالبۀ صاحب حق  411با توجه به مادۀ  :مرتکبان در لوث مردَّ ق.م.ا، در لوث مردَّ
بر  شود و در جنایاتگناهی خود سوگند یاد کنند، در جنایات مادون نفس دیه به طور مساوی از همۀ آنان گرفته میهمۀ متهمان بر بی

 شود.المال پرداخت مینفس دیه از طرف بیت
 بر را عمومی امنیت و نظم جنایت، که مواردی در»ق.م.ا:  400مطابق مادۀ  :عجز شاکی از پرداخت فاضل دیه برای اجرای قصاص .12

 یا هدی فاضل پرداخت از تمکن قصاص خواهان لکن باشد قصاص اجرای در مصلحت و کند دارجریحه را عمومی احساسات یا زند هم
 پرداخت المالبیت از مذکور مقدار قضائیه، قوه رئیس تأیید و دادستان درخواست با باشد، نداشته را قصاص حق صاحبان دیگر سهم

 «.شودمی
 یا قتل، موجب که تعزیر یا حد قصاص، حکم اجرای از پس هرگاه»ق.م.ا:  401: مطابق مادۀ احراز اشتباه قاضی دادگاه در صدور حکم .11

 دادگاه ود،ش ثابت حکم آن صحت عدم و شده مجدد رسیدگی دادرسی، آیین مقررات طبق صالح دادگاه در پرونده است شده بدنی صدمه
 ارسال ربوطم قضائی مرجع به رسیدگی جهت مستندات، ذکر با را پرونده و صادر را المالبیت از دیه پرداخت حکم مجدد، کنندهرسیدگی

 به و ستا ضامن وی قطعی، حکم صادرکننده قاضی طرف از تقصیر یا عمد ثبوت صورت در. شود رسیدگی مقررات طبق تا نمایدمی
 «.شودیم محکوم المالبیت به دیه بازگرداندن و «تعزیرات» پنجم کتاب در مقرر تعزیر یا قصاص به مورد حسب مذکور، مرجع حکم

 حد یا تعزیر یا عضو قصاص به محکوم هرگاه»ق.م.ا:  401: مطابق مادۀ احراز اشتباه قاضی اجرای احکام در اجرای مجازات تعزیری .10
 ای قتل چنانچه شود، وارد او به حکم مورد مجازات از بیش ایصدمه یا شود شتهکُ  مجازات اجرای اثر در حیات سلب غیرمستوجب

 قصاص ردمو در صورت این غیر در. شودمی محکوم دیه یا قصاص به مورد حسب حکم، جریمُ  باشد، تقصیر به مستند یا عمدی صدمه،
 «.شودمی پرداخت المالبیت از دیه تعزیرات، در و است منتفی ضمان حد، و

 حامازد اثر بر یا نشود شناخته قاتل و برسد قتل به شخصی اگر» ق.م.ا: 401مطابق مادۀ  :ازدحام یا عدم شناسایی قاتل اثرمرگ افراد در  .13
 «گرددمی پرداخت المالبیت از دیه شود کشته

 های ا جنایتوجود ندارد و در رابطه ب رمسلمانیغالمال در موارد فوق تفاوتی میان مسلمان و با توجه به اطالق کالم قانونگذار در مسؤولیت بیت
ت ر در قانون اساسوارده به اقلیِّ المال مسؤول پرداخت دیه خواهد بود، در حالی که عاقله در جنایات خطای محض که ی نیز بیتهای مقرِّ

ت  های مذهبی باشد، مسؤولیتی نداشته و مرتکب شخصًا مسؤول پرداخت دیه است.مرتکب آن از اقلیِّ
 المال در پرداخت دیه نیز همچون عاقله جنبۀ استثنایی داشته و مستلزم تصریح قانونگذار است؛ بنابراین در غیر موارد فوق مسؤولیت بیت

برای مثال در فرضی که شخص در نتیجۀ وزش باد، طوفان و علل قهری بر روی شخص المال مسؤولیت در پرداخت دیه نخواهد داشت؛ بیت
 1410/1طابق نظریۀ مشورتی شمارۀ ممسؤول پرداخت دیه نخواهد بود.  کسچیهدیگری پرت شده و در نتیجۀ آن آسیبی به فرد وارد شود؛ 

باد شدید و طوفان ربطی به مالک درخت یا شهرداری  اثردر با توجه به اینکه سقوط درخت »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه  02/0/1300مورخ 
ی نیست ت بین مالک یا شهرداری و سقوط آن و بالنتیجه فوت عابر وجود ندارد، کسی مسؤول دیۀ متوفِّ ت و سببیِّ  «نداشته و رابطۀ علیِّ

یا غیر آن  یعمد دیۀ قتل اعم از  که مواردی»ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  4/1/1301مورخ  1011/1همچنین مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ 
ب بر بیت ح در موارد ضروری مصوِّ  10/12/1313المال است، در قانون مجازات اسالمی و قانون به کارگیری سالح توسط نیروهای مسلِّ

 «آلود مشمول موارد زیر نیستهای گلاحصاء شده است و غرق شدن در آب
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 مال برای الکنندۀ دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیتهای پرداختاست از دستگاه ظفموالمال دادگاه در راستای دفاع از حقوق بیت
 340جلسۀ رسیدگی دعوت نماید، دستگاه مذکور عالوه بر حِقِّ حضور از حِقِّ تجدیدنظرخواهی نیز برخوردار است )مستندًا به تبصرۀ مادۀ 

 ق.آ.د.ک(
 ی کمتر از موضحه( نیز میالمال برای پرداخت دیه صرفًا مسؤولیت بیت شود. مطابق نظریۀ ناظر بر قتل نیست و شامل سایر جنایات بدنی )حتِّ

شود، دیۀ جرح المال پرداخته میکه دیۀ قتل از بیت در مواردی»ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  00/10/1314مورخ  1012/1مشورتی شمارۀ 
 «گرددنیز از همان محل پرداخت می

ت بین رفتار شخص حقوقی 1390قانون مجازات اسالمی مصوب  14به تبصرۀ مادۀ با توجه : شخص حقوقی .4 ، در صورت احراز رابطۀ علیِّ
 رانی( وجود دارد.رانی یا اتوبوسهواپیمایی، یا کشتی )مثاًل شرکت و جنایت وارده، امکان مطالبۀ دیه از شخص حقوقی

ه موارد توان بترین مصادیق آن میرا مسؤول پرداخت دیه دانسته است، از مهمقانونگذار در برخی موارد، نهادهای دیگری نهادهای دیگر:  .5
 زیر اشاره نمود:

 رتکبم کند،می زندگی ایران در که اساسی قانون در شدهشناخته دینی هایاقلیت از ایرانی فرد هرگاه»ق.م.ا:  411: مطابق مادۀ دولت .1
 مناسب مهلت او به باشد، نداشته را دیه پرداخت توان که صورتی در لکن است دیه پرداخت دارعهده شخصاً  گردد، محض خطای جنایت

 «.شودمی پرداخت دولت توسط دیه معادل نباشد، پرداخت به قادر نیز مناسب مهلت با اگر و شودمی داده
ب  نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات قانونبا توجه به قانون بیمۀ  :بیمه .0 در تصادفات  1391مصوِّ

فگر رانندگی، بیمه دیدگان را ـ ولو آن که بیش از مبلغ دیۀ کامل باشد ـ جبران نماید که البته تحت شرایطی است کلیۀ خسارات زیان موظِّ
 به ملزم گربیمه» قانون فوق: 9گذار مراجعه نموده و دیۀ پرداختی را دریافت نماید. مطابق مادۀ تواند پس از پرداخت دیه، به بیمهمی

 «.است قانون این مقررات مطابق ثالث اشخاص به واردشده هایخسارت جبران
باشد، به هر دلیل قابل جبران از سوی بیمه ن علیهمجنی  : در صورتی که در تصادفات رانندگی خسارت های بدنیصندوق تأمین خسارت .3

شده تواند برای دریافت خسارت پرداختید که البته تحت شرایطی مینماهای بدنی اقدام به جبران خسارت میصندوق تأمین خسارت
ب حادثه مراجعه نماید.به بیمه  گر یا مسِبِّ

 که مواردی در: »1394از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب  تیحما قانون 13: مطابق مادۀ ستاد امر به معروف و نهی از منکر .4
نت عدم علت به شناسایی صورت در یا و نشود شناسایی جانی و شود واقع جنایتی منکر از ناهی و معروف به آمر به نسبت  ناتوان مالی مکِّ

 از یقطع حکم صدور از پس مورد، حسب دم اولیای یا علیهمجنی   سوی از دیه تقاضای صورت در باشد، مقرر مهلت در دیه پرداخت از
ن یا شود شناسایی جانی هرگاه ـ تبصره .شودمی پرداخت قانون این( ۹) ماده تبصره محل از دیه قضائی، صالح مرجع سوی  یمال تمکِّ

 قضائی حاکمم طریق از مربوطه خسارات و دیه وصول به نسبت مورد حسب وی ولی یا علیهمجنی   اذن صورت در تواندمی ستاد کند، پیدا
 «.نماید اقدام

 
 3تول(، مقاولیای دم مقتول )ورثۀ  ـ 0علیه، مجنی   ـ 1 باشند:باشند؛ از این قرار میمیاشخاصی که قادر به دریافت دیه : کنندگان دیهدریافت

 ِجهات ِبرِّ و احسان ـ 4المال، بیت ـ
 ست.با او در این زمینه شریک نی کسچیهکند و علیه زنده است، خوِد او دیه را دریافت میدر جنایات مادون نفس چون مجنی   علیه:مجنی   .1

 درخواست صورت در نیست، ممکن یا جایز آن در قصاص که عمدی جنایت و محض خطای عمدی، شبه جنایت درق.م.ا،  412مطابق مادۀ 
 .شودمی پرداخت دیه ... علیهمجنی  

و  ارث طبقاتۀ زمان فوت او، بر اساس علیه ُکشته شود، دیه جزء ترکۀ او محسوب شده و به ورثهرگاه مجنی  : اولیای دم )ورثۀ مقتول( .2
از همین محل تأدیه شده و وصیت او از ، نه به طور مساوی ضمن اینکه دیون مقتول شوداالرثی که هر وارث دارد، منتقل میمیزان سهم به

 .شودمحل ترکه اجرا می
  ی )مادری( از دیه سهمیبرند و یا أبی )پدری( از دیه ارث میق.م.ا، صرفًا بستگان ابوینی )پدر و مادری(  410مطابق تبصرۀ مادۀ  بستگان ُامِّ

 رسد.ندارند؛ بنابراین در فرضی که مقتول جزء بستگان مادری، ورثۀ دیگری نداشته باشد، دیۀ او به رهبری می
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  اگر. ردبمی ارث آن از نیز مقتول همسر شود، مصالحه حقی یا مال به یا شود دیه به تبدیل علت، هر به قصاص، حق اگر»ق.م.ا:  310مادۀ 
 «.بردمی ارث باشند،می دیه خواهان که کسانی دیه سهم از مقتول، همسر باشند، دیه خواهان برخی و قصاص خواهان دم، اولیای از برخی

 ث ث یا شرکت در قتل موِرّ  دیه و اموال از باشد عمدی قتل چنانچه باشد مقتول ورثه از قاتل که صورتی در»ق.م.ا:  411مادۀ : قتل موِرّ
 اگر مرتکب یا شریک در جنایت از ورثۀ مقتول باشد: «... بردنمی ارث وی دیه از باشد عمدی شبه یا محض خطای که صورتی در و مقتول

 برد.شود و حِقِّ قصاص و دیه ندارد و حِقِّ قصاص را به ارث نمیولی دم محسوب نمی 
 برد.اگر قتل عمدی باشد، از اموال و دیۀ مقتول ارث نمی 
  برد.یا خطای محض باشد فقط از دیه از دیه ارث نمیاگر قتل شبه عمد 
ر داشته است:  411اگر مقتولی وارث نداشته باشد، دیۀ او به مقام رهبری تعلق خواهد گرفت، قسمت اخیر مادۀ رهبری:  .3 ق.م.ا چنین مقرِّ

ر داشته است:  113همچنین مادۀ  «است وارث رهبری مقام دیگر، وارث فقدان موارد در»...   زنا از متولد شخص دیه وارث»ق.م.ا چنین مقرِّ
 ...« است رهبری مقام باشد، گرفته صورت رضایت با طرف دو هر از زنا و باشد نداشته همسر و فرزند که صورتی در

ت به عنوان میراث به 100مطابق تبصرۀ مادۀ : ِجهات ِبّر و احسان .4 ت محسوب ورثه نمی ق.م.ا دیۀ جنایت بر میِّ رسد، بلکه مال خود میِّ
 شود که به عنوان ِجهات ِبرِّ و احسان شناخته شده است.گردد و در امور خیر صرف میشده و بدهی او از آن پرداخت می

 
 نحو هب اینکه مگر است زیر ترتیب به جنایت وقوع زمان از دیه، پرداخت مهلت» قانون مجازات اسالمی: 400مادۀ  مطابق: مهلت پرداخت دیه

 :باشد شده تراضی دیگری
 قمری سال یک ظرف دیه، موجب عمد در ـ الف

 قمری سال دو ظرف عمد، شبه درـ  ب
 قمری سال سه ظرف محض، خطای درـ  پ

 «.است آن ولقب به فمکلَّ  هلَ محکوم   نماید، اقدام دیه از قسمتی یا تمام پرداخت به نسبت مقرر هایمهلت بین در کنندهپرداخت هرگاه ـ تبصره
 زمان  )نه االداء( استمعیار قیمت دیه، زمان پرداخت هر قسط است؛ به عبارت دیگر مالک تعیین قیمت دیه، قیمت زمان پرداخت )یوم

 1392ق.م.ا(؛ بنابراین در فرضی که شخصی در سال  492به زمان ارتکاب جنایت توجه شود )مادۀ  آنکهیب؛ ارتکاب جنایت یا صدور حکم(
( 1390حکم به پرداخت دیه داده شود، به فرض آن که مبلغ دیۀ کامل در سال اول ) 1390مرتکب جنایت خطای محض شود و در سال 

میلیون تومان اعالم شود، مبلغ اقساط در پایان  122( 1422میلیون تومان و در سال سوم ) 412( 1399میلیون تومان، در سال دوم ) 322
 میلیون تومان خواهد بود. 022میلیون تومان و  112لیون تومان، می 122هر سال به ترتیب 

 های مادۀ فوق پرداخت کند، شاکی باید آن را بپذیرد )مستند به در صورتی که مرتکب بخواهد، مبلغ دیه را یک باره یا پیش از خاتمۀ مهلت
 ق.م.آ.د.ک( 43تبصرۀ مادۀ فوق و مادۀ 

  شده برای پرداخت دیه، جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای بینیهای پیشمهلت»ق.آ.د.ک:  134مطابق تبصرۀ مادۀ
 «اعسار و یا تقسیط نیست

  ر برای پرداخت دیه شامل رش مهلتابا توجه به اشتراک قواعد دیه و نامه نحوه آیین 99شود و همان گونه که در مادۀ رش هم میاهای مقرِّ
پرداخت دیه به شرح مذکور در قانون مجازات اسالمی است؛  مهلت»نیز آمده است:  قوه قضاییه سیرئ 01/3/1390اجرای احکام حدود ... 
ر )  .«باشد ... شده نیز میرش( و دیۀ تغلیظاو شامل دیۀ غیرمقدِّ

 ت نمی تعیین مهلت برای پرداخت دیه مختِصِّ جنایت بر انسان زنده و جنین  دیه»ق.م.ا:  101شود, مطابق مادۀ است و شامل جنایت بر میِّ
 «.شودمی داده مناسب مهلت او به صورت این در که کند پرداخت را آن فوراً  نتواند مرتکب اینکه مگر است حال ،میت بر جنایت

 ر در قانون برای پرداخت دپذیر است که مهلتالکفاله( در صورتی امکاندیه از محل تأمین کیفری )وثیقه، وجه التزام و وجه اخذ ه یها مقرِّ
های پرداخت اواًل مادام که مهلت»ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  04/1/1303مورخ  12010/1سپری شده باشد؛ مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ 

ت پرداخت دیه، وصول آن از محل تأمین در صورتی ی دیه منقض نشده بحث برداشت آن از محل تأمین منتفی است. ثانیًا پس از انقضای مدِّ
 «است بالاشکالکننده شخص متهم باشد که تودیع
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 تعزیر

بینی کرده شاشخاص پی امیت جسمانیهای تعزیری برای مرتکبان جرائم علیه تمقانونگذار در قانون مجازات اسالمی و سایر قوانین، گاه مجازات
 است؛ این موارد از این قرار است:

 عدم اجرای قصاص در جنایات عمدی .1
 قتل مرتکب کس هر»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  110مطابق مادۀ : عدم اجرای قصاص نفس در جنایت قتل عمدی 

 موجب یو  اقدام کهیدرصورت نشود قصاص علت هره ب یا و باشد کرده گذشت قصاص از ولی داشته شاکی یا نداشته شاکی و شود عمد
 .نمایدمی محکوم سال 12 تا 3 از حبس به را مرتکب دادگاه گردد دیگران یا مرتکب یتجرِّ  بیم یا جامعه امنیت و صیانت و نظم در اخالل
 «بود خواهد سال 1 تا 1 از حبس موجب عمد قتل در معاونت مورد این در – تبصره

  ر در مادۀ منسوخ و مجازات معاونت در  03/0/1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  11تبصرۀ مادۀ فوق به موجب حکم مقرِّ
ر در مادۀ   گردد.تعیین می «تر از مجازات مباشر )جانی(یک تا دو درجه پایین»ق.م.ا  101قتل عمد بر اساس حکم مقرِّ

  ماند؛ بنابراین ای بدون ولی دم نمیعلیهق.م.ا هیچ مجنی   411و  404، 311نیست؛ زیرا با لحاظ مواد منظور از نبودن شاکی، نبودن ولی دم
ا اقدام به شکایت و تقاضای قصاص ننموده باشد منظور آن است که ولِیِّ   دم وجود داشته؛ امِّ

  پذیر نیست؛ ولی در رابطه با حکم ص نفس امکانق.م.ا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در حبس بدل از قصا 41با توجه به بند )ث( مادۀ
 های الکترونیکی با رعایت سایر شرایط قانونی منعی وجود ندارد.آزادی مشروط، حکم نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه

  کس هر»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  114مطابق مادۀ  مادون نفس:عدم اجرای قصاص عضو در جنایت عمدی 
 یا فقدان یا دائمی مرض به منتهی یا اعضا از عضوی افتادن کار از یا شکستن یا نقصان موجب که آورد وارد ضربی یا جرح دیگری به عمداً 
 در لاخال موجب وی اقدام چنانچه باشد نداشته امکان قصاص که مواردی در گردد علیهمجنی   عقل زوال یا منافع یا حواس از یکی نقص
ی بیم یا جامعه امنیت و صیانت و نظم  یهلَ عَ مجنی   درخواست صورت در و شد خواهد محکوم حبس سال 1 تا 0 به گردد دیگران یا مرتکب َتَجرِّ

 مثالا و چاقو یا اسلحه جرح آلت و نشود فوق ضایعات به منتهی وارده جرح که صورتی در – تبصره .شودمی محکوم نیز دیه پرداخت بهمرتکب 
 «.شد خواهد محکوم حبس سال 1 تا ماه 3 به مرتکب باشد آن
 ( 1سال )درجۀ  0ماه تا  1به : 03/0/۱۳۹۹مصوب  تعزیری حبس مجازات کاهش قانون یک ماده الف بند موجب فوق به مادۀ مجازات

 مجازات مندرج در تبصرۀ آن کماکان به قوت خود باقی است. ولیتقلیل یافته است؛ 
 حبس بدل از قصاص نفس، امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود دارد. در حبس بدل از قصاص عضو، برخالف 
  114تعیین مجازات به شرح مذکور در قسمت اخیر مادۀ »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  1/3/1310مورخ  041/1مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ 

ی به ضرب   «و جرح غیرعمدی نیستق.م.ا مختِصِّ جرائم عمدی است و حکم مذکور در مادۀ فوق قابل تسرِّ
  ق.م.ا )تعزیرات( تفاوتی بین اینکه جرم  114در مادۀ »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  1/3/1310مورخ  4291/1مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ

ر نشده و حکم موضوع به طور مطلق بیان شده است؛ بنابراین هرگاه جرح عمدی با قسِّ  امه ثابت شود و یا با دالئل دیگر مقرِّ مه ثابت ابا قسِّ
ی مرتکب یا دیگران شود، شود چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده عمل متهم موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم َتجرِّ
 «إعمال مادۀ مذکور بالاشکال است

  ب و جرح عمدی یکی از چنانچه نتیجۀ حاصله از ضر »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  31/4/1300مورخ  121/1مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ
ق.م.ا )تعزیرات( نباشد متهم طبق آن ماده یا سایر مواد قابل مجازات نیست و فقط به دیه یا قصاص محکوم  114ضایعات مذکور در مادۀ 

اسی و سگردد؛ زیرا عمل مذکور واجد جنبۀ عمومی شناخته نشده و مجازات دیگری برای آن تعیین نگردیده است، چون به استناد قانون امی
 «شود؛ مگر اینکه در قانون آن عمل جرم شناخته شودقانون مجازات اسالمی هیچ عملی جرم محسوب نمی

  ق.م.ا  114در صورتی که اتهام مشمول تبصرۀ مادۀ »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  11/10/1303مورخ  9321/1مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ
ر  ف است وفق مقرِّ ات تبصرۀ مذکور برای متهم مجازات تعیین نماید؛ زیرا ایراد ضرب و جرح با چاقو اعم از اینکه )تعزیرات( باشد دادگاه مکلِّ

 «نظر کردتوان از مجازات متهم صرفموجب اخالل نظم در جامعه باشد یا خیر دارای جنبۀ عمومی است و نمی
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 :مصوب آن از ناشی دیدگانبزه از حمایت و اسیدپاشی مجازات تشدید قانون 0مطابق مادۀ  عدم اجرای قصاص در جنایت اسیدپاشی 
 دم، اولیای مصالحه مانند علتی هر به یا نباشد قصاص آن مجازات و شود قانون این موضوع جرم مرتکب شخصی هرگاه» :01/1/1390

 :شودمی اتمجاز  زیر ترتیب به مربوطه، مقررات مطابق مورد حسب المصالحهوجه یا رشا یا دیه پرداخت بر عالوه مرتکب نشود، اجراء قصاص
 یک؛ درجه تعزیری حبس به دیدهبزه صورت دائمی شکل تغییر به منجر جنایت و نفس بر جنایت در ـ الف

 دو؛ درجه تعزیری حبس به باشد، کامل دیه نصف از بیش آن دیه میزان که جنایتی در ـ ب
 سه؛ درجه تعزیری حبس به باشد، کامل دیه نصف تا سومیک از آن دیه میزان که جنایتی در ـ پ
 «چهار. درجه تعزیری حبس به باشد، کامل دیه سومیک تا آن دیه میزان که جنایتی در ـ ت

 ظورمن نتیجه ولی نماید عمد قتل به شروع کسی گاه هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 113مطابق مادۀ شروع به قتل عمد:  .2
 «.شد خواهدمحکوم تعزیری حبس سال سه تا ماه شش به نگردد محقق وی اراده بدون

  ب  11مادۀ مادۀ فوق به موجب نسخ شده و مجازات شروع به قتل عمدی در حال  03/0/1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوِّ
ر در مادۀ   گردد.ق.م.ا )حبس درجۀ چهار( تعیین می 100حاضر بر اساس حکم عام مقرِّ

  ر در مادۀ مجازات مزبور شدیدتر بودن، عطف بماسبق  به دلیلق.م.ا )حبس درجۀ چهار((  100)مجازات شروع به قتل عمد: حکم عام مقرِّ
 اند، کماکان بر اساساالجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری واقع شدههای عمدی پیش از الزمشود و در مورد شروع به قتلنمی

 گردد.زات تعیین میق.م.ا بخش تعزیرات مجا 113مادۀ 
 دیه رداختپ بر عالوه مرتکب صورت این در. نیست قصاص موجب باشد، روح حلول از پس چند هر جنین، بر عمدی جنایتسقط جنین:  .3

 ق.م.ا( 321)مادۀ  .شودمی محکوم «تعزیرات»پنجم  کتاب در مقرر تعزیری مجازات به
 هب مورد حسب قصاص یا دیه پرداخت بر عالوه شود، وی جنین سقط موجب حامله، زن آزار و اذیت یا ضرب واسطه به عامداً  عالماً  کس هر 

 ق.م.ا تعزیرات( 100)مادۀ  .شد خواهد محکوم سال 3 تا 1 از حبس
 عامداً  و عالماً  اگر و شودمی محکوم حبس سال 1 تا ماه 1 به گردد زن جنین سقط موجب دیگری وسایل یا ادویه دادن واسطه به کس هر 

 این مگر شد خواهد محکوم ماه 1 تا 3 از حبس به گردد سقط وی جنین که نماید دیگری وسایل یا ادویه استعمال به داللت را ایحامله زن
 103)مادۀ  .شد خواهد داده مربوط مقررات مطابق دیه پرداخت به حکم مورد هر در و باشدمی مادر حیات حفظ برای اقدام این شود ثابت که

 ق.م.ا تعزیرات(
  فراهم نینج سقط وسایل کنندمی اقدام داروفروشی یا جراحی یا مامایی یا طبابت عنوان به که اشخاصی و داروفروش یا ماما یا طبیب اگر 

صورت  مربوط مقررات مطابق دیه پرداخت به حکم و شد خواهند محکوم سال 1 تا 0 از حبس به نمایند جنین اسقاط به مباشرت یا و سازند
 ق.م.ا تعزیرات( 104)مادۀ  .پذیرفت خواهد

 را وی یا سازد وارد میت بر جنایتی عمدی، طور به شخصی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  101مطابق مادۀ : جنایت عمدی علیه مّیت .4
 «.شودمی محکوم شش درجه تعزیری شالق ضربه 14 تا 31 به جنایت، رشا یا دیه پرداخت بر عالوه نماید، هتک

 جنایات ناشی از تقصیر .5
 عمد غیر قتل که صورتی در»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  111مطابق مادۀ : جنایات ناشی از تقصیر بدون وسیلۀ نقلیه 

 ببَس مُ  شود، عواق نظامات رعایت عدم سبب به یا است نداشته مهارت آن در مرتکب که امری به اقدام یا مباالتیبی یا احتیاطیبی واسطه به
 تبصره .باشد محض خطای اینکه مگر شد خواهد محکوم دم اولیای ناحیه از مطالبه صورت در دیه پرداخت به نیز و سال 3 تا 1 از حبس به
 «.گرددنمی رانندگی تصادف اثر در عمد غیر قتل شامل ماده این مقررات –
 گردد، ناگفته نماند در صورت گذشت شاکی دیه ساقط مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری نیز محکوم می در قتل شبه عمدی

ت خود باقی است، چرا که جرم فوق در زمرۀ جرائم غیرقابل گذشت محسوب میمی ا حبس تعزیری فوق به قوِّ  شود.شود؛ امِّ
  ق جرائم غیرعمدی منوط به احراز تقصیر مرتکب است  ق.م.ا( 141)مادۀ تحقِّ
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  در قسمت اخیر مادۀ فوق ناظر بر فرضی است که رفتار مرتکب مشمول بندهای مندرج در مادۀ « باشد محض خطای اینکه مگر»عبارت
گردد که حسب مورد از سوی مرتکب یا عاقلۀ او ق.م.ا باشد که در این صورت بحث حبس تعزیری منتفی بوده و صرفًا دیه ثابت می 090

 خواهد شد.پرداخت 
 ن پذیر است که البته با توجه به اختیاری بودن جایگزیهای حبس در آن امکانبا توجه به غیرعمدی بودن جرم فوق، صدور حکم به جایگزین

ر در مادۀ   ق.م.ا یعنی گذشت شاکی خصوصی یا وجود جهات تخفیف باید وجود داشته باشد. 14حبس در این موارد، شرایط مقرِّ
 رعایت عدم یا مباالتیبی یا احتیاطیبی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  114مطابق مادۀ : تقصیر با وسیلۀ نقلیه جنایات ناشی از 

 شود یرعمدیغ قتل به منتهی موتوری وسیله متصدی یا( هوایی یا آبی یا زمینی نقلیه وسائط از اعم) راننده مهارت عدم یا دولتی نظامات
تشریح این مبحث در مباحث  «.شودمی محکوم دم اولیای ناحیه از مطالبه صورت در دیه پرداخت به نیز و حبس سال 3 تا ماه 1 به مرتکب

 آتی ذکر خواهد شد.
 رفتار که مواردی در»قانون مجازات اسالمی:  111مطابق مادۀ : اقدام عمدی بر تمامیت جسمانی بدون ایراد و آسیب و عیب .5

 ورتص در عمدی موارد در لکن است منتفی ضمان بگذارد جای بر بدن در خود از ثریأ نه و گردد بدن در عیبی و آسیب موجب نه مرتکب
جرم موضوع مادۀ فوق در زمرۀ جرائم قابل گذشت بوده و  «.شودمی محکوم هفت درجه تعزیری شالق یا حبس به مرتکب تصالح، عدم

 محکومیت مرتکب به تعزیر، مستلزم عدم مصالحه با شاکی است.
 

 در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص های تکمیلی و تبعیمجازات
 مجازات ای قصاص حد، به که را فردی تواندمی دادگاههای تکمیلی در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص: امکان إعمال مجازات

 هایمجازات زا مجازات چند یا یک به وی خصوصیات و ارتکابی جرم با متناسب قانون، این در مقرر شرایط رعایت با است، کرده محکوم تعزیری
قانون مجازات اسالمی(؛ بنابراین محکومین به قصاص نفس و قصاص عضو و  03)مادۀ  .نماید محکوم ماده این هایتبصره و بندها تکمیلی

حکومیت اند؛ با لحاظ مادۀ فوق قابل مهمچنین مرتکبین جنایات عمدی که به هر دلیل مورد قصاص قرار نگرفته و به مجازات تعزیری محکوم شده
ت   سال هستند. 0به مجازات تکمیلی حداکثر به مدِّ

 ی جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاصمجازات تبع
 مدت مجازات تبعی )محرومیت از حقوق اجتماعی( نوع حکم صادره

 سال 1 محکومیت به قصاص نفس
محکومیت به قصاص عضو اگر دیۀ جنایت واردشده بیش از 

 علیه باشدنصف دیه مجنی  
 سال 3

 فتا نصمحکومیت به قصاص عضو اگر دیۀ جنایت واردشده 
 علیه باشددیه مجنی  

 سال 0

ق.م.ا مجازات تبعی  01در مواردی که قصاص به هر دلیل اجرا نشود و حکم به حبس تعزیری داده شود، مطابق بندهای ب و پ مادۀ 
 گردد.تعیین می

 
شه و های جدید و آخرین تغییرات قوانین، به روز میبا توّجه به سرفصل MollaKarimi.irجزواِت سایِت  تبلیِغ خودمون!

 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید.  شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا  پی.دی. افچنانچه 
ً
منًا ضرو در دست دارید بهتره مجددا

( vekalatyar@تونید اینستاگرام )است که می« حتوای حقوقیکارگاه تولید م»هاست! اسِم کارگاِه ما، ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاه
ی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید. در آخر omidmollakarimi@و تلگراِم ما )  هم باید بگم کافیه به( رو دنبال کنید تا کلِّ

لعتون کنیم. شهجزواِت جدیدی که نگارش میاپ بدین تا از آخرین تغییراِت این جزوات و واتس 04352213125شمارۀ   مطِّ
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 موجبات ضمان
 گردد، بدنی صدمه یا تلف موجب دهدمی انجام که معالجاتی در پزشک هرگاه» قانون مجازات اسالمی: 491مطابق مادۀ ضمان پزشک، 

 هم تقصیری بمرتک و باشد گرفته برائت معالجه از قبل که این یا باشد فنی موازین و پزشکی مقررات مطابق او عمل آنکه مگر است دیه ضامن
 ممکن آن مانند و بیهوشی دلیل به او از برائت تحصیل یا و نباشد معتبر او، بودن مجنون یا نابالغ دلیل به مریض از برائت أخذ چنانچه و نشود

 .شودمی تحصیل مریض ولی از برائت نگردد،
 .باشد نکرده أخذ برائت هرچند ندارد وجود ضمان وی برای عمل و علم در پزشک تقصیر یا قصور عدم صورت در ـ 1تبصرۀ 
 قوه سرئی خاص، ولی به دسترسی عدم یا فقدان موارد در. است رهبری مقام که عام ولی و پدر مانند است خاص ولی از اعم بیمار ولیِّ  ـ 0تبصرۀ 
 «.نمایدمی اقدام طبیب به برائت اعطای به مربوطه هایدادستان به اختیار تفویض و رهبری مقام از استیذان با قضائیه

  :ت بین معالجه و تلف یا صدمه( پزشک پزشک در معالجاتی که انجام میاصل دهد، موجب تلف یا صدمۀ بدنی گردد )وجود رابطۀ سببیِّ
 ضامن دیه است.

 :استثناء 
ی بوده و عدم قصور یا عدم تقصیر در علم و عمل خود را ثابت  .1 رات پزشکی و موازین فنِّ مگر اینکه پزشک ثابت کند که عمل او مطابق مقرِّ

 نماید، در این صورت ضمانی بر عهدۀ پزشک نیست.
را ثابت  مار یا اولیاء دم او تقصیر پزشکمگر اینکه پزشک قبل از معالجه برائت أخذ کرده باشد، ضامن خسارات نیست؛ مگر اینکه بی .0

 کنند.
  ت خود باقی است؛ اأخِذ رضایت، صرفًا جواز در معالجه است و ضمان دیه به قوِّ أخِذ برائت عالوه بر إذِن در معالجه، إذن در نتیجه نیز  امِّ

 سازد.هست و طبیب را از دیه و ضمان مالی نیز معاف می
 کند و در صورت قصور یا تقصیر، پزشک، در هر حال ضمان ثابت است و أخذ برائت مانع مسؤولیت او میأخِذ برائت تقصیر پزشک را توجیه ن

ر خواهد بود و با أ ذ خنخواهد بود؛ به عبارت دیگر أخِذ برائت به مفهوم عدم مسؤولیت پزشک نیست و تنها در معکوس شدن باِر اثبات جرم مؤثِّ
 ر یا اولیاء دم او است.برائت اثبات قصور یا تقصیر بر عهدۀ بیما

  ق.م.ا بخش تعزیرات  111در صورت اثبات تقصیر پزشک، پزشک عالوه بر پرداخت دیه و جبران ضرر و زیان به مجازات کیفری موضوع مادۀ
 شود.نیز محکوم می

  ات پزشکی نیست و نداشتن صالحیت ی در عملیِّ ز مصادیق بارز تقصیر علمی نیز اتقصیر یا قصور پزشکی صرفًا ناظر بر عدم رعایت موازین فنِّ
ص اقدام به انجام عمل  است، ولو آن که در عمل اشتباهی نکرده باشد )مانند پزشک عمومی که در بسیاری از موارد به جای پزشکان متخصِّ

 نماید(جراحی می
 ق.م.ا(: 491)تبصرۀ مادۀ  .باشد نکرده أخذ برائت هرچند ندارد وجود ضمان وی برای عمل و علم در پزشک تقصیر یا قصور عدم صورت در 

در صورتی که پزشک برائت گرفته باشد: اصل بر عدم ضمان اوست؛ مگر آن که تقصیر یا قصور او توسط بیمار یا اولیاء دم او به اثبات  −
 برسد.

 ات برساند.بدر صورتی که پزشک برائت نگرفته باشد: اصل بر ضمان اوست، مگر آن که پزشک عدم تقصیر یا قصور خود را به اث −
 داده، انجام داده است و مباالتی است؛ یعنی در تقصیر، پزشک رفتاری را که نباید انجام میاحتیاطی و قصور مبتنی بر بیتقصیر مبتنی بر بی

 داده، انجام نداده استدر قصور رفتاری که باید انجام می
 نیست: در موارد زیر أخِذ برائت از بیمار الزم 

 رات پزشکی صورت گرفته باشد.معالجات مطابق مقرِّ  .1
 در موارد ضروری و فوری که أخِذ برائت عماًل مقدور نباشد. .2
  فغیر از موارد فوق پزشک به أخذ برائت از بیمار است و در صورتی که بیمار قادر به دادن برائت نباشد )مثاًل در اغما باشد( یا اهلیت  موظِّ

 شود.ائت از ولِی او گرفته میرضایت دادن را نداشته باشد )صغیر یا مجنون( بر 
 :انجام عمل جراحی یا طبی باید مشروع باشد؛ بنابراین 
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ت بین تلف و عمل طبی یا جراحی:  مشروعانجام عمل جراحی یا طبی  −  زشکپ+ أخذ رضایت از بیمار + اثبات تقصیر پزشک و اثبات سببیِّ
 ضامن دیه و جبران خسارات است.

ت بین تلف و عمل طبی یا ج نامشروعانجام عمل جراحی یا طبی  − احی: عمل ر + أخذ رضایت از بیمار + اثبات تقصیر پزشک و اثبات سببیِّ
 ست و مرتکب ضامن دیه و خسارات نیز خواهد بود.ارتکابی قابل مجازات ا

 پزشک»قانون مجازات اسالمی:  491مطابق مادۀ صدور دستور توسط پزشک و عمل توسط مریض، پرستار یا افرادی مانند آنها، 
 مطابق نکهآ مگر ،است ضامن بدنی صدمه یا تلف صورت در نماید،می صادر آن مانند و تارپرس یا مریض به را آن انجام دستور که معالجاتی در

 .نماید عمل قانون این( ۲۹۵ماده )
 کند، ملع دستور به این وجود با و شودمی تلف و صدمه موجب و است اشتباه دستور که بداند پرستار یا مریض هرگاه مزبور، موارد در ـ 1تبصرۀ 
 .است پرستار یا مریض خود به مستند خسارت و صدمه بلکه نیست ضامن پزشک
 «شودمی عمل قانون این( ۲۹۵ماده ) طبق پزشکی معالجات در جادشدهیا جراحات یا عضو قطع در ـ 0تبصرۀ 

  :ت بین دستور معالجه و تلف یا معالجاتی که دستور انجام آن را می درپزشک اصل دهد، موجب تلف یا صدمۀ بدنی گردد )وجود رابطۀ سببیِّ
 صدمه( پزشک ضامن است.

 :استثنا 
 اگر پزشک عدم تقصیر خود را ثابت کند، پزشک ضامن نیست. .1
 پزشک ضامن نیست. اگر پزشک قبل از معالجه برائت أخذ نماید و تقصیر او نیز ثابت نشود، .2
اگر مریض یا پرستار با علم به اشتباه بودن دستور، آن را انجام دهند، پزشک ضامن نیست و خسارات مستند به خود بیمار یا پرستار یا  .3

 باشد.افرادی مانند آنها می
 

 از حوین به گرددمی حمل نقلیه یلهوس یا انسان توسط که شیئی هرگاه» قانون مجازات اسالمی: 490مطابق مادۀ کنندۀ اشیاء، ضمان حمل
 «.است دیه ضامن کنندهحمل گردد جنایت موجب انحاء

 
 یا دکن فرار اختیاربی ،ترس اثر در شخص آن و بترساند را دیگری کسی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  499مطابق مادۀ ضمان ترساننده، 

 مسؤول یغیرعمد  و عمدی جنایات تعاریف حسب ترساننده گردد، دیگری یا خودش بر صدمه ایراد موجب که بزند سر او از حرکتی اختیار بدون
 «.است
 .حکم مادۀ فوق مبتنی بر مسؤولیت سبب أقوی از مباشر است 
  ترساندن در مادۀ فوق فاقد موضوعیت است و هر گونه رفتاری که موجب سلِب اختیار از فرد و ایراد جنایت بر خود یا دیگری شود، مشمول

 فوق است.حکم 
 جنایتی بر خودش وارد  آنکهیبشود و نفر دوم به ِصرف ترسیدن )دهد که موجب هراس طرف مقابل میگاهش شخص رفتاری را انجام می

 بوده باشد، مسؤولیت بر عهدۀ اوست.کند، در این موارد نیز چنانچه نتیجۀ حاصله در أثِر رفتار نفر اول کند( مصدوم شده یا فوت می
 که دیگری کار هر یا برانگیزد او سوی به را سگ مانند حیوانی یا بکشد سالح شخصی روی به کسی هرگاه»انون مجازات اسالمی: ق 121مادۀ 

 اساس رب مورد حسب گردد مصدوم یا بمیرد شخص ارعاب، این اثر بر و دهد انجام صوتی انفجار یا کشیدن فریاد مانند گرددمی او هراس موجب
 «.شودمی محکوم دیه یا قصاص به جنایات انواع تعاریف
 «شده عمدی قتل مرتکب «الف» فرض، این در. کندمی فوت هراس اثر بر «ب» و انگیزدبرمی «ب» سوی به را سگی قتل قصد به «الف 

 .است
 «قتل بمرتک «الف» فرض این در. است کرده فوت «ب» ارعاب این اثر بر و شده «ب» وحشت باعث کشیدن فریاد با و قتل قصد به «الف 

 .است شده عمدی
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 نیز قتل قصد و نباشد کشنده نوعاً  عمل این چنانچه بمیرد، ترس اثر بر و گردد او ترس موجب که بکشد سالح دیگری روی به شخصی اگر 
 .باشدمی قاتل عهده بر دیه و بوده عمدی شبه جرم باشد، نداشته وجود

 
 به مستند دیگر خسارت نوع هر یا جنایت که مواردی در»قانون مجازات اسالمی:  122مطابق قهری،  علل وقوع صورت درضمان  عدم
 «.است منتفی ضمان شود، واقع قهری علل اثر در اینکه مانند نباشد، کسی رفتار

دیه نخواهد  پرداختدار هالمال نیز عهدضامن نیست و بیت کسچیهدر مواردی که به دلیل اجبار یا علل قهری، قصد و ارادۀ فرد سلب شده باشد، 
 بود.

 
 سبب و بیافتد شخصی روی بر و کند پرت بلندی جای از را خود کسی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  120مطابق مادۀ شده، ضمان فرد پرت

 همچون یقهر  علل به و نزند سر او از فعلی اگر لکن شودمی محکوم دیه یا قصاص به مورد حسب جنایت انواع تعاریف اساس بر شود جنایت
 «.نیست ضامن کسی کند، وارد او به صدمه و بخورد دیگری به و شود پرت زلزله و طوفان

 های مختلف پرت کردن خود روی شخص دیگرحالت: 
 شود.شخص به قصد جنایت خود را پرت کند: جنایت عمدی بوده و مرتکب به قصاص محکوم می .1
شود؛ مگر آن که عمل او نوعًا عمدی بوده و مرتکب به پرداخت دیه محکوم میشخص بدون قصد جنایت خود را پرت کند: جنایت شبه  .2

 موجب جنایت شود، که در این صورت جنایت عمدی است.
ر اینکه کسی پایین نیست یا شخصی که پایین است، انسان زندۀ محقون .3 جهل موضوعی،  الدم نیست خود را پرت کند: به دلیلشخص با تصوِّ

 شود.می محکوممرتکب به پرداخت دیه  جنایت شبه عمدی بوده و
 مصدوم ای بمیرد شدهپرت شخص یا ثالث شخص و کند پرت ثالثی شخص روی به را دیگری کسی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  123مادۀ 
 «.است عمدی شبه جنایت نگردد، عمدی جنایت تعریف مشمول که صورتی در گردد
 دیگرهای مختلف پرت شدن شخص روی شخص حالت: 
 اختیار به پایین پرت شود: به دلیل فقدان قصد هیچ کس مسؤول نیست.شخص در نتیجۀ علل قهری )مانند طوفان، سیل، زلزله ...( بی .1
کننده است و جنایت وارده اصواًل شبه عمد محسوب شخصی، دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند: مسؤولیت متوجه شخص پرتاب .2

با قصد ایراد جنایت بر شخص زیرین، دیگری را پرتاب کرده یا رفتار او نوعًا موجب جنایت گردد که در این صورت شود؛ مگر آن که مرتکب می
 جنایت عمدی خواهد بود.

 
 ضمان ناشی از حوادث رانندگی

 در است حرکت حال در مقررات سایر رعایت و مطمئن و مجاز سرعت و مهارت داشتن با که ایراننده هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  124مادۀ 
 این غیر در و یمنتف ضمان نماید، برخورد تقصیر بدون نیست، مجاز محل آن در حضورش که کسی به و نباشد وسیله کنترل به قادر که حالی

 .است ضامن راننده صورت
 حاصله جنایت تعل مرتکب تقصیر که ایگونه به باشد نداشته حادثه در تأثیری رانندگی مقررات از برخی رعایت عدم هرگاه فوق موارد در ـ 1تبصرۀ 
 .نیست ضامن راننده نباشد،
 «است جاری نیز دیگر ابزارآالت و وسایل مورد در ماده این در مندرج حکم ـ 0تبصرۀ 

ی که جنایت مستند فرضحکم فوق ناظر بر حالتی است که جنایت مستند به راننده باشد، ولی راننده تمام شرایط فوق را رعایت کرده باشد، وگرنه در 
ر باشد نمی ی اگر مقصِّ انندگی نامه و با خودروی خراب در حال ر توان او را مسؤول دانست )مانند فرضی که شخصی بودن گواهیبه رانند نباشد، حتِّ

 باشد و عابر خود را عمدًا جلوی خودرو بیندازد(
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 خودرو سرنشینان موانع، با آن برخورد یا و خودرو شدن واژگون مانند ادثیحو  سبب به رانندگی هنگام هرگاه» قانون مجازات اسالمی: 121مادۀ 
 چنانچه. است هدی ضامن راننده باشد، راننده به مستند و نبوده سیل و زلزله همچون قهری علل حادثه، سبب که صورتی در شوند تلف یا مصدوم

 «.است ضامن شخص آن باشد دیگری حقیقی یا حقوقی شخص به مستند حادثه وقوع
ت میان رفتار شخص ثالث ـ اعم از حقیقی یا حقوقی ـ مسؤولیت  نخواهد  شخص ثالث است و راننده مسؤولیتی متوجهدر صورت احراز رابطۀ سببیِّ

 داشت؛ برای مثال در فرضی که برق منطقه قطع شود و درختی در وسط خیابان افتاده باشد و ادارات برق و شهرداری با وجود فرصت کافی موانع
میزان  شوند، هر یک از نهادهای مزبور به را برطرف نکنند و راننده در نتیجۀ ندیدن درخت در تاریکی با آن برخورد کند و سرنشینان دچار آسیب

 دار پرداخت دیه خواهد بود.تقصیر عهده
ر است: 3جنایات ناشی از رانندگی )و سایر وسایل و آالت( در   حالت متصوِّ

 اگر سبب حادثه علل قهری باشد: راننده ضامن نیست. .1
ی رانندۀ وسیلۀ نقلیه باشد: راننده ضامن  .0  است.اگر سبب حادثه، اقدام و تصدِّ
 اگر سبب حادثه، شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد: آن شخص ضامن است. .3
 

 در معابر و اماکن عمومی ضمان ناشی از حفر گودال، قراردادن شئ لغزنده یا ارتکاب هر عمل موجب آسیب
 ایزندهلغ چیز یا کند حفر گودالی مالک، اذن بدون دیگری ملک یا عمومی اماکن و معابر در شخصی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  121مادۀ 

 جتناب،ا امکان و آن به علم با دیدهآسیب فرد اینکه مگر است دیه ضامن گردد، دیگری آسیب سبب که دهد انجام عملی هر یا و دهد قرار آن در
 «.نماید برخورد آن با عمداً 
  ر است: 0در مورد سبب غیرمجاز  حالت قابل تصوِّ

گاه  .1  نباشد: جنایت مستند به سبب است.مباشر از وجود مانع آ
ت، مسؤولیتی متوجه سبب غیرمجاز نیست. .0 گاه باشد: به دلیل اقدام خود مباشر و قطع رابطۀ سببیِّ  مباشر از وجود مانع آ
 وجبات دیده، خودش مبه طور کلی، این یک قاعده است که در فرض تقصیر سبب، اصواًل مسؤولیت با اوست، مگر آن که مصدوم یا زیان

ت و قاعدۀ اقدام مسؤول نیست.آس ر ـ به دلیل قطع رابطۀ سببیِّ  یب به خود را فراهم کرده باشد، که در این صورت، سبب ـ ولو مقِصِّ
 ملک خودضمان ناشی از حفر گودال، قراردادن شئ لغزنده یا ارتکاب هر عمل موجب آسیب در 

 و تصرف در که مکانی یا خویش ملک در را قانون این( ۵۰۷ماده ) در مذکور کارهای از یکی شخصی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  120مادۀ 
گاه که را شخصی اینکه مگر نیست ضامن گردد، دیگری آسیب سبب و دهد انجام اوست، اختیار  آن، استناد هب و بخواند آنجا به نیست آن به آ

 .گردد وارد وی به جنایتی
 او دورو از ملک صاحب و شود وارد گرفته، مالک از مذکور عمالأ انجام از قبل که اذنی با یا مالک اذن بدون دیدهآسیب شخِص  هرگاه ـ 1تبصرۀ 
 .باشد الکم به مستند آن مانند و دادن اطالع در انگاریسهل اغواء، علت به تلف یا صدمه اینکه مگر نیست ضامن مالک باشد، نداشته اطالع
 بدون که ثالثی شخص و گردد قانون این( ۵۰۷)مادۀ  در مذکور کارهای از یکی مرتکب او، ذنإ بدون و دیگری ملک در کسی هرگاه ـ 0تبصرۀ 

 این در هک باشد مصدوم خود به مستند صدمه و حادثه بروز اینکه مگر است دیه دارعهده ،مرتکب ببیند، آسیب است، شده ملک آن وارد ذنإ
 با یا عالئم هب توجه بدون مصدوم لکن کند قفل را محل درب یا بگذارد هشداردهنده عالمتی مرتکب اینکه مانند نیست ضامن مرتکب صورت

 «.شود وارد درب شکستن
  آن ناظر بر سبب غیرمجاز است. 0مادۀ فوق ناظر بر سبب مجاز و تبصرۀ 
 .اصل بر مسؤولیت سبب غیرمجاز است؛ مگر آن که نتیجه مستند به رفتار خوِد مباشر باشد 
 وارد آن  انهخیت سبب مجاز است؛ بنابراین چنانچه شخصی در خانۀ خود استخری حفر کرده و دیگری بدون إذن صاحباصل بر عدم مسؤول

 شده و به استخر پرت شده و بمیرد، مسؤولیتی متوجه مالک نیست.
 گاهی از وجود مانع )مانند گودال شده با وجود إذن مالک در ورود به خانه لزومًا به معنای مسؤولیت او نیست و در صورتی که شخِص دعوت آ

 کننده نخواهد بود.حفرشده( احتیاط نکند و جنایتی واقع شود، نتیجه مستند به عمل اوست و مسؤولیتی متوجه دعوت
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  به رفتار انتساب جنایت، در تسبیب موارد در»ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  12/3/1391مورخ  101/91/1مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ 
 و 121 مواد رد مذکور موارد در بنابراین است؛ آن مصادیق از نیز ایمنی نکات رعایت عدم که است وی تقصیر اثبات نیازمند ب،ِبِّ َس مُ  شخص

 لک،م نبودن یا بودن محصور آیا اینکه خصوص در. است شرط رفتار، دهندۀانجام تقصیر اثبات ،1390 مصوب اسالمی مجازات قانون 120
 خیر، یا اردد است، کرده احداث خود زراعت آبیاری برای استخر ایجاد مانند متعارفی عمل خود، ملک در که ملکی مالک مسئولیت در تأثیری

 ریدیگ فرزند از حفاظت قبال در مسئولیتی استخر مالک االصولعلی و است مطلق 1390 اسالمی مجازات قانون 120 ماده حکم گفت باید
 خود رزندف نگهداری در ولی انگاریسهل مسئولیت تواننمی است، نیاورده عمل به نیز خود ملک به ورود برای متوفی از دعوتی چون و ندارد

 حادثه در مؤثر آن، انجام عدم که داشته خاصی حفاظتی تمهیدات به نیاز مقررات برابر مالک عمل اصوالً  اینکه مگر گذاشت؛ وی عهده به را
 «.است قاضی با مورد حسب موضوع تشخیص که بوده متعارف منطقه، شرایط به توجه با محل در تمهیداتی چنین یا بوده

 
 مقررات رعایت با عمومی اماکن یا معابر در کسی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  129، مادۀ عدم ضمان ارتکاب عمل به مصلحت عابران

 «.نیست ضامن گردد، خسارت یا جنایت وقوع موجب اتفاقاً  و دهد انجام عابران مصلحت به عملی ایمنی نکات و قانونی
 

 یا مکان در یا خود ملک در که کسی»قانون مجازات اسالمی:  111، مطابق مادۀ توقف در ملک خود یا مکان و راه مجازعدم ضمان 
 مصدوم و ندک برخورد آنها با شخصی و دهد قرار آنجا در را دیگری مجاز شیء هر یا خود نقلیه وسیله یا کند توقف است مجاز آنجا در توقف که راهی
 «.است ضامن برخوردکننده شود، وارد مالش یا او بر خسارتی چنانچه و نیست ضامن کند فوت یا گردد

 
 توقف نیست، مجاز آنها در توقف که اییمحله در شخصی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  110، مطابق مادۀ رمجازیغمحل توقف در ضمان 

 لغزش یا وردبرخ اثر در آنها به توجه بدون دیگری و دهد قرار آن در ایلغزنده چیز یا سازد مستقر هامحل قبیل این در را حیوانی یا و شیء یا نماید
 ضامن است، ردهک لغزنده را راه یا نموده مستقر را حیوان یا شیء آن که کسی یا متوقف شخص ببیند، مالی خسارت یا کند فوت یا شود مصدوم

 بلکه گیردمین تعلق او به خسارت فقط نه صورت این در که کند برخورد آن با عمداً  محل و راه وسعت با عابر آنکه مگر باشدمی خسارات سایر و دیه
 «.شودمی نیز وارده خسارت دارعهده

 
 و فراخوانده اقامتش محل از مشکوکی طور به و شبانه که را شخصی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  113، مطابق مادۀ کنندهضمان دعوت

 علل یا عادی مرگ به کرده فوت اگر یا است زنده شدهدعوت که کند ثابت اینکه مگر اوست دیۀ ضامِن  کننده،دعوت شود، مفقود اند،برده بیرون
 هر یا تهدید یا هحیل با که کسی مورد در حکم این. است رسانده قتل به را او دیگری شده کشته اگر یا است نداشته او به ارتباطی که بوده قهری
 .است جاری نیز گردد مفقود شخص آن و برباید را کسی دیگری، طریق
 شود اثبات چهچنان و گرددمی مسترد دیه گردد، شناسایی قاتل یا و است زنده مفقود شخص که شود مشخص دیه، دریافت از پس هرگاه ـ تبصره

 «.شودمی ثابت قصاص است کشته عمداً  را مفقود شخص کنندهدعوت که
  ر در مادۀ فوق جنبۀ استثنایی دارد و قانونگذار ِصرف دعوت را موجب  کننده باشد،وقوع جنایت ُمحَرز و مستند به دعوت آنکهیبحکم مقرِّ

ن اکتفا کرد؛ یعنی  شکوک بوده و فرد مدعوت در شب و به طور  حتماً ضمان دانسته است؛ با توجه به استثنایی بودن این حکم باید به قدِر متیقِّ
از محل اقامتش فراخوانده شده باشد؛ بنابراین در فرضی که شخصی در وقت اداری، کارمندی را از محل کارش فرابخواند و کارمند مفقود 

 کننده نخواهد بود.شود، ضمانی متوجه دعوت
 ل ًا وضعیت معلوم شود به شکل زیر عمباشد و در صورتی که بعد حکم فوق ناظر بر حالتی است که وضعیت شخص مفقودشده نامعلوم

 شود:می
 شود.اگر ُمحَرز شود که شخص مفقود زنده است: دیه مسترد می .1
ا فوت مستند به رفتار دعوت .2 کننده نبوده است، )مثاًل کسی او را به قتل رسانده یا در اگر ُمحَرز شود که شخص مفقود ُمرده است؛ امِّ

 شود.باشد( دیه مسترد می نتیجۀ علل قهری یا بیماری و ... ُمرده
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ه قصاص أخذشده، اقدام ب توانند با استرداد دیۀکننده به قتل رسیده است؛ اولیای دم میاگر ُمحَرز شود که شخص مفقود از سوی دعوت .3
 کننده نمایند.دعوت

 
 در کاال دادن قرار هرگاه»ق.م.ا:  111، مطابق مادۀ عدم ضمان قراردادن کاال در خارج از مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل

 قانونی منع عدم صورت در اتومبیل ۀکنندمتوقف یا کاال ۀگذارند باشد، شده عادت و عرف آن امثال و منزل مقابل در اتومبیل توقف یا مغازه خارج
قراردادن کاال در خارج از مغازه یا توقف شرایط عدم ضمان « .نیست وارده هایزیان ضامن عابران برای مزاحمت ایجاد عدم و معبر بودن عریض و

 :اتومبیل در مقابل منزل
 اگر عرف و عادت باشد، .1
 منع قانونی نباشد، .0
 معبر عریض باشد، .3
 ایجاد مزاحمت برای عابران نباشد. .4

 
ق به خود

ّ
 در را چیزی کسی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  111مطابق مادۀ ، عدم ضمان قرار دادن شیء در دیوار یا بالکن متعل

 دیگری ملک ای و عام معبر به نشدهینیبشیپ حوادث اثر در و دهد قرار است، جایز آن در اشیاء دادن قرار که خود ملک بالکن یا دیوار مانند مکانی
شرایط « .شدبا خسارت یا صدمه ِدِّ عِ ستَ مُ  نوعاً  که باشد گذاشته طوری را آن آنکه مگر است منتفی ضمان ،شود خسارت یا صدمه موجب و بیفتد

ق به خودعدم ضم  :ان قرار دادن شیء در دیوار یا بالکن متعلِّ
 قرار دادن شیء در آن مکان مجاز باشد، .1
 .شود خسارت یا صدمه موجب و بیفتد دیگری ملک یا و عام معبر به نشدهینیبشیپ حوادث اثر در .0

 
 است ملکی احداث دارعهده که کسی یا مالک اگر»مجازات اسالمی: قانون  111، مطابق مادۀ عدم ضمان احداث ِملک به نحو ُمجاز

 و کند احداث ازمج محل در است الزم بنا استحکام در که فنی ضوابط و ایمنی نکات رعایت با را آن مانند و بالکن یا بسازد مجاز نحو به را بنایی
 .نیست ضامن گردد، خسارت یا آسیب موجب اتفاقاً 

 از ضمان باشد ساختمان ذیربط مهندسان به مستند آنکه مانند نمود مستند مالک به را آن نتوان که باشد ایگونه به غیرمجاز عمل اگرتبصره ـ 
 «.است ضامن اوست به مستند مذکور عمل که کسی و منتفی مالک
 :شرایط عدم ضمان احداث ِملک به نحو ُمجاز 

 مجاز محل در است الزم بنا استحکام در که فنی ضوابط و ایمنی نکات رعایت با را آن مانند و بالکنساختن ملک به نحو ُمجاز یا احداث  .1
 .گردد خسارت یا آسیب موجب اتفاقاً  .0
  است ضامن اوست به مستند مذکور عمل که کسی و منتفی مالک از به سایر افراد ضمان رمجازیغدر صورت استناد عمل 
 

 ترعای با و محکم پایه بر را دیواری یا بنا شخصی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  110، مادۀ شدهیا بنای احداث عدم ضمان سقوط دیوار
 آسیب موجب و ندک سقوط سیل، یا زلزله مانند ،نشدهینیبشیپ حوادث علت به لکن نماید احداث است الزم ایمنی و بنا استحکام در که مقرراتی

 به اتفاقاً  کنل کندمی سقوط خود، ملک در طبعاً  کند سقوط اگر که نماید احداث خود ملک سمت به را بنا یا دیوار چنانچه و نیست ضامن گردد،
 «.نیست ضامن گردد، آسیب موجب و نماید سقوط دیگری سمت
 است منتفی ضمان سقوط نماید: نشدهینیبشیپ حوادث علت به ولیاحداث نماید، مقررات  رعایت با و محکم دیوار بر پایه یا بنا. 
  منتفی است ضمان نماید: سقوط دیگری سمت به اتفاقاً  لکناحداث نماید  خود ملک سمت دیوار بهبنا یا. 
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 ستا شده احداث غیرمتمایل و استوار پایه بر که بنایی یا دیوار هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  119، مطابق مادۀ مسؤولیت مالک دیوار یا بنا
 پیدا را آن ردنک خراب یا اصالح تمکن مالک آنکه از قبل اگر گردد معبر یا دیگری ملک سمت به سقوط به متمایل یا گیرد قرار ریزش معرض در

گاه خطر وجود از را آسیب معرض در افراد مقتضی نحو به آنکه به مشروط است منتفی ضمان گردد، آسیب موجب و شود ساقط کند . باشد ردهک آ
گاه یا رفع یا اصالح از تمکن وجود با مالک چنانچه  .است ضامن نماید، انگاریسهل آسیب، وقوع از جلوگیری و یساز آ

 باشد، دولتی و ومیعم بناهای از مذکور بنای اگر و است ضامن او ولیِّ  باشد مجنون یا صغیر به متعلق شده ساقط که بنایی یا دیوار هرگاه ـ تبصره
 «.است ضامن آن مسؤول و متولی
 :شرایط ضمان سقوط دیوار یا بنا 

 باشد. شده احداث غیرمتمایل و استوار بر پایه بنا یا دیوار .1
 گردد معبر یا دیگری ملک سمت به سقوط به متمایل یا گیرد قرار ریزش معرض در دیوار یا بنا .0
ن اصالح یا خراب کردن دیوار یا بنا را دارد و اهمال کند: مطلقًا ضامن است. .3  اگر مالک تمکِّ
ن اصالح یا خراب کر  .4 گاهدن دیوار یا بنا را ناگر مالک تمکِّ  سازی ننموده است.دارد: در صورتی ضامن است که اقدام به آ
 ر ی یا مسؤول بناهای دولتی و عمومی در مادۀ فوق نیز منوط به وجود شروط مقرِّ ه است؛ در صدر ماد مسؤولیت ولی صغیر یا مجنون یا متولِّ

 یعنی:
ن اصالح یا خراب کردن دیوار یا بنا را دارد .1  و اهمال کند: مطلقًا ضامن است. اگر تمکِّ
گاه .0 ن اصالح یا خراب کردن دیوار یا بنا را ندارد: در صورتی ضامن است که اقدام به آ  سازی ننموده است.اگر تمکِّ

 
 هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  102، مطابق مادۀ ضمان در معرض ریزش یا سقوط قرار دادن دیوار یا بنای متعلق به دیگری

 «است آن سقوط از ناشی خسارت و صدمه دارعهده نماید، سقوط به متمایل او اذن بدون را دیگری بنای یا دیوار شخصی
 

 کند روشن آتشی دیگری، مجاز مکان یا خود ملک در شخصی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  101، مطابق مادۀ کنندۀ آتشضمان روشن
 ثابت ضمان گردد صدمه و خسارت موجب و نماید سرایت دیگر جایی به اتفاقاً  لکن نکند سرایت نیز غالباً  و کندنمی سرایت جایی به که بداند و

 «.است ضامن صورت این غیر در و نیست
  در صورتی که با علم به سرایت آتش، اقدام به روشن کردن آن نماید، ضمان ثابت است و با توجه به آن که خطر در نتیجۀ رفتار عمدی مرتکب

 پذیر نیست.استناد به اضطرار امکاننیز بوده است، 
  در صورتی که روشن کردن آتش در محل غیرمجاز )مثاًل پارک جنگلی( بوده باشد، در هر حال ضمان ثابت است، بدین شکل که اگر آتش

ر شخص و اگ دار جبران خسارت آن استصورت ورود خسارت نیز شخص عهده و دراتفاقًا سرایت کرده باشد، جنایت حاصله شبه عمدی است 
با علم به سرایت آن، اقدام به روشن کردن آتش نماید، در مورد صدمه به انسان، جنایت عمدی و در مورد خسارت به اموال، مشمول جرم 

 تخریب است.
 

گاه آن حملۀ احتمال از که حیوانی هر متصرف»قانون مجازات اسالمی:  100، مطابق مادۀ ضمان متصّرف حیوان در صورت تقصیر  آ
گاه انحیو  حمله احتمال از اگر ولی. است ضامن سازد، وارد صدمه دیگری به مزبور حیوان او، تقصیر اثر در اگر و نماید حفظ را آن باید است  نبوده آ

گاهی عدم و  .نیست ضامن نباشد، او تقصیر از ناشی آ
 .شودمی محسوب تقصیر ندارد، را آن حفظ توانایی شخص که حیوانی نگهداری ـ 1تبصرۀ 
 آن نیرساآسیب از جلوگیری و حفظ به قادر شخص و دهد قرار آسیب معرض در را دیگران که خطرناکی شیء یا وسیله هر نگهداری ـ 0تبصرۀ 
 «.است ماده این( ۱)تبصرۀ  حکم مشمول نباشد،

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ارسال کنید 57502235390تان را به های حقوقی درخواستجهت دریافت جزوات رایگان آزمون یمی  دکتر مالکر 3 اختصاصی جزای حقوق ۀجزو

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

65 
 

 یوانح ناحیه از و گردد اوست، تصرف در که محلی یا منزل وارد دارد، اذن حق که کسی اذن با شخصی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  103مادۀ 
 آن در داً بع یا بوده محل آن در ذنا از قبل حیوان یا شیء آن خواه است، ضامن دهندهاذن ببیند، خسارت و صدمه است مکان آن در که شیئی یا

 .باشد نداشته خواه باشد داشته علم آن رسانیآسیب به نسبت دهندهاذن خواه و باشد گرفته قرار
گاه آن از دهندهاذن و است خطرناک مزبور حیوان بداند واردشونده آنکه مانند باشد مصدوم به مستند آسیب که مواردی درـ  تبصره  یا و یستن آ

 «.است منتفی ضمان باشد،نمی خطر رفع به قادر
 و شخص دیگری بدون إذن وارد آن  کندهای خانگی یا نگهبان( را در ملک خود نگهداری میدر مواردی که شخصی حیوانی )مانند سگ

ا در صورتی که شمحل می ف، وارد شود ضمان ثابت است خشود و حیوان به آسیب برساند، ضمان منتفی است؛ امِّ ص با إذن مالک یا متصرِّ
ف حیوان، عالم به حمله بوده باشد یا جاهل(؛ مگر آن که مصدوم با رفتار خود م ت شده باشد و)خواه متصرِّ علم به  )مثاًل باجب قطع سببیِّ

 احتمال حملۀ حیوان داخل قفس آن شده و حیوان را تحریک نموده باشد(
 ر نباشد؛ یعنی ف مقِصِّ ف حیوان در مادۀ فوق، مشروط به آن است متصرِّ  مسؤولیت متصرِّ

گاهی ناشی از  .1 او  تقصیر و کوتاهیجاهل به حملۀ حیوان باشد، مگر اطالعات الزم در زمینۀ نگهداری حیوان به دست نیاورده و عدم آ
 باشد.

 رسانی نباشد.قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب .0
 ف، جمع هر دو شرط فوق الزم است؛ برای مثال در فرضی که شخصی در خانۀ خود سگ بزرگی را به نظر می رسد برای عدم ضمان متصرِّ

ا اتفاقًا حملهنگه دارد که احتمال حملۀ آن نمی ف قادر رود؛ امِّ ف ضامن است؛ زیرا هرچند احتمال ور شود و متصرِّ به مهار آن نباشد، متصرِّ
ا متوجه این مسأله بوده است که اگر حیوان، حملهحمله را نمی  رسانی را نخواهد داشت.ور شود، توانایی جلوگیری از آسیبداده؛ امِّ

  در ولگرد، سگ از منظور اصوالً  اینکه لحاظ با»ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  0/0/1390مورخ  3314/91/1مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ 
 مذکور وردم باشد، نموده مصدوم را شخصی شهر، داخل در سگی چنین که سؤال فرض در بنابراین باشد؛ صاحب فاقد که است سگی عرف
 و 1334 مصوب شهرداری قانون 11 ماده 11 بند ذیل به عنایت با دیه، و خسارت مطالبه نظر از ثانیاً  است، خاصی مجرمانه عنوان فاقد اوالً 

 این در باشد، ورزیده قصور و خودداری مادی، امکانات وجود با خود قانونی وظایف اجرای از شهرداری شود احراز هرگاه بعدی، اصالحات
 091 ماده و 1339 مصوب مدنی مسؤولیت قانون 11 و 1 مواد نظیر مرتبط قانونی مواد جمله از و مدنی تیمسؤول عام قواعد اساس بر صورت

 حسب آن تشخیص که شود واقع ولؤمس مصدوم، به وارده خسارت قبال در تواندمی ،1390 اسالمی مجازات قانون 114 ماده 0 تبصره و
 «است کنندهرسیدگی قضایی مرجع با مورد

 
 عمومی معابر در را آن است حیوان سوار که کسی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  104، مطابق مادۀ ضمان توقف حیوان در محل غیرمجاز

 است امنض باشدمی مزبور شخص فعل به مستند و کندمی وارد حیوان آن که هاییخسارت تمام مورد در نماید متوقف رمجازیغ هایمحل دیگر یا
 «.است ضامن فوق ترتیب به مهارکننده باشد دیگری دست در حیوان هارمَ  چنانچه و
 

 حیوان وحشت یا تحریک موجب که دهد انجام عملی شخصی هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  101، مطابق مادۀ ضمان تحریک حیوان
 «.باشد مشروع دفاع مصداق مزبور عمل آنکه مگر ،کندمی وارد وحشت یا تحریک اثر در حیوان که است هاییجنایت ضامن گردد

گاهانۀ خوِد فرد بوده باشد، استناد به دفاع مشروع جایز نیست؛ بنابراین در  111مادۀ « پ»با توجه به بند  ق.م.ا در صورتی که خطر به سبِب اقدام آ
شروع م فرضی که رفتار فرد اتفاقًا موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد و او در مقام دفاع از خودش به حیوان آسیبی وارد کند، رفتار او دفاع

گاهانه رفتاری را انجام دهد که موجب برانگیختن حیوان شود، نمیمحسوب می ا در فرضی که عمدًا و آ ند تواند به دفاع مشروع استناد کشود؛ امِّ
 برسد، ضامن خسارات وارده است. وانیحو در صورتی که آسیبی به 

 
 ریکدیگ با واسطهبی برخورد اثر بر نفر دو هرگاه»ون مجازات اسالمی: قان 101، مطابق مادۀ واسطۀ دو نفربرخورد بی اثرحصول جنایت در 

 در و دیگری مال از کدام هر دیه نصف عمدی شبه جنایت مورد در باشد مساوی برخورد، در آنها تأثیر میزان چنانچه ببینند، آسیب یا شوند کشته
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 عاقله مورد سبح ببیند، آسیب یا شود کشته آنها از یکی تنها اگر و شودمی پرداخت دیگری عاقله وسیله به کدام هر دیه نصف محض خطای مورد
 «.بپردازند او دم اولیای یا علیهمجنی   به باید را دیه نصف مرتکب، خود یا
  الی که در حق.م.ا مسؤولیت بر مبنای میزان تأثیر افراد )نه به طور مساوی( مورد پذیرش قرار گرفته است.  101در مادۀ فوق نیز همانند مادۀ

 ق.م.ا؛ یعنی در فرض برخورد دو وسیلۀ نقلیه )همانند شرکت در جرم( مسؤولیت به تساوی و بدون توجه به میزان تأثیرشان 100در مادۀ 
 شود.تعیین می

  یت استناد توجه به عدم قابلبا وسیلۀ نقلیه( در نتیجۀ مانع خارجی باشد، با  و خواه برخورد واسطهیبدر موارد که برخورد دو یا چند نفر )خواه
 نتیجه به آنان، هیچ یک ضامن نیستند؛ در این صورت:

 دار پرداخت دیه نخواهد بود.المال نیز عهدهضامن نیست و بیت کسچیهاگر مانع، از علل خارجی )مانند زلزله و طوفان ...( باشد:  .1
ب( ضامن است. 134اگر مانع، ناشی از تقصیر یا عمد انسانی باشد: مستند به مادۀ  .0  ق.م.ا عاملی که موجب ایجاد مانع شده است )مسِبِّ

 ای آبی زمینی، نقلیه وسیله دو برخورد اثر در هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  100، مطابق مادۀ برخورد وسایل نقلیه اثرحصول جنایت در 
 و مقابل راننده یۀد نصف مسؤول یک هر راننده، دو هر به برخورد انتساب صورت در ببینند آسیب یا شوند کشته آنها سرنشینان یا راننده هوایی،

 و مقابل یهادهرانن دیه سومکی مسؤول رانندگان از هریک کنند برخورد هم با نقلیه وسیله سه چنانچه و است نقلیه وسیلۀ دو هر سرنشینان
 یاگونه به باشد قصرم طرفین از یکی هرگاه و شودیم محاسبه بیشتر، نقلیه وسایل در صورت همین به و باشدیم نقلیه وسیله سه هر سرنشینان

 «.است ضامن او فقط شود، مستند او به برخورد که
  بنابراین در فرضی  ؛شودبه تساوی و بدون توجه به میزان تأثیرشان تعیین می برخورد وسایل نقلیه مسؤولیت اثردر صورت حصول جنایت در

 %31یکدیگر تمام سرنشینان هر دو خودرو کشته شوند و کارشناس تصادف، میزان تقصیر یکی از رانندگان را که در نتیجۀ برخورد دو خودرو با 
دار پرداخت دیه هستند و هر یک از آنان باید نصف دیۀ رانندۀ کند، هر دوی آنها به طور مساوی عهده نییتع %11و میزان تقصیر دیگری را 

ا بپردازد؛ مگر آن که تمام تقصیر صرفًا متوجه یکی از رانندگان باشد که در این صورت مسؤولیت مقابل و سرنشینان هر دو وسیلۀ نقلیه ر 
 پرداخت تمام دیه بر عهدۀ اوست.

 ر در مادۀ فوق در مورد دیه است و در مورد سایر خسارات باید به میزان تأثیر رانندگان توجه نمود، برای مثال چنانچه در نتیجۀ صادف ت حکم مقرِّ
به تیر چراغ برق نیز خسارت وارد شود، در تعیین خسارت خودرو و تیر برق به میزان تقصیر  ماشین به تیر برق خورده و عالوه بر خودرو،هر دو 

 شود.هر یک از رانندگان توجه می
 

 مواد دیگر مبحث ضمان
 ضمان آید، وجود به طوفان و سیل مانند قهری عوامل اثر بر نقلیه وسیله یا نفر چند یا دو بین برخورد هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  132مادۀ 

 «.است منتفی
 ضعیف قدری هب طرفین از یکی حرکت اینکه مثل باشد مستند طرفین از یکی به حادثه هرگاه برخورد موارد در»قانون مجازات اسالمی:  131مادۀ 
 «.است ثابت ضمان است، او به مستند حادثه که طرفی درباره تنها نگردد، مترتب آن بر یاثر  که باشد
 به مورد بحس گردد عمدی جنایات تعریف مشمول آنها از یکی یا دو هر رفتار هرگاه نقلیه وسیله دو برخورد در»قانون مجازات اسالمی:  130مادۀ 

 «.شودمی حکم دیه یا قصاص
 یا جنایت نآ که طوری به گردند دیگری بر خسارتی یا جنایت وقوع سبب شرکت نحو به نفر چند یا دو هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  133مادۀ 

 «.باشندمی ضامن مساوی طور به باشد، مستند همگی یا دو هر به خسارت
 ببینند آسیب رخوردب علت به و کنند برخورد هم با نقلیه وسیله یا نفر چند یا دو سببی یا مانع ایجاد اثر بر هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  134مادۀ 

 «است ضامن مسبب شوند، کشته یا و
 ضمان اشدب علیهمجنی   تقصیر یا و عمد به مستند منحصراً  جنایت هرگاه فصل این در مذکور موارد کلیه در»قانون مجازات اسالمی:  131مادۀ 
 مرتکب باشد یهلَ عَ نی  مج تقصیر یا عمد به مستند آن سرایت لکن باشد مرتکب تقصیر یا عمد به مستند جنایت اصل که مواردی در. نیست ثابت

 «.نیست ضامن سرایت مورد به نسبت
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فات رانندگی

ّ
 جنایات حاصل از تخل

 راننده هارتم عدم یا دولتی نظامات رعایت عدم یا مباالتیبی یا احتیاطیبی هرگاه»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  214مادۀ 
 به نیز و حبس سال 3 تا ماه 1 به مرتکب شود یرعمد یغ قتل به منتهی موتوری وسیله متصدی یا( هوایی یا آبی یا زمینی نقلیه وسائط از اعم)

 .شودمی محکوم دم اولیای ناحیه از مطالبه صورت در دیه پرداخت
  :فات رانندگی عبارت است از ی وسایل موتوری، منتهی به یکی از »رفتار مجرمانۀ جنایات حاصل از تخلِّ ر در قانوننترانندگی یا تصدِّ  «ایج مقرِّ
 مطلب در  این ، با توجه بهکلت و ... استی: رانندگی به معنای راندن و به حرکت درآوردن وسایل نقلیۀ موتوری مانند خودرو، موتور سرانندگی

 وسیلۀ نقلیۀ موتوریبه حرکت در آوردن اسالمی بخش تعزیرات، مستلزم  قانون مجازات 119تا  114جرائم مندرج در مواد  حصولیابیم که می
ف 

ِّ
 :شود. برای مثالاست نمیبا خاموش است و شامل مواردی که وسایل مزبور متوق

کلت آن را در محل مجازی پارک کرده و در نتیجۀ برخورد فردی با آن و افتادن موتورسیکلت بر روی یس در فرضی که رانندۀ موتور −
 .شخص، دچار آسیب شود

ت ضربه سرنشینان در فرضی که راننده پشت فرمان خ − ف نشسته و خودروی دیگری از پشت با آن برخورد کرده و به دلیل شدِّ
ِّ
ودروی متوق

 .خودروی جلویی دچار آسیب شوند
 ند.کآید و به شخصی برخورد میدر فرضی که اتومبیِل خاموشی به دلیل خالص بودن دنده و نکشیدِن ترمِز به حرکت در می −
 شود.ل دادن به حرکت در آمده و سبب آسیب به شخصی میدر فرضی که اتومبیل خاموش با ُه  −
  قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات خارج  119الی  114در تمام موارد فوق به دلیل عدم هدایت و رانندگی خودرو، موضوع از شمول مواد

 گیرد.ق.م.ا بخش تعزیرات قرار می 111ق.م.ا و مادۀ  091مادۀ « پ»و در شمول بند 
 ی ی به معنای هدایت وسایل موتوری غیرنقلیه، مانند جرثقیل است: تصتصدِّ نندۀ این وسایل ک. در این موارد اگر در نتیجۀ تقصیر هدایتدِّ

ر در مواد   ق.م.ا بخش تعزیرات خواهد بود. 119تا  114جنایتی واقع شود، مشمول مجازات مقرِّ
 یست و بنابراین شوند. تفاوتی میان وسایل نقلیۀ زمینی، هوایی یا آبی نتقسیم می: وسایل موتوری به دو دستۀ نقلیه و غیرنقلیه وسایل موتوری

ا وسایل نقلیۀ غیر موتوری مانند دوچرخه، درشکه، قایق شامل مواردی مانند قایق موتوری، جت اسکی، پاراگالیدر و ... هم می شود؛ امِّ
 گیرد.غیرموتوری و ... را در برنمی

  ِّا تعزیرات م ق.. 119تا  114توان مشمول جرائم موضوع مواد : ِصرف وقوع تصادفات رانندگی را نمیر در قانونمنتهی به یک از نتایج مقر.
ر حصولو  دانست در قانون اعم از فوت، مرض جسمی یا ِدماغی، سقِط جنین، وضع حمل قبل از  این جرائم مستلزم بروز یکی از نتایج مقرِّ

راین در صورتی که شخصی با سرعت زیاد با خودروی دیگری تصادف کند و صرفًا موجب ترس شدید های بدنی است؛ بنابموعد و دیگر آسیب
جنایت، مشمول جرائم فوق نخواهد شد. وقوع جنایت مختِصِّ سرنشینان خودرو نبوده  حصولسرنشینان خودروی مقابل شود، به دلیل عدم 

 شود، چون خوِد راننده با تقصیر و اقدام خود سببحیوانات و خوِد راننده نمیشود؛ ولی شامل آسیب به اجسام، و شامل عابران پیاده نیز می
 آسیب به خود شده است.

  ی، مسؤولیتی متوجه او  141عنصر روانی جرائم غیرعمدی با توجه به مادۀ ق.م.ا تقصیر مرتکب است و در صورت عدم تقصیر راننده یا متصدِّ
فات رانندگی از قرار ذیل است:تقصیر مرتکب در جنایات حاصل ر  .نخواهد بود  ا تخلِّ

 داده، ولی انجام داده است(احتیاطی: رانندگی با سرعت باال )انجام رفتاری نباید انجام میبی .1
 داده، ولی انجام نداده است(مباالتی: عدم زدن راهنما به هنگام گردش به چپ )عدم انجام رفتاری باید انجام میبی .0
 راندن وسیلۀ نقلیه با نقص فنی یا رانندگی بدون پروانهعدم رعایت نظامات دولتی:  .3
طعدم مهارت:  .4  نداشتن فرد در رانندگی تسلِّ
 ی در صورت تقصیر راننده )مانند داشتن سرعت غیرمجاز، نداشتن گواهی یجۀ نامه، رانندگی با خودروی معیوب و ...( باید میان تقصیر و نتحتِّ

ت وجود داشته باشد و  گرنه راننده مسؤولیتی در قبال صدمۀ وارده نخواهد داشت؛ برای مثال در فرضی که شخِص فاقد حاصله رابطۀ سببیِّ
ه در حال رانندگی بوده و شخصی عمدًا خود را مقابل خودرو انداخته و دچار آسیب شود، راننده را نمی ن مسؤول تواگواهینامه با سرعت مطمئنِّ
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ت انتساب نتیجه به رفتارنامه محکوم میبدون گواهینتیجۀ وارده دانست و صرفًا به مجازات رانندگی   شود. واضح است به دلیل عدِم قابلیِّ
یۀ مطابق رأی وحدت رو توان محکوم به پرداخت دیه نمود.شود و عاقلۀ راننده را نمیراننده، جنایت وارده مشمول جنایات خطایی نیز نمی

ب  13شمارۀ   خالفی هگون هیچ شده داده نسبت او به آن ارتکاب که کسی و باشد خطئی قتل چنانچه»دیوان عالی کشور:  11/1/1310مصوِّ
 مشهد 0 کیفری دادگاه 01 شعبه رأی بالنتیجه و نبوده مسئول راننده باشد مقتول تخلف لحاظ به صرفاً  هم قتل وقوع و باشد نشده مرتکب

ق جنایت خطئی(   1219/1همچنین مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ  «شودمی تأیید آراء اتفاق به)مبنی بر صدور قرار منع تعقیب و عدم تحقِّ
واهد مباالتی راننده نباشد، مسؤولیتی متوجه او نخاحتیاطی یا بیچنانچه حادثه، ناشی از بی»ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  1/1/1319مورخ 

 «رود.شبه عمدی و یا خطای محض به شمار نمی قیاز مصادبود و موضوع 
 دار پرداخت دیه است؛ مگر آن و مرتکب شخصًا عهده ق.م.ا شبه عمدی محسوب شده 091تقصیر با توجه به بند )پ( مادۀ  جنایات ناشی از

دار پرداخت دیه است )مانند فرضی که پسر چهارده ساله خودروی پدر که صغیر یا مجنون بوده باشد که در این صورت اصواًل عاقلۀ او عهده
ر تنها منحصر به پرداخت دیه نیست و بسته به تصادف با دیگری، موجب مرگ او میخود را برداشته و در نتیجۀ  ا مسؤولیت مقِصِّ شود.(؛ امِّ

ر در قانون صادر میمیزان آسیب، دادگاه حکم به یکی از مجازات  نماید:های تعزیری مقرِّ
ف منتهی به موت شود:  .1  تعزیرات( 114سال حبس )مادۀ  3ماه تا  1در صورتی که تخلِّ
ف منتهی به مرض غیرقابل عالج، از کار افتادن عضو ضروری )مانند دست یا پا(، از بین رفتن یکی از حواس پنج .0 گانه، در صورتی که تخلِّ

 تعزیرات( 111سال حبس )مادۀ  1ماه تا  0تغییر شکل دائمی صورت یا دیگر اعضا یا سقط جنین گردد: 
ف منتهی به نقصان یا ضعف زوال .3 قسمتی از اعضای بدن )نه از بین رفتن یا قطع کامل عضو( یا وضع حمل قبل از  در صورتی که تخلِّ

 قانون تعزیرات( 111 ۀمادماه حبس ) 1تا  0موعد گردد: 
ف منتهی به آسیبی گردد که مشمول بندهای فوق نباشد:  .4  قانون تعزیرات( 111ماه حبس )مادۀ  1تا  1در صورتی که تخلِّ
  شود، سایر موارد لزومًا به مجازات جایگزین حبس تبدیل  علیهمجنی  اول؛ یعنی حالتی که منتهی به فوت از میان موارد فوق، به جز فرض

ر در مادۀ شود. البته در فرض اول نیز دادگاه میمی  ق.م.ا حکم به جایگزین حبس صادر نماید. 14تواند با رعایت شرایط مقرِّ
 شوندقانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات، جزء جرائم غیرقابل گذشت محسوب می 111و  114د اول و دوم؛ یعنی جرائم موضوع مواد ر موا 

 شوندقانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات، جزء جرائم قابل گذشت محسوب می 111و  111و موارد سوم و چهارم؛ یعنی جرائم موضوع مواد 
ت حبس جرائم  03/0/1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  11اد به تبصرۀ مادۀ و در حال حاضر با استن حداقل و حداکثر مدِّ

ماه حبس و مجازات  3تا  1ق.م.ا تعزیرات  111یابد؛ بنابراین مطابق تبصرۀ فوق مجازات مندرج در مادۀ قابل گذشت به نصف تقلیل می
 باشد.ماه و نیم می 0روز تا  11ق.م.ا تعزیرات  111مندرج در مادۀ 

 ر در مادۀ دادگاه می های ق.م.ا به یک یا چند مورد از مجازات 03تواند عالوه بر مجازات اصلی، مرتکب جرائم فوق را با رعایت شرایط مقرِّ
 .تکمیلی مانند منع از رانندگی با وسایل نقلیۀ موتوری محکوم نماید

 ق.م.ا بحث مجازات تبعی و محرومیت از حقوق  01فی است؛ زیرا به صراحت صدر مادۀ های تبعی در مورد مرتکبین این جرائم منتمجازات
 اجتماعی مختِصِّ مرتکبین جرائم عمدی است.

  ی است، نه مالک آن و از سوی دیگر بر خالف نظر برخی، مالک را نمی توان معاون مسؤولیت کیفری در جرائم مذکور متوجه راننده یا متصدِّ
 یرا بحث معاونت در جرائم غیرعمدی منتفی است.در جرم محسوب کرد؛ ز 

  ب  111مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ  مجازات قانون 331 ماده از مستفاد برحسب»هیأت عمومی دیوان عالی کشور:  1/0/1392مصوِّ
 تقصیر صورت در انرانندگ از یک هر مسؤولیت گردد، آنها سرنشینان یا سرنشین قتل به منتهی نقلیه وسیله چند یا دو برخورد هرگاه اسالمی

 «بود، خواهد تساوی نحو به باشد که میزان هر به
  ب  نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات اجباری بیمه قانون 01مطابق مادۀ  حمایت منظور به: »1391مصوِّ

 قرارداد بطالن نامه،بیمه انقضای یا فقدان علت به که ثالث اشخاص به وارد بدنی هایخسارت نقلیه، وسایل از ناشی حوادث دیدگانزیان از
 شرکت فعالیت پروانه لغو ای تعلیق یا دیه ریالی مبلغ افزایش از ناشی نامهبیمه پوشش کسری حادثه، مسبب نقلیه وسیله نشدنشناخته بیمه،
 ارجخ که بدنی هایخسارت کلی طوربه یا نباشد، پرداخت قابل قانون، این( ۲۲) ماده موضوع گربیمه ورشکستگی یا توقف حکم صدور یا بیمه
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 صندوق» نام به مستقلی صندوق توسط ،(۱۷) ماده در مصرح موارد استثنایبه است قانون این مقررات مطابق گربیمه قانونی تعهدات از
 «.شودمی جبران «بدنی هایخسارت تأمین

  ب حادثه است، نه مالک وسیلۀ نقلیۀ موتوری و از سوی دیگر، بر خالف برخی نظرات مسؤولیت کیفری در موارد فوق، متوجه راننده و مسِبِّ
 توان معاون در جرم دانست؛ زیرا اساسًا بحث معاونت در جرائم غیرعمدی منتفی است.مالک را نمی

 ب  101 مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ  قانون ۱۱۵ ماده( ب) بند مقررات اینکه هب نظر»هیأت عمومی دیوان عالی کشور:  01/1/1390مصوِّ
 راننده مورد در است کرده مکلف را دارائی و اقتصادی امور وزارت ۱۳۸۹ سال مصوب «ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم ساله پنج برنامه»

 وارد خسارات اجباری بیمه قانون» ۱ ماده( الف) بند طبق اینکه به توجه با و نماید اعمال را ثالث شخص بیمه سرنشین، همچون نقلیه وسیله
 نقص به منتهی ولو بدن به صدمه نوع هر شامل بدنی خسارت ۱۳۹۵ سال مصوب «نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به شده

 به نسبت ماده آن در مصرح مواد موضوع احکام قانون این ۶۵ ماده در مقرر حکم موجببه اینکه به عنایت با و گرددمی نشود فوت و عضو
 ماده این کمح بنابراین است؛ الرعایهالزم نیز نشده پرداخت آنها پوشش تحت خسارات که قانون االجراشدنالزم از پیش صادره هاینامهبیمه

 ولی شده تنظیم قانون آن تصویب از بعد که نیز اشاره مورد قانون ۱۱۵ ماده( ب) بند موضوع هاینامهبیمه به نسبت آن اطالق به توجه با
 «.است تعمیم و تسری قابل نگردیده پرداخت راننده بدنی خسارات

  ب  100مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ  اثر بر موتوری نقلیه وسائل رانندگی در»هیأت عمومی دیوان عالی کشور:  03/10/1311مصوِّ
 مجازات و یهد پرداخت مستلزم که نماید احراز را راننده تخلف و جرم وقوع دادگاه و گردد عضو نقص یا جرح یا قتل به منتهی که احتیاطیبی

 از دیه عیینت تفکیك و نماید اعالم کشور عالی دیوان به توأماً  تعزیری مجازات و دیه نوع مورد در را خود استنباطی نظر باید باشد تعزیری
 «.نیست صحیح تعزیری مجازات

 
فات رانندگی

ّ
 کیفّیات مشددۀ جنایات حاصل از تخل

 ستم جرم وقوع موقع در موتوری وسایل متصدی یا راننده هرگاه فوق مواد مورد در»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  215مادۀ 
 به تصادف در ثرمؤ مکانیکی عیب و نقص وجود با را موتوری دستگاه که آن یا است کردهمی حرکت مقرر سرعت از زیادتر یا نداشته پروانه یا بوده
 ممنوع نآ از عبور که هاییمحل از یا و ننماید الزم مراعات است، شده گذارده مخصوص عالمت روادهیپ عبور برای که هاییمحل در یا انداخته کار

 وقف مجازات بر عالوه تواندمی دادگاه. شد خواهد محکوم فوق مواد در مذکور حداکثر مجازات سوم دو از بیش به نموده رانندگی است گردیده
 «.نماید محروم موتوری وسایل تصدی یا رانندگی حق از سال 1 تا 1 مدت برای را مرتکب

 صدومم رساندن امکان وجود با راننده و داشته فوری کمک به احتیاج مصدوم هرگاه»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  214مادۀ 
 کند هار  را مصدوم و ترک را حادثه محل تعقیب از فرار منظور به یا و کند خودداری کار این از انتظامی مأمورین از استمداد یا و درمانی مراکز به

 ماده این مورد در تواندنمی دادگاه. شد خواهد محکوم( ۷۱۶) و( ۷۱۵) و( ۷۱۲) در مواد مذکور مجازات حداکثر سوم دو از بیش به مورد حسب
 .نماید مخففه کیفیت عمالإ

 به رسانیدن کمک برای که دهد حرکت حادثه صحنه از را نقلیه وسیله ماده این در مذکور تکالیف انجام برای تواندمی صورتی در راننده ـ 1تبصرۀ 
 نباشد ممکن دیگر طریق به توسل مصدوم
گاه واقعه از را مربوطه مأمورین یا و برساند استراحت و معالجه برای نقاطی به را مصدوم راننده گاه هر مذکور موارد تمام در ـ 0تبصرۀ   یا و کند آ

 «.نمود خواهد رعایت او دربارۀ را تخفیف مقررات دادگاه کند فراهم را مصدوم آالم تخفیف و استراحت و معالجه موجبات نحوی هر به
  ر در مواد قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات به بیان کیفیات مشددۀ هر یک از مجازات 119و  110قانونگذار در مواد تا  114های مقرِّ

فپرداخته و در این موارد دادگاه  111 ر در قانون صادر نماید، برای مثال در فرضی که  موظِّ است حکم به بیش از دوسوم حداکثر حبس مقرِّ
فعلیه فوت کند، دادگاه ز برخورد با عابر پیاده به دلیل ترس شدید، فرار کرده و مجنی  راننده پس ا حداکثر  است حکم به بیش از دوسوم موظِّ

 سال حبس صادر نماید. 3
  فات رانندگیکیفیات مشددۀ  از قرار ذیل است: جنایات حاصل از تخلِّ
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های ممنوع، عدم رعایت حقوق عابران در خطوط عابر پیاده و استفاده محلنامه یا پروانه، سرعت غیرمجاز، عبور از مستی، فقدان گواهی −
ی و مکانیکی )مادۀ   ق.م.ا تعزیرات( 110از وسیلۀ نقلیۀ موتوری با وجود ایراد فنِّ

ن انتظامی یفرار راننده با وجود نیاز فوری مصدوم به کمک و توانایی راننده برای انتقال وی به مراکز درمانی یا درخواست کمک از مأمور  −
 ق.م.ا تعزیرات( 119)مادۀ 

  مجازات نیست؛ در حالی که مانع استفاده از تخفیف  110تفاوت مهمی که میان مواد فوق وجود دارد، آن است که تشدید مجازات در مادۀ
مورخ  1901/1باشد. مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ پذیر نمی؛ یعنی فرار مرتکب، تخفیف مجازات امکان119در جرم موضوع مادۀ 

رات مادۀ »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  11/1/1300 فه، إعمال مقرِّ ب  00در صورت احراز ِجهات مخفِّ ( در مورد جرائم 1312ق.م.ا )مصوِّ
 «آن قانون منع قانونی ندارد 110موضوع مادۀ 

  ب  130مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ  اسالمی مجازات قانون 110 دهما صراحت به»هیأت عمومی دیوان عالی کشور:  1/9/1310مصوِّ
 در دهش غیرعمد قتل مرتکب رانندگی حین در که موتوری وسائل متصدی یا راننده گاه هر داشته مقرر که قانون 111 الی 114 مواد به ناظر
 از موضوع شد خواهد محکوم فوق مواد در مذکور مجازات حداکثر سوم دو از بیش به .…دباش نداشته پروانه یا بوده مست جرم وقوع موقع

 مجازات ینتعی مستلزم که بوده جرم مادی تعدد به مربوط مقررات عمالإ بر مقنن نظر چنانچه زیرا ؛باشدمی جرم معنوی تعدد بارز مصادیق
 قانون آن 110 ماده وضع به نیازی دیگر اسالمی مجازات قانون 41 و 103 و 114 مواد وجود با. باشدمی مزبور جرائم از هریک برای جداگانه

 در آن رایب خاصی مجازات قانون، خود در که جرم است مشدده موجبات از وضعیتی چنین در رانندگی پروانه نداشتن اوصاف این با و نبوده
 «تاس شده گرفته نظر

  ب  نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات اجباری بیمه قانون 11مطابق مادۀ  گربیمه زیر موارد در» :1391مصوِّ
 مراجع قطری از دیدهزیان مقامیقائم به تواندمی آن از پس و کند پرداخت را دیدهزیان خسارت تضمین، اخذ و شرط هیچ بدون است مکلف
 :کند مراجعه است شده خسارت موجب که شخصی به شدهپرداخت وجوه از بخشی یا تمام بازیافت برای قانونی

 قضائی مراجع نزد حادثه ایجاد در مسبب عمد اثبات ـ الف
 دادگاه یا انونیق پزشکی یا انتظامی نیروی تأیید به که حادثه وقوع در مؤثر روانگردان یا مخدر مواد استعمال یا مستی حالت در رانندگی ـ ب

 .باشد رسیده
 .نباشد نقلیه وسیله نوع با متناسب او گواهینامه یا باشد رانندگی گواهینامه فاقد مسبب، راننده کهصورتی در ـ پ
گاه آن، بودن مسروقه از یا کرده سرقت را نقلیه وسیله مسبب، راننده کهصورتی در ـ ت  «.باشد آ

 

ُبک و رواِن حقوقیده یه نکتۀ بسیار مهم: دم که اگه فقط انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میکه به طور شگفت ها جزوۀ س 
 نبه طور رایگارو در ضمن کلیۀ جزوات  کنید!( مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا میwww.mollakarimi.irیکی از اوونها رو از سایتم )

 .دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهید داشتگذاریم و بهتون اطمینان میدر اختیارتون می

 
  جنایات حاصل از اسیدپاشی

 است« پاشیدن اسید به روی انسان زنده»اسیدپاشی به معنای : اسیدپاشیتعریف جرم 
 اسیدپاشیدهندۀ جرم عناصر تشکیل

 اسیدپاشیعنصر قانونی جرم 
ب  از ناشی دیدگانبزه از حمایت و اسیدپاشی مجازات تشدید قانونی جرم اسیدپاشی،  قانونعنصر   باشد.می 01/1/1390آن مصوِّ

 اسیدپاشیجرم  مادیعنصر 
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  :قانون تشدید مجازات  1مادۀ  1همچنین مطابق تبصرۀ  «پاشیدن اسید بر روی انسان زنده»رفتار مجرمانۀ جرم اسیدپاشی عبارت است از
 یا اسید ریختن»اسیدپاشی دانسته است؛ مطابق تبصرۀ مذکور: اسیدپاشی، رفتارهایی مانند فرو کردن اعضای بدن در اسید را هم در حکم 

 «است اسیدپاشی حکم در آن نظیر اعمالی و اسید درون در بدن اعضای بردن فرو فرد، روی بر شیمیایی ترکیبات سایر
 .هرچند وسیلۀ حصول این جرم است، ولی قانونگذار هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت را هم مشمول آن دانسته است 
 از او جدا شود و سپس در اسید قرار داده شود، رفتار مرتکب را  ن انسانزنده است و در فرضی که اعضای بد موضوع جرم اسیدپاشی، انسان

علیه را بیهوش کرده و بدون قطع دست یا دیگر اعضای بدون او، آنها توان در حکم اسیدپاشی دانست، در حالی که اگر مرتکب، مجنی  نمی
 شود.را در اسید قرار دهد، رفتار او در حکم اسیدپاشی محسوب می

 ر برای این جرم )نه در مواردی که اس ت محسوب شده و به مجازات مقرِّ ید بر روی ُمرده پاشیده شود، رفتار مرتکب از مصادیق جنایت بر میِّ
ق تعزیری درجۀ اسیدپاشی( محکوم می ت، عالوه بر دیه یا أرش، شالِّ  باشد.می 1شود؛ مجازات جنایت عمدی بر میِّ

  د است و تا مادامی ر در قانون، یعنی جنایت بر نفس، عضو یا منفعت نشود، اسیدپاشی در زمرۀ جرائم مقیَّ که رفتار مرتکب منتهی به نتایج مقرِّ
؛ برای مثال در فرضی که شخص اسید را بر روی دست دیگری بپاشد، در حالی که دست توان به مجازات این جرم محکوم نمودوی را نمی

 وب نمود.توان اسیدپاشی محسطرف مقابل مصنوعی است، رفتار وی را نمی
 ت وجود داشته باشد؛ بنابراین در فرضی که شخص د بودن جرم اسیدپاشی باید میان رفتار مرتکب و نتیجۀ حاصله رابطۀ سببیِّ  یبا توجه به مقیَّ

ا قبل ریختن اسید به روی مجنی  از طبقۀ باال، ظرف حاوی اسید را به قصد کشتن دیگری بر روی مجنی   دیگری شخصی  علیه،علیه بریزد ؛ امِّ
 توان اسیدپاشی دانست.او را با شلیک گلوله به قتل برساند، رفتار مرتکب را نمی

 اسیدپاشیجرم  روانیعنصر 
 چون جرمی عمدی است باید علم و عمد مرتکب در آن احراز شود. اسیدپاشی 
  رد دیگری ابراین در فرضی که شخصی، فباشد؛ بنکه وجود انسان زنده است می اسیدپاشیمنظور از علم مرتکب، علم مرتکب به موضوع جرم

اطالع باشد، رفتار وی به دلیل جهل بی محتوای ظرف حاوی اسیدو یا اساسًا از خواب است ُمرده پنداشته و بر روی او اسید بریزد  را که در
ر اینکه داخل ظرف آب است، آن را بر روی طرف شود؛ موضوعی، جرم محسوب نمی بنابرای در فرضی که شخصی به قصد شوخی و به تصوِّ

ی شود. همچنین در فرضمقابل بریزد، در حالی که داخل ظرف اسید بوده است، رفتار وی به دلیل جهل موضوعی اساسًا جرم محسوب نمی
ر اینکه شبحی که در حال نزدیک شدن به اوکه  ست، حیوان است، اسید را بر روی آن بپاشد، در حالی که بعدًا معلوم شود آن شخص با تصوِّ

ق.م.ا رفتار وی جنایت شبه عمدی  091مادۀ « ب»َشَبح، سایۀ یک انسان بوده است، رفتار وی اسیدپاشی محسوب نشده و با استناد به بند 
 شودمحسوب می

 یدپاشیاس جرم عمدی باید احراز شود؛ در جرائم تمام در که باشدسوء نیت عام می مجرمانه یا همان رفتار ارتکاب منظور از عمد مرتکب قصد 
 پاشیدن اسید داشته باشد؛ بنابراین در صورتی که در خواب یا بیهوشی دست وی در عمد یعنی باشد؛ عامد ارتکابی عمل انجام در باید مرتکب

 شود.محسوب نمی اسیدپاشی، رفتار او بخورد و بر روی دیگری بریزدبه ظرف اسید که کنار وی است 

 .د است، مرتکب باید عالوه بر قصد رفتار مجرمانه، قصد نتیجۀ مجرمانه یا سوء نیت خاص داشته باشد  اسیدپاشی چون جرمی مقیِّ

 مجازات جرم اسیدپاشی
  ی به دیگر  1مطابق مادۀ قانون مجازات اسیدپاشی، حسب مورد، قصاص عضو یا نفس است؛ ولیکن در مواردی که به دالیلی مانند بیم تسرِّ

مزبور به  0علیه، وجود رابطۀ پدر و فرزندی و ... امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد، مرتکب با اسستناد به مادۀ مجنی  اعضا، گذشت 
 گردد:های تعزیری زیر محکوم میتیکی از مجازا

 1 درجه تعزیری حبس :نفس بر جنایت −
 1 درجۀ تعزیری حبس: دیدهبزه صورت دائمی شکل تغییر به منتهی جنایت −
 0 درجۀ تعزیری حبس :کامل دیه نصف از بیش میزان با جنایت −
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 3درجۀ  تعزیری حبس :کامل دیه نصف تا سومیک دیه میزان با جنایت −
 4 درجه تعزیری حبس :کامل دیه سومیک تا دیه میزان با جنایت −
   بیش از یک نفر باشند، حِقِّ قصاص برای هر یک علیهم جرمبا توجه به اصل عدم تداخل قصاص و دیات با یکدیگر، در مواردی که مجنی ،

 به طور جداگانه دیه داده شود.از آنها به طور جداگانه محفوظ است و در صورت عدم امکان اجرای قصاص، باید به هر یک از آنان 
 عی خصوصی نمی ت خود باقی است.اجرای مجازات تعزیری، مانع احقاق حق مدِّ  شود و تکلیف او به پرداخت دیه یا أرش کماکان به قوِّ
  :دن دست دا ای را که به جهت ازهای درمان و همچنین خسارات معنویتوانند عالوه بر دیه، هزینهعلیهم اسیدپاشی میآیا مجنی  سوال

 زیبایی بر آنها وارد شده است، مطالبه نمایند؟
  :علیه نموده استهای درمان مجنی  قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، مرتکب را ملزم به پرداخت کلیۀ هزینه 1در مادۀ قانونگذار پاسخ 

احی ن مرتکب، این هزینه گیرد(هایی که با مبالغ هنگفت برای بازگرداندن بخشی از زیبایی صورت می)مانند جرِّ ها از و در صورت عدم تمکِّ
مادۀ  0شود. در مورد امکان دریافت خسارت معنوی باید یادآور شد که به صراحت تبصرۀ های بدنی پرداخت میمحل صندوق تأمین خسارت

ارت معنوی امکان دریافت خس ،قانون آیین دادرسی کیفری در جرائمی که برای آن دیه یا تعزیر منصوص شرعی در نظر گرفته شده است 14
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی این  1الحصول وجود ندارد؛ ولی قانونگذار در مادۀ و خسارات ناشی از تفویت )از بین رفتن( منافع ممکن

ر در مادۀ  ف به جبران خسارت مقرِّ سارت ق.آ.د.ک )منافع ممکن الحصول و خ 14حکم را تخصیص زده و در هر صورت مرتکب را مؤظِّ
ف است با تشخیص قاضی رسیدگی قانون تشدید  دیدگان موضوعکننده، به بزهمعنوی( نموده است، همچنین سازمان بهزیستی کشور مکلِّ

های پرداخت تواند برای دریافت هزینهبخشی ارائه کند که البته سازمان مذکور میشناختی، مددکاری و توانمجازات اسیدپاشی، خدمات روان
 کب رجوع کند.شده به مرت

  تواند با رعایت شرایط قانونی، مجازات مرتکب را تقلیل داده یا به نوع دیگری تبدیل نماید؛ ولی به صراحت دادگاه میق.م.ا  41مطابق مادۀ
لیه یا عاصواًل قابل تخفیف نبوده و تنها در صورت گذشت مجنی  قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، مجازات این جرم و شروع به آن  3مادۀ 

رای جرم بینی مجازات حبس ب، ناگفته نماند با توجه به پیشتواند مجازات مرتکب را به میزان یک درجه تخفیف بدهداولیای دم دادگاه می
توان مجازات را یک درجه از همان نوع تخفیف داد، برای مثال حبس تنها می علیه یا اولیای دم دادگاهگذشت مجنی  در صورت اسیدپاشی، 

 به حبس تعزیری درجۀ پنج )نه مثاًل جزای نقدی درجۀ پنج( کاهش داد. توان تعزیری درجۀ چهار را تنها می
  مادۀ « ب»علیق کند؛ ولی به صراحت بند تواند تمام یا بخش از اجرای مجازات را تمی 0تا  3در جرائم تعزیری ق.م.ا دادگاه  41مطابق مادۀ

 .دباشقانون تشدید مجازات اسیدپاشی صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در جرم اسیدپاشی و شروع به آن ممنوع می 3ق.م.ا و مادۀ  41
  صدور حکم آزادی مشروط شت بخشی از مجازات، اقدام به د کلیۀ محکومان به حبس، پس از گذتواند در مور ق.م.ا دادگاه می 10مطابق مادۀ

به  در جرم اسیدپاشی و شروعرغم اطالق مادۀ مذکور در بعضی موارد دادگاه از صدور چنین تصمیمی منع شده است؛ برای مثال نماید، علی
 به شروع و قانون این موضوع جرائم مورد در»قانون تشدید مجازات اسیدپاشی:  3آن صدور حکم آزادی مشروط ممنوع است؛ مطابق مادۀ 

 تعزیری زاتمجا به نسبت دم اولیای یا دیدهبزه آنکه مگر نیست عمالإ قابل مجازات تخفیف و تعلیق مشروط، آزادی به مربوط مقررات آن،
در « مرتکب»از لفظ « .دهد تخفیف درجه یک را مرتکب مجازات تواندمی دادگاه صورت این در که شندبا کرده گذشت اعالم نیز مرتکب

های فوق در رابطه با عدم امکان استفاده از تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط تنها مختِصِّ آید که محدودیتاخیر مادۀ فوق چنین بر میمت قس
 شود.امل معاونت در اسیدپاشی نمیمباشر جرم )اعم از جرم تام یا شروع به جرم( بوده و ش

  ق.آ.د.ک حسب مورد دادگاه کیفری یک یا دو است: 320مرجع صالح در رسیدگی به جرم اسیدپاشی  با توجه به مادۀ 
 است. 1یا بیشتر باشد: مرجع رسیدگی دادگاه کیفری  کامل دیه نصف جنایتچنانچه میزان  −
 است. 0باشد: مرجع رسیدگی دادگاه کیفری  کامل دیه کمتر از جنایتچنانچه میزان  −
  دیدگان و اولیای دم رسیدگی به جرم اسیدپاشی خارج از نوبت راستای حمایت از بزهقانون تشدید مجازات اسیدپاشی، در  1با استناد به مادۀ

 باشد.می
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  قانون کاهش مجازات حبس  11قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، در رابطه با مجازات معاونت در جرم اسیدپاشی، با توجه به مادۀ  4مادۀ
ر در مادۀ  نسخ شده است و در حال حاضر برای 03/0/1399تعزیری مصوب   101تعیین مجازات معاونت در اسیدپاشی باید به حکم عام مقرِّ

 ق.م.ا رجوع نمود.
  ر در مادۀ ق.م.ا  001در صورت اسیدپاشی گسترده به نحوی که مصداق افساد فی االرض باشد، مرتکب و معاون او با رعایت سایر شرایط مقرِّ

علیهم جرم یا اولیای دم آنها نیز موجب سقوط مجازات مزبور د و گذشت مجنی  گردبه مجازات افساد فی االرض؛ یعنی اعدام محکوم می
 نخواهد داشت.

 
 در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص )جنایات( مسؤولیت کیفری موانع

 شود:علل موجهۀ جرم تقسیم می ـ 0علل رافع مسؤولیت کیفری و  ـ 1دسته  0موانع مسؤولیت کیفری به 
 االرادگی )مستی(مسلوب ـ 1اشتباه،  ـ 1اکراه،  ـ 4اجبار،  ـ 3جنون،  ـ 0ِصَغر ـ  1کیفری از قبیل: علل رافع مسؤولیت 

 تأدیب و حفاظت ـ 1، دفاع مشروع ـ 4، علیهمجنی  رضایت  ـ 3حکم قانون و أمر آمر قانونی،  ـ 0اضطرار،  ـ 1علل موجهۀ جرم از قبیل: 
 علل رافع مسؤولیت کیفری

ر .1  شود.خطای محض محسوب میق.م.ا  090به استناد بند )ب( مادۀ در صورتی که صغیری مرتکب جنایت شود،  :ِصغ 
   علیه یا ولی دم اوست؛ مگر به نحو دیگر مصالحه کرده باشند )مادۀ ارتکاب جنایت خطای محض مستلزم پرداخت دیه به درخواست مجنی

 ق.م.ا( 412
 اعم از عمدی و غیرعمدی از جانب افراد نابالغ )ِصغار( پرداخت دیه بر عهدۀ عاقله است )چون جنایات این افراد به استناد  ارتکابی کلیۀ جنایات

شود( مگر در جنایات کمتر از موضحه که در این صورت دیه از اموال خود صغیر پرداخت ق.م.ا خطای محض محسوب می 090بند )ب( مادۀ 
 .م.ا(ق 411و  411شود. )مواد می

 شود.خطای محض محسوب میق.م.ا  090به استناد بند )ب( مادۀ در صورتی که مجنونی مرتکب جنایت شود، : جنون .2
   علیه یا ولی دم اوست؛ مگر به نحو دیگر مصالحه کرده باشند )مادۀ ارتکاب جنایت خطای محض مستلزم پرداخت دیه به درخواست مجنی

 ق.م.ا( 412
 پرداخت دیه بر عهدۀ عاقله است )چون جنایات این افراد به استناد بند  مجنوناعم از عمدی و غیرعمدی از جانب افراد  ارتکابی کلیۀ جنایات

پرداخت  مجنونشود( مگر در جنایات کمتر از موضحه که در این صورت دیه از اموال خود ق.م.ا خطای محض محسوب می 090)ب( مادۀ 
 ق.م.ا( 411و  411شود. )مواد می

  افاقه یا یو  بلوغ حال در عمدی جنایت که کند ادعاء علیهمجنی   یا دم ولیاگر : دید در بلوغ و عقل جانی در هنگام ارتکاب جنایتتر 
 :است گرفته انجام سابقش جنون از او

 صاصق بینه، اقامه عدم صورت در. کند اقامه بینه خود ادعای برای باید علیهمجنی   یا دم ولی کند، ادعاء را آن خالف مرتکبولی  −
 .است منتفی

 ساقط قصاص تا کند اثبات را جرم ارتکاب حال در خود جنون باید مرتکب است، بوده مرتکب افاقه جنایت، زمان بر سابق حالت اگر −
 .شود

 .شودمی ثابت قصاص او ولی یا علیهمجنی   یا دم ولی سوگند با صورت نیا ریغ در −
رار ام اجبار از قه سوی ارتکاب جرم رانده شود. اقسشود که ارادۀ مرتکب جرم زائل و وی باجبارکننده باعث میگاه وجوِد یک عامل : اجبار .3

 ذیل است:
 :منظور از این نوع اجبار آن است که عاملی، خارج از وجود شخص مرتکب، او را بدون اختیار وادار به ارتکاب جرم  اجبار ماّدی بیرونی

 است حادثۀ طبیعی )مثل سیل یا زلزله( یا حیوان یا انسان باشد.کند. عامل خارجی ممکن می
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 ضمان شود، واقع قهری علل اثر در اینکه مانند نباشد، کسی رفتار به مستند دیگر خسارت نوع هر یا جنایت که مواردی در»ق.م.ا:  122مادۀ  −
 «.است منتفی

 دوار  او به صدمه و بخورد دیگری به و شود پرت زلزله و طوفان همچون قهری علل به و نزند سر او از فعلی)فردی(  اگر»ق.م.ا:  120مادۀ  −
 «.نیست ضامن کسی کند،

 ق.م.ا: هرگاه در حوادث رانندگی، حادثه به دلیل علل قهری همچون زلزله و سیل باشد، ضمان منتفی است. 121مادۀ  −
 ق.م.ا: هرگاه در أثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست. 114مادۀ  −
 :منظور از این نوع اجبار آن است که مرتکب به دلیل شرایط درونی که از لحاظ فیزیکی برای وی به وجود آمده است،  اجبار ماّدی درونی

ق.م.ا خطای محض  090مانند جنایت در حال خواب و بیهوشی و مانند آن که مطابق بند الف مادۀ  شود.ای را مرتکب میعمل مجرمانه
 شود.محسوب می

 :اختیار روح و روان انسان از طریق یک عامل خرجی آن چنان تأثیر پذیرد که بی منظور از این نوع اجبار آن است که اجبار معنوی بیرونی
 یق اجبار معنوی درونی از قرار ذیل است:مصاد به سوی ارتکاب جرم رانده شود.

 موجب که زندب سر او از حرکتی اختیار بدون یا کند فرار اریاختیب ترس اثر در شخص آن و بترساند را دیگری کسی هرگاه»ق.م.ا:  499مادۀ  −
 «.است مسؤول غیرعمدی و عمدی جنایات تعاریف حسب ترساننده گردد، دیگری یا خودش بر صدمه ایراد

 رد تواندمی باشد داشته زن تمکین به علم و کند مشاهده اجنبی مرد با زنا حال در را خود همسر مردی گاه هر»ق.م.ا تعزیرات:  132 مادۀ −
 مانند نیز ردمو این در جرح و ضرب حکم. برساند قتل به تواندمی را مرد فقط باشد مکره زن که صورتی در و برساند قتل به را آنان حال همان

 «.است قتل
 :ب خاصممکن است ناشی از یک امر شخصی مانند میل شدید به انتقام اجبار معنوی درونی اجبار معنوی درونی خانوادگی،  جویی یا تعصِّ

لیت به عبارت دیگر اجبار معنوی درونی رافع مسؤو  رافع مسؤولیت کیفری نیست؛ عللمیهنی یا مذهبی یا عشق و هیجان درونی باشد؛ جزء 
فۀ جرم محسوب شود.ق.م.ا می 30کیفری نیست و تنها به استناد بند پ مادۀ   تواند به عنوان انگیزۀ شرافتمندانه از کیفیات مخفِّ

دلیل وجود تهدید شخص دیگر و برای  در اکراه برخالف اجبار، شخِص مرتکب ارادۀ انجام رفتار مجرمانه را دارد، ولی این کار را به: اکراه .4
 شود.فرار از خطری که از ناحیۀ مکِره )تهدیدکننده( متوجه وی بوده است، مرتکب می

 :هب کننده،اکراه و شودمی قصاص مرتکب، و نیست قتل مجوز قتل در اکراه»قانون مجازات اسالمی:  311مطابق مادۀ  اکراه در قتل 
 .گرددمی محکوم ابد حبس

 .است قصاص به محکوم کنندهاکراه فقط باشد مجنون یا غیرممیز طفل شوندهاکراه اگر ـ 1تبصرۀ 
 «.شودمی محکوم ابد حبس به کنندهاکراه مورد این در. پردازدمی را مقتول دیۀ او عاقله باشد ممیز طفل شوندهاکراه اگر ـ 0تبصرۀ 

  ی در صورت تهدید شدن به مرگعدِم امکان سلِب حیات از یک انسان بیق.م.ا قداست نفس انسانی، مستلزِم  311به موجب مادۀ  گناه، حتِّ
ی در صورتی که تهدید به کشتن بیق.م.ا نشان می 311که اطالق مادۀ  طورهمانو بنابراین  باشدمی از یک نفر هم باشد  شدهد، حتِّ

 چند نفر از مرگ، به قتل رسانده و با استناد به اکراه از قصاص بگریزدگناه را برای رهایی دادن تواند یک انسان بیشونده )مکَره( نمیاکراه
 کننده )مکِره( به حبس ابد مربوط به حالتی است شونده )مکَره( به قصاص و محکومیت اکراهاکراهق.م.ا در مورد محکومیت  311کم مادۀ ح

ز یا مجنون باشد، اکراهشونده طفل شونده بالغ و عاقل باشد و االِّ هرگاه اکراهکه اکراه کننده سبب أقوی از مباشر و در واقع فاعل غیرممیِّ
 شود.ق.م.ا به قصاص محکوم می 311مادۀ  1معنوی جرم محسوب شده، و به موجب تبصرۀ 

 ز باشد، وی را نمیهرگاه اکراه  0ب تبصرۀ ه موجکننده دانست؛ بنابراین در چنین حالتی بتوان همچون آلتی در دسِت اکراهشونده طفل ممیِّ
ز دیۀ مقتول را میکننده به حبس أبد محکوم میق.م.ا اکراه 311مادۀ   پردازد.شود و عاقلۀ طفل ممیِّ

  ی اکراه در قتل عمدی را در  توان مورد بررسی قرار داد:حالت می 3به طور کلِّ
اگر فالن شخص را نکشی، شخص دیگری را )مثاًل فرزندت( »: در صورتی که شخصی به دیگری بگوید: اکراه شخص به قتل دیگری .1

 .محکوم خواهد شد حبس ابدکننده( شده( به قصاص نفس و مکِره )اکراهدر صورت ارتکاب قتل عمدی، مکَره )اکراه« را خواهم کشت
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تو را  اگر خودت را نکشی،»در صورتی که شخصی به دیگری بگوید:  :«(شدهاکراه»)اکراه به قتل مکَره  اکراه شخص به قتل خودش .0
 ق.م.ا( 319کننده( به قصاص نفس محکوم خواهد شد )مادۀ شده( خودش را بکشد، مکِره )اکراهو مکَره )اکراه« خواهم کشت

د که نتیجۀ نمایدار به انجام رفتاری میآنکه مستقیمًا طرف مقابل را اکراه به کشتن خود نماید، او را وابی کننده(مکِره )اکراهگاهی  −
این  در نتیجۀ شده(مکَره )اکراهکند تا به قتل عمدی دیگری اقرار نماید و آن سلب حیات شخص است؛ برای مثال او را وادار می

زیرا نتیجۀ  شود؛به دلیل داشتن قصد تبعی به قصاص نفس محکوم می کننده(مکِره )اکراهشود، در چنین فرضی اقرار، اعدام می
 شده است، هرچند مستقیمًا او را به کشتن خود اکراه ننموده باشد. شده(مکَره )اکراهرفتار او، موجب مرگ 

را داشته و نه او را به رفتاری اکراه نموده که نوعًا منتهی به مرگ  شده(مکَره )اکراهنه قصد قتل  کننده(مکِره )اکراهدر مواردی که  −
 کننده(مکِره )اکراهشود و عمدی محسوب میشود، جنایت وارده شبه شده(مکَره )اکراهاتفاقًا منتهی به مرگ وی شود، در صورتی که 

باید دیه بپردازد؛ برای مثال در فرضی که شخصی بدون قصد کشتن دیگری، او را وادار نماید تا چند سیلی به صورت خود بزند و 
ا نه قصد شود؛ زیر عمدی محسوب میقتل شبه کننده(مکِره )اکراهفوت کند، رفتار  در نتیجۀ زدن سیلی اتفاقاً  شده(مکَره )اکراه

بعی( الزم شده است )قصد ترا داشته )قصد مستقیم( و نه آن رفتار نوعًا منتهی به ایراد جنایت می شده(مکَره )اکراهایراد جنایت بر 
 به ذکر است

را به قتل برساند، رفتار او دفاع مشروع  کننده(مکِره )اکراهی حفظ جان خود، برا شده(مکَره )اکراهدر فروض فوق در صورتی که،  −
قی می  ق.م.ا( 302ه او نخواهد بود. )مادۀ گونه مسؤولیت کیفری متوجِّ  چیو هشود تلِّ

رار نگرفته بینی ق: این فرض در قانون مجازات اسالمی مورد پیش«(کنندهاکراه»)اکراه به قتل مکِره  اکراه شخص به قتل طرف مقابل .3
ظر تکلیف این قضیه نامشخص است، ولی به ن« اگر مرا نکشی، تو را خواهم کشت»است، یعنی چنانچه شخصی به دیگری بگوید: 

هرسد با می همعلیه خودش، قصاص و دیه منتفی است و مسؤولیتی  کننده(مکِره )اکراهبه اقدام  توجِّ  خواهد بود.ن شده(مکَره )اکراه توجِّ
  لیایاو  حق و کنندهاکراه در قصاص عمومی شرایط وجود به مشروط کنندهاکراه برای ابد حبس مجازات»قانون مجازات اسالمی:  311مادۀ 

 ممحکو قتل در معاون مجازات به نشود، محکوم ابد حبس به علت هر به کنندهاکراه اگر. است مصالحه و گذشت قابل و باشدمی دم
 «.شودمی

 خصوصی اولیای دم است و همان گونه که برای اثبات حکم قصاص کننده( همچون قصاص از حقوق مجازات حبس ابد در مورد مکِره )اکراه
ست؛ بنابراین ا تساوی در دین، تساوی در عقل و فقدان رابطۀ پدری و فرزندی ضروری است، برای اثبات حبس ابد مکِره نیز شرایط مذکور الزم

در فرضی که مسلمانی، یک مسیحی را اکراه کند تا یک کلیمی را به قتل برساند، در صورت وقوع قتل عمدی، مکِره )مسلمان( به حبس ابد 
 شود، هرچند قاتل به قصاص نفس محکوم شود.محکوم نمی

 واهد بود، برای مثال در فرضی که مردی، مرد دیگری را عدم تساوی در جنسیت یا عدم تساوی در تعداد شرکا، مانع صدور حکم حبس ابد نخ
 اشد.فاضل دیه ب تشود، هرچند قصاص مکَره )قاتل( منوط به پرداخاکراه کند تا زنی را به قتل برساند، مکِره به حبس ابد محکوم می

  محکوم خواهند شد.در صورتی که چند نفر دیگری را اکراه کنند تا مرتکب قتل عمدی شوند، همگی آنان به حبس آنان 
  ق.م.ا قابل  41ست، مجازات مزبور با توجه به مادۀ ا 3یا  0.ا حبس درجۀ م ق.. 101مادۀ « الف»مجازات معاونت در قتل با استناد با بند

 تعلیق نیست.
 یا  0کننده مجازات حبس ابد به حبس تعزیری درجۀ کننده( تأثیری در حِقِّ مکَره ندارد، هرچند در مورد اکراهگذشت اولیای دم از مکِره )اکراه

 نظر کننداز قصاص مکَره نیز صرف آید؛ مگر آن که اولیای دمشود، ولی مجازات قصاص نفس در مورد مکَره )قاتل( به اجرا درمیتبدیل می 3
ر در مادۀ  سال( محکوم خواهد شد، در  12تا  3: 4ق.م.ا تعزیرات )حبس تعزیری درجۀ  110که در این صورت مکَره به مجازات تعزیری مقرِّ

رسد، مجازات مکِره نیز دیگر مجازات معاونت در قتل عمدی نیست، بلکه به یک ق.م.ا به نظر می 101مادۀ  0این صورت با توجه به تبصرۀ 
 محکوم خواهد شد. 1یا  1تر از مجازات مباشر؛ یعنی حبس درجۀ پایین تا دو درجه

  ی به اکراه برای معاونت در قتل عمدی نیست. در صورت اکراه برای معاونت در قتل عمدی باید به احکام عام اکراه حکم فوق قابل تسرِّ
در اختیار )ج( قرار دهد و )ب( در نتیجۀ اکراه، اسلحه را در  ای رامراجعه نمود، برای مثال در فرضی که )الف(، )ب( را اکراه کند تا اسلحه

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ارسال کنید 57502235390تان را به های حقوقی درخواستجهت دریافت جزوات رایگان آزمون یمی  دکتر مالکر 3 اختصاصی جزای حقوق ۀجزو

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

76 
 

شده( بوده است، مسؤولیتی نخواهد داشت و )الف( به قتل عمدی، )ب( به دلیل آن که مکَره )اکراه حصولاختیار )ج( قرار دهد، در صورت 
 کننده( به مجازات معاونت در قتل عمدی محکوم خواهد شد.عنوان مکِره )اکراه

 عام اکراه مراجعه  نشود، باید به قاعد نتیجه حصولرسد در مواردی که رفتار مرتکب منتهی به با توجه به استثنایی بودن حکم فوق، به نظر می
نماید و )ب( در زمان چکاندن ماشۀ کننده( را مسؤول دانست؛ بنابراین در صورتی که )الف(، )ب( را اکراه به قتل )ج( نمود و مکِره )اکراه

 )الف( به عنوان مکِره به مجازات شروع به قتل عمدی محکوم خواهد شد. شده مسؤولیتی نخواهد داشت وتفنگ، دستگیر شود، چون اکراه
 دار پرداخت دیه است و مکَره مسؤولیتی شود و در این موارد نیز با توجه به قواعد اکراه، مکِره عهدهحکم فوق شامل قتل شبه عمدی نمی

ل ارتکابی ها بمیرد، قتبرای مثال چنانچه )الف(، )ب( را اکراه کند تا به )ج( چند سیلی بزند و اتفاقًا )ج( در نتیجۀ آن سیلینخواهد داشت؛ 
)ب( را  ، ولی در صورتی که )الف(،، شبه عمدی است و دیۀ مقتول بر عهدۀ )الف: مکِره( استبه دلیل آن که سیلی زدن نوعًا ُکشنده نیست

عًا ُکشنده نسبت به )ج( نماید )ب( به عنوان مکَره به دلیل داشتن قصد تبعی، به مجازات قتل عمدی محکوم خواهد شد. اکراه به عمل نو
ای به سر )ج( بزند و )ج( در نتیجۀ ضربه بمیرد، )ب( به قصاص نفس و )الف( با چوب ضربه کند تابرای مثال چنانچه )الف(، )ب( را اکراه 

ز قتل عمدی نیست، اعم از به حبس ابد محکوم خواهند  ل داشته قیم قتتن که مکَره قصد مسآشد؛ زیرا همان گونه که بیان شد اکراه مجوِّ
 شود )قصد تبعی(باشد یا علم به این داشته باشد که رفتار او منتهی به مرگ فرد می

  یری، حذف و به حبس درجۀ یک )بیش حبس ابد در جرائم تعز  03/0/1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  3با توجه به مادۀ
ت خود باقی است. حال سال 01از  ی در مرتبۀ سوم که در این موارد حبس ابد به قوِّ ی مانند سرقت حدِّ ( تبدیل شده است, مگر در جرائم حدِّ

ت خود ن به قاشود، یا مجازات حبس ابد کماککننده در قتل عمدی حبس ابد به حبس درجۀ یک تبدیل میاین است در مورد اکراه سؤال وِّ
ه ت خود باقی میای با استناد به نظر مشهور فقهای امامیه مجازات حبس ابد در مورد مکِره باقی است؟ عدِّ ای عده دانند؛ ولیرا کماکان به قوِّ

ی بودن مجازات مذکور در بسیاری از منابع فقهی و قابلیت تبدیل آن به مجازات معاونت در قتل عمدی، با استناد  به عدم تصریح به حدِّ
 اند.قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دانسته 3مجازات حبس ابد در این موارد را مشمول مادۀ 

 ز تر از اکراه و به معنای ترسی است که نوعًا قابل تحمل میتهدید درجۀ پایین ت بر از اقسام جنایت ـ اعم از جنای کیچیهباشد، تهدید مجوِّ
نفس و مادون آن ـ نیست و شخص تهدیدشونده به عنوان مباشر، به قصاص نفس یا عضو و شخص تهدیدکننده به مجازات معاونت در آن 

 بنابراین بحث حبس ابد در مورد شخصی که دیگری را صرفًا تهدید کرده است تا مرتکب قتل عمدی شود، منتفی است.محکوم خواهد؛ 
 :ا دکتر میرمحمد صادقی معتقدند که نمیدکتر اردبیلی اکراه را نوعی اجبار )اجبار معنوی بیرونی( دانسته نکتۀ مهم توان اجبار را اند؛ امِّ

اکراه اراده و اختیار مرتکب پابرجا، ولی رضایت و طیب خاطر او منتفی است، در حالی که در اجبار اراده و اختیاِر  معادل اکراه دانست؛ زیرا در
 شود.مرتکب سلب می

 :است کنندهاکراه قصاص موجب عضو بر جنایت در اکراه» قانون مجازات اسالمی: 311مطابق مادۀ  اکراه در جنایت بر عضو.» 
أثِر اشتباه، مرتکب جنایت شود، ممکن است با وجود شرایطی مسؤولیت کیفری نداشته باشد، أشکال اشتباه در  هرگاه شخصی بر: اشتباه .5

 جنایات از قرار ذیل است:
 :ق.م.ا( در واقع  091مادۀ « ب»شود )بند در صورت اشتباه در موضوع، رفتار مرتکب جنایت شبه عمدی محسوب می اشتباه در موضوع

شود که مشخص می جنایت حصولالدم را ندارد؛ ولی پس از در این نوع اشتباه مرتکب اساسًا قصد جنایت نسبت به یک انسان محقون
ر اینکهای مثال شخصی در یک جنگل تاریک، شبحی را از دور میالدم بوده است؛ بر علیه یک انسان محقونمجنی   حیوان  بیند و به تصوِّ
الدم شود که شبح یک انسان محقونکند؛ ولی پس از اصابت تیر به هدف معلوم میای در حال نزدیک شدن است، به آن تیراندازی میدرنده

 بوده است.
 :اشتباه در هویت 

الدمی را در این فرض مرتکب قصد جنایت علیه انسان محقون: الدمارتکاب جنایت علیه انسان محقون الدمقصد جنایت علیه انسان محقون −
ا به اشتباه مرتکب جنایت علیه انسان محقون الدم دیگری شده است، در چنین حالتی اشتباه مرتکب فاقد تأثیر بوده و رفتار وی داشته امِّ

کشتن صاحب طالفروشی، وارد آن طالفروشی شده و با ضربات چاقو  یکه کسی برا شود. برای مثال در فرضیجنایت عمدی محسوب می
ص شود که مقتولشخصی که در آن جا حضور داشته، از پا درآورد ا بعدًا مشخِّ شاگرد طالفروش بوده است، نه طالفروش؛ به مجازات  ،؛ امِّ
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ر در مادۀ  اعدۀ عام است که بر مبنای آن اشتباه در امور فرعی تأثیری در ق.م.ا مبتنی بر یک ق 094قتل عمدی محکوم خواهد شد. حکم مقرِّ
جرم نخواهد داشت، همانند فرضی که شخصی برای سرقت وارد خانۀ دیگری شده و پس از ربودن اموال او متوجه شود که به اشتباه  حصول

ی جرم سرقت یعنی  ق شده و فرقی نمی« ربودن مال دیگری»اموال همسایه را برداشته است، در این فرض عنصر مادِّ ی، کند دیگر محقِّ
کشتن انسان »علیه نیز عنصر مادی قتل عمدی یعنی همچنان با وجود اشتباه در هویت مجنی   «.ب»بوده باشد یا « الف»شخص 
ق یافته و مرتکب علم به محقون« الدممحقون الدم ونکند که آن انسان محقیه را داشته است و دیگر تفاوتی نمیلَ عَ بودن مجنی  الدمتحقِّ
 «.ب»بوده باشد یا « الف»شخص 

الدم، در فرضی که مرتکب به قصد کشتن یک انسان محقون: الدمالدم ارتکاب جنایت علیه انسان مهدورمحقون قصد جنایت علیه انسان −
ا بعد از وقوع قتل معلوم شود که بخت با او یار بوده و به دلیل اشتباه در هویت، یک انسان مهدورالدم را  ه قتل بدیگری را به قتل برساند؛ امِّ

بودن مقتول، قصاص و دیه منتفی است، هر چند امکان محکوم شود و به دلیل مهورالدممدی محسوب نمیرسانده است، رفتار او قتل ع
 وجود خواهد داشت. الدمکردن مرتکب به اتهام شروع به قتل عمدی انسان محقون

 به هلج مرتکب، هرگاهعمد است؛ این مورد جنایت شبه در :الدمالدم ارتکاب جنایت علیه انسان محقونقصد جنایت علیه انسان مهدور −
 به است قانون این( ۳۰۲ماده ) مشمول افراد یا و حیوان یا شیء وی رفتار موضوع اینکه به اعتقاد با را جنایتی آنکه مانند باشد داشته موضوع

 .گردد معلوم آن خالف سپس کند، وارد علیهمجنی  
  ه معلوم نتیج حصوله هدف مورد نظر مرتکب اصابت کرده، ولی پس از بدر فروض فوق یعنی اشتباه در موضوع و اشتباه در هویت، تیر

یقًا شود که آن شبح ـ که تیر دقعلیه، هدف مورد نظر وی نبوده است، برای مثال پس از اصابت گلوله به هدف، معلوم میشود که مجنی  می
است که  آن الدم بوده است؛ بنابراین نقطه مشترک اشتباه در موضوع و هدفت ـ حیوان نبوده بلکه یک انسان محقونبه همان خورده اس

 یه شخص یا شیء مورد نظر او نبوده است.لَ عَ شود که مجنی  مرتکب در لحظۀ وقوع جنایت به مقصود خود رسیده و بعدًا مشخص می
 :عف بینایی، وزش باد وضدادن هدف، لحظۀ وقوع جنایت به دالیلی مانند عدم مهارت، جاخالیاشتباه در هدف در همان  اشتباه در هدف 

فاصلۀ زیاد که  که به دلیل شود؛ بنابراین در فرضی که شکارچی تیر را به هدفش... تیر مرتکب به خطا رفته و جان انسان دیگری گرفته می
هدف انسان زنده بوده است، از مصادیق اشتباه در موضوع به هدف معلوم شود که آن  ظاهرًا حیوان بوده است، شلیک کند و پس از اصابت تیر

ا در فرضی شود؛ زیرا پس از اصابت تیر با هدف، تازه معلوم میعمدی محسوب میو جنایت شبه ر مرتکب اشتباه بوده است؛ امِّ شود که تصوِّ
 و جنایت خطای محض محسوب ورد کند، از مصادیق اشتباه در هدفکه در همان لحظۀ شلیک تیر به حیوان، به اشتباه به انسانی برخ

ا اشتباهًا به انسان زندهشود. یا در فرضی که شخص به قصد تیراندازی به جسد )با علم به مُردهمی ای بودن( به سمت آن شلیک کند، امِّ
ا در فرضی که شخص با تصوِّ  ر اینکه هدف او ُمرده است به طرفش شلیک کند و برخورد کند، رفتار او از مصادیق اشتباه در هدف است، امِّ

 شود.پس از اصابت به هدف، مشخص شود که زنده بوده است، از مصادیق اشتباه در موضوع محسوب می
  با توجه به ضابطۀ احراز اشتباه در زمان ارتکاب جرم )خطای محض( و احراز اشتباه پس از ارتکاب جرم )شبه عمدی و عمد( اشتباهات را

 بندی نمود:توان به طور مختصر بدین شکل دستهمی
 خورد )خطای محض(اشتباه در هدف: در لحظۀ جنایت به هدف و مرتکب نمی −
که  کند و بعدًا معلوماشتباه در موضوع: در لحظۀ جنایت به هدف مرتکب که انسان مهدورالدم، شیء یا حیوان بوده است، برخورد می −

ر او نادرست بوده و به انسان  الدم برخورد کرده است )شبه عمد(محقون تصوِّ
ر او شود که تکند و بعدًا معلوم میالدم بوده است، برخورد میاشتباه در هویت: در لحظۀ جنایت به هدف مرتکب که انسان محقون − صوِّ

 الدم دیگری برخورد کرده است )عمد(نادرست بوده و به انسان محقون
 مصرف اثر در روانی تعادل عدم و مستی حال در جنایت ارتکاب»قانون مجازات اسالمی:  321مطابق مادۀ : االرادگی )مستی(مسلوب .5

 االختیارسلوبم کلی به مرتکب روانی، تعادل عدم و مستی اثر بر شود ثابت اینکه مگر است قصاص موجب آنها، مانند و روانگردان مخدر، مواد
 مرتکب که ودش ثابت اگر لکن. شودمی محکوم «تعزیرات» پنجم کتاب در مقرر تعزیری مجازات به دیه بر عالوه صورت، این در که است بوده
 نظیر یا جنایت آن ارتکاب موجب نوعاً  ولو وی روانی تعادل عدم و مستی که است داشته علم یا و کرده مست عملی چنین برای را خود قبالً 

 «.گرددمی محسوب عمدی جنایت، شود،می او جانب از آن
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  ی مسلوب 114با توجه به مادۀ ر شده االختیاق.م.ا در صورتی که محرز شود، مرتکب خود را برای ارتکاب جرم مست یا نشئه نکرده و به کلِّ
به  و مرتکبشود شود و هر چند قصاص ساقط میباشد، به طور کلی از مجازات معاف خواهد شد، ولی این حکم شامل جنایات عمدی نمی

ر در مواد  مصرف مسکر یا  نماند حدِّ قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات محکوم خواهد شد، ناگفته  114و  110پرداخت دیه و تعزیر مقرِّ
ت خود باقی است. ر کماکان به قوِّ  تعزیر ناشی از استعمال مواد مخدِّ

 گاه باشد که در که قصد مستقیم بر ارتکاب مستی عمدی رافع مسؤولیت نیست، اعم از آن ستی مرتکِب م جنایت داشته باشد یا به این مطلب آ
ر به قصاص نیز محکوم خواهد شد.جنایت می  شود که در این صورت عالوه بر حِدِّ مصرف مسکر یا تعزیر ناشی از استعمال مواد مخدِّ

  َگاه باشد که در ز سؤالعی بَ در مورد قصد ت ـ مثاًل  تمان مستی مرتکب جرمی غیر از جنایاین است که اگر مرتکب نسبت به این قضیه آ
ا اتفاقًا مرتکب جنایت شود، آیا میسرقت، توهین و ... ـ می ایت توان او را به مجازات جنشود و خود را برای ارتکاب این جرائم مست کند، امِّ

ای جز آنچه همان نتیجۀ خاصِّ است و در صورتی که نتیجه حصولعمدی محکوم نمود؟ پاسخ منفی است؛ زیرا قصد تبعی به معنای علم به 
ر در قانون محکوم می حصولمرتکب از  گاه بوده است، حاصل شود به دلیل فقدان قصد، قصاص ساقط و مرتکب به دیه و تعزیر مقرِّ  شود.آن آ

  شرط است: 0عدم مسؤولیت کیفری شخص مست، مستلزم رعایت 
 االختیار بوده است.مسلوبمرتکب، حین ارتکاب جرم به کلی  .1
ات ارادگی حاصل از مصرف مشروبمرتکب، خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده باشد، ناگفته نماند، در مورد استناد به مستی و بی .0

ر و ... اصل بر عدم وجود شرایط فوق است و اثبات خالف آن بر عهدۀ متهم است؛ بنابراین در صورتی که در  الکلی، موادِّ مخِدِّ
هم تردید داشت، باید اصل را بر اختیار و ارادۀ او گذاشت.سلوبم  االختیار شدن متِّ

 ی با جمع دو شرط فوق نیز تنها قصاص ساقط شده و مرتکب علی االختیار رغم مسلوبدر جنایات عمدی )اعم از قتل یا جنایت بر أعضا( حتِّ
ر در قانون و دیه م 321بودن، مطابق مادۀ   گردد.حکوم میق.م.ا به تعزیر مقرِّ

 
 وجهۀ جرمعلل م

 طوفان، ،سیل سوزی،آتش قبیل از الوقوعقریب یا فعلی شدید خطر بروز هنگام هرکس»قانون مجازات اسالمی:  110مطابق مادۀ : اضطرار .1
 نیست زاتمجا قابل شودمی محسوب جرم قانون طبق که شود رفتاری مرتکب دیگری یا خود مال یا نفس حفظ منظور به بیماری یا زلزله

قانونگذار در مادۀ فوق « .باشد داشته ضرورت آن دفع برای و متناسب موجود خطر با ارتکابی رفتار و نکند ایجاد عمداً  را خطر اینکه بر مشروط
فظ حشود که شخص برای خالصی از آن و به اضطرار به عنوان یکی از علل موجهۀ جرم پرداخته است؛ اضطرار به شرایطی سختی گفته می

ست. منشأ اضطرار ممکن است درونی )مانند گرسنگی یا بیماری( یا بیرونی )مانند سیل یا ا دیگری، ناگزیر از ارتکاب جرم اجان یا مال خود ی
در  رزلزله( باشد در هر حال این موارد حصری نبوده و هر گونه شرایط اضطراری که انسان را ناچار از ارتکاب جرم نماید، با رعایت شرایط مقرِّ 

 شود.قانون اضطرار محسوب می
 طبق که رفتاری ارتکاب قبل، مواد در مذکور موارد بر عالوه»قانون مجازات اسالمی:  110مطابق با مادۀ : حکم قانون و أمر آمر قانونی .2

 :نیست مجازات قابل زیر موارد در شود،می محسوب جرم قانون
 .باشد قانون اجازه یا حکم به رفتار ارتکاب که صورتی درـ  الف

 .باشد الزم اهم قانون اجرای برای رفتار ارتکاب که صورتی درب ـ  
 «.نباشد شرع خالف مذکور امر و باشد صالحیذ  مقام قانونی امر به رفتار ارتکاب که صورتی درپ ـ 

تیجه تقصیری شود و در نصالح ارتکاب یابد، مشمول تعریف جرم نمیبه موجب این ماده هرگاه رفتاری بنا بر حکم قانون یا امر قانونی مقام ذی
 االطالق رفتاری است اعم از فعل یا ترک فعل که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است. بنابراین،بر عهدۀ مرتکب ثابت نیست. جرم علی

هم پرداخته مشروع حکم قانون یا امر قانونی مقام ذی صالح هم افعال ضابط دادگستری را که به دستور مقامات قضایی به دستگیری متِّ
دار حکم اعدام را به اجرا گذاشته و هم افعال سربازی که در زمان جنگ به کشتن سازد و هم فعل دژخیم را که بنا به امر مقام صالحیتمی

هایی همچون بازداشت غیرقانونی، ضرب و جرح و قتل نفسه جرم و با عنوانن دشمن قیام کرده است. این رفتارها هر یک فیو مجروح کرد
با رعایت شروطی زوال یافته است، مانند این است  هاآناند، ولی چون به موجب حکم قانون وصف مجرمانۀ و نظایر آن در قانون توصیف شده
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توجیه  نماید،ه است. گاهی خود قانونگذار، جرم را مباح دانسته و در واقع، با حکم خود ارتکاب جرم را توجیه میکه در اصل جرمی واقع نشد
 باشد: اجرای قانون اهمیا  اجازۀ قانون، حکم قانونق.م.ا ممکن است در قالب  110قانونی با توجه به بندهای )الف( تا )پ( مادۀ 

 :ه نشوند که در حالت عادی جرم است، در چنین مواردی گاهی به موجب حکم قانون، اشخاص، مکلف به انجام عملی می حکم قانون
رار بیماران به حفظ اس موظف، بلکه سرپیچی از حکم قانون مستوجب مسؤولیت است. برای مثال پزشکان تنها انجام آن رفتار جرم نیست

ر در مادۀ به مجازات جرم افشای اسرار حرفهخود هستند و در صورت افشای این اسرار  شود، اما در ق.م.ا تعزیرات محکوم می 140ای مقرِّ
های واگیردار ی و بیماریهای آمیزشقانون طرز جلوگیری از بیماری 3های آمیزشی )مانند سوزاک و سفلیس( به موجب مادۀ مورد بیماری

فنه تنها ملزم به حفظ اسرار بیمار ن 11/3/1302مصوب  زم به ه بهداری اعالم کنند تا از این طریق، بیمار ملباند مراتب را یستند، بلکه مکلِّ
 درمان خود شود.

 :ز انجام رفتاری را می اجازۀ قانون شود، برای مثال توقیف و نگهداری دهد که در حالت عادی جرم محسوب میگاهی قانونگذار خود مجوِّ
موضوع بندهای )الف( تا )ت(  جرائمق.آ.د.ک در  41مادۀ  1افراد از سوی سایرین جرم و مستوجب مجازات است، اما قانونگذار در تبصرۀ 

ۀ اقدامات د واقع شدهقانون مزبور که به طور مشهو اند، به شهروندان این اجازه را داده است تا در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، کلیِّ
ن االزم را برای جلوگیری از فرار متهم و حفظ صحنۀ جرم به عمل آورند؛ بنابراین در چنین مواردی اگر شهروندان مجرم را تا زمان حضور ضابط

 اند.توقیف غیرقانونی نشده در نزد خود نگه دارند، مرتکب

 اجرا است؛ اما اجازۀ قانون تفاوت حکم و اجازۀ قانون در آن است که حکم قانون جنبۀ الزامی داشته و عدم اجرایی آن، خودش دارای ضمانت
 جنبۀ اختیاری دارد و عدم اجرای آن، مسؤولیتی به دنبال نخواهد داشت.

 گری را تر، تکلیف دیاشخاص در یکدیگر تداخل نموده و آنان ناگزیرند برای انجام وظیفۀ مهمگاهی وظایف قانونی  :اجرای قانون اهم
رانندگان،  شود، برای مثال یکی از تکالیفتر، جرم قلمداد نمینادیده بگیرند، در این صورت تخطی از قانون در جهت اجرایی وظیفۀ قانونی مهم

ه تر راننده حفظ جان بیمار است و در صورتی کبدحال در ماشین اورژانس باشد، وظیفۀ مهم رانندگی با سرعت مجاز است، حال اگر یک بیمار
رات راهنمایی و رانندگی مجازات نمود.برای رساندن بیمار به بیمارستان از سرعت مجاز تجاوز کند، او را نمی  توان به دلیل عدم رعایت مقرِّ

شود، بدون آن که یکی از عناصر جرم را زایل کند، سبب رفع تقصیر و معافیت از مجازات می علیهمجنی  گاه رضایت علیه: ضایت مجنی  ر  .3
انون گردد. این مشروعیت رفتار مبتنی بر اجازۀ قشرط مشروعیت رفتار و عدم تقصیر مرتکب محسوب می علیهمجنی  در این صورت رضایت 

رات کیفری کشور ما نسبت به  احی یا طبی مشروعرضایت در عملیااست که در مقرِّ نی رضایت در حوادث ناشی از عملیات ورزشی قانوو  ت جرِّ
 صراحتًا ذکر شده است. و مشروع

 هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان : رضایت در عملیات جّراحی یا طبی مشروع
اح و پزش و همۀ کسانی است که از طرف قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و ن ظامات دولتی انجام شود، موجب رفع تقصیر از جرِّ

ر در قانون صورت  آنها به طبابت اشتغال دارند. اباحۀ عملیات پزشکی مشروط به آن است که رضایت از سوی بیمار، یا سایر اشخاص مقرِّ
ز عملیات مذکور نخواهد بود. مطابق نظریۀ مشورتگرفته باشد و رضایت سایر اشخاص مانند همسر، فرزند، دوست یا   یسایر بستگان بیمار مجوِّ

منظور از نمایندگان قانونی در مورد اعمال جراحی و طبی عبارتند از: پدر، : »رۀ حقوقی قوۀ قضاییهااد 11/3/1311 مورخ 1/1032 شمارۀ
، جدِّ   «زندگی با اوست، وکیل و مادر صغیری که حضانت و تأمین هزینۀ میِّ ق پدری، وصیِّ

 رضایت با برائت متفاوت است: 
تصرف پزشک در بدن او به قصد معالجه و درمان است و  یندگان قانونی او، جهت امکان دخل ونامه: اجازه یا إذن بیمار یا نمارضایت −

ی نمی  سازد.پزشک را از ضمان مدنی و دیه مبرِّ
ه: بریبرائت − کیفری و مدنی از پرداخت خسارات احتمالی ناشی از معالجه و درمان است، مگر کردن پزشک از هرگونه ضمان أعمِّ از الذمِّ

 آن که تقصیر کرده باشد که در این صورت دیه و ضمان مالی به قوت خود باقی است.

 شود.أخذ برائت از مریض که نابالغ یا مجنون باشد، صحیح نیست در این حالت برائت از ولیِّ مریض تحصیل می 

  شود.از مریض به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نباشد، از ولیِّ مریض )اعم از ولیِّ خاص یا ولیِّ عام( برائت أخذ میاگر أخذ برائت 

  .رات عمل کند کسی ضامن نیست  در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقرِّ
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 شرایط عملیات درمانی قانونی: 
 به قصد درمان 

  نیتبا ُحسن 

 با لحاظ منفعت جسمی و روحی بیمار 

  یا اولیا و نمایندگان قانونی او علیهمجنی  با أخذ رضایت 

 ی، علمی و نظامات دولتی  با رعایت موازین فنِّ

 ی و علمی رات و موازین فنِّ  :رعایت مقرِّ

 زشکی محسوب نشود.فرد پزشک، واجد صالحیت پزشکی )دارندۀ نظام پزشکی( باشد و اقدام او مداخلۀ غیرمجاز در کار پ 

 .فرد پزشک، واجد تخصص مربوطه در عملیات جراحی یا پزشکی انجام شده باشد 

 ص، مرتکب هیچ گونه بی  مباالتی نشده باشد، ولو از طرف بیمار یا نمایندۀ او مأذون بوده باشد.احتیاطی یا بیپزشک متخصِّ

  ی مشروعمحدودۀ ضمان پزشک نسبت به تلف یا صدمات بدنی ناشی از عمل احی یا طبِّ  :جرِّ
 وجود رابطۀ سببیت بین) گردددهد موجب تلف یا صدمۀ بندی ق.م.ا هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می 491: به استناد مادۀ اصل −

 معالجه و تلف یا صدمه( پزشک ضامن دیه است.
 :استثناء −
ی بوده و عدم قصور  ق.م.ا، در صورتی که پزشک ثابت کند که عمل 110مادۀ « ج»به استناد بند  .1 رات پزشکی و موازین فنِّ او مطابق مقرِّ

 یا تقصیر در علم و عمل خود را ثابت نماید، در این صورت پزشک ضامن نیست.

همچنین در صورتی که پزشک قبل از معالجه برائت أخذ کرده باشد، ضامن خسارات نیست؛ مگر اینکه بیمار یا اولیاء دم او، تقصیر  .0
 .پزشک را ثابت کنند

 رات و اصول علمی اقدام کرده باشد در صورت وقوع صدمه بر بیمار:پزشکی که با أخذ رضایت  نامه و با رعایت مقرِّ
 ثابت کند که قصور یا تقصیری نداشته است. )اصل بر تقصیر پزشک است، مگر خالف آن را اثبات کند( مسؤول است، مگر 
 ا اگر هم نامه نیز أخذ کرده باشد، مسؤول نیست، مگر قصور یا تقصیر او ثابت شود )اصل بر عدم ئتنامه، براین پزشک عالوه بر رضایتامِّ

 تقصیر پزشک است، مگر خالف آن توسط شاکی یا دادستان به اثبات برسد(

 مقصود از عملیات ورزشی، أعمال یا کارهای ورزشی و یا همان : رضایت در حوادث ناشی از عملیات ورزشی قانونی و مشروع
ی از قابلیت  مجموعی است که ورزشکاران به آن اشتغال دارند. ورزش نیز به ورزش حرکات بدنی با هدف تقویت قوای جسمانی و رسیدن به حدِّ

شود به شرطی که عرف آن را ورزش بشناسد. قواعد عرفی هر ورزش نیز اگر به صورت جویی در رقابت با دیگران گفته میو توانایی برتری
رات آن به تص  یابد، با این شرط که شرع مخالفتی با آن نداشته باشد.ویب مراجع صالح رسیده باشد، آن ورزش قانونًا رسمیت میمقرِّ

  ق.م.ا جرم نبودن عملیات مزبور، منوط به رعایت شرایط زیر است: 110مادۀ « ث»با توجه به بند 
رات آن رشته ورزشی است، این  .1 رات هم شامل تکنیکشرکت در مسابقات ورزشی مستلزم رعایت مقرِّ  ها و فنون آن ورزش است، ومقرِّ

بی و عدم استفاده از  هم شامل اصول و شرایِط شکلی خاص آن. برای مثال اگر بازی فوتبال یا والیبال در معبر عام بدون نظارت مرِّ
 شوند.وسایل ورزشی مجاز و مطمئن برگزار شود، در صورت ورود آسیب به یکدیگر، مسؤول قلمداد می

ارب چنانچه در نتیجۀ ضربات آسیبی به بار آید، ض جکیات ورزشی نباید مغایر با موازین شرعی باشد، برای مثال در ورزش کشتیعمل .0
 های مغایر شرع است.شود، زیرا این ورزش جزء ورزشمسؤول قلمداد می

  هایی که مستلزم ایذاء نفس یا می ورزشق.م.ا، آن است که به موجب موازین اسال 110مادۀ « ث»در بند « موازین شرعی»منظور از
 شوند.ایذاء غیر باشند، مخالف با شریعت شناخته می

  :فقط حوادث وارده بر ورزشکاران نه تماشاچیان  ـ 0کلیۀ حوادث ناگوار ولو جزئی حین ورزش،  ـ 1حوادث مرتبط با عملیات ورزشی شامل
 شود.رج آن میوقوع حادثه ضمن مسابقه، نه خا ـ 3و داوران و مربیان، 
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ی که جان، مال، ناموسحِقِّ انسان برای دفع تجاوز فعلی یا قریب دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از: دفاع مشروع .4 ، الوقوع ناحقِّ
ر مادۀ دآبرو و آزادی تن خود او دیگری را به خطر انداخته است و در صورتی که فرد در راستای اجرایی این حق با رعایت جمع شرایط مندرج 

 ق.م.ا اقدام به رفتاری نماید که طبق قانون جرم محسوب شود، مجازات نخواهد شد. 111
 تجاوزی دفاع در مقابل آن مشروع و قانونی است، که واجد شرایط ذیل باشد: :شرایط تجاوز 

خطری است که به وقوع پیوسته یا وقوع آن بسیار نزدیک است؛ با این وجود اگر  منظور :الوقوع باشدتجاوز یا خطر بالفعل یا قریب .1
تواند با این تهدید و برای دفع خطر نمی« ب»شخص « کشممطمئن باش، باالخره تو را می»بگوید: « ب»به شخص « الف»شخص 

دام متقابل علیه اققع شده باشد و شخص مجنی  دستی کرده و آن شخص را به قتل برساند. همچنین در مواردی که جرم وااحتمالی، پیش
 انجام دهد، رفتار او انتقام است نه دفاع مشروع.

، کند که در مقابل تجاوز غیرقانونی یا غیرعادالنه باشد. در برابر تجاوز قانونیمشروع وقتی مصداق پیدا می دفاع :تجاوز غیرقانونی باشد .0
ض نای آن دستور مقام صالحیتدار و یا حکم قانون است، مانند جلب و دستگیری بزهکار و که مب آمیزی وجود داردأعمال به ظاهر تعرِّ

مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان »بینی شده است: ق.م.ا پیش 111یا مجازات مجرم. بنابراین، همچنان که در مادۀ 
 «.شودب نمیدادگستری در مواقعی که مشغول به انجام وظیفۀ خود باشند، دفاع محسو

: غیرقابل دفع بودن تجاوز با توسل به قوای دولتی بدون فوق وقت یا عدم مؤثر بودن مداخلۀ قوای دولتی در غیرقابل دفع بودن تجاوز .3
 عمالً  وقت فوت بدون دولتی قوای به توسل»ق.م.ا هم دفاع را به این شرط مجاز دانسته که:  111مادۀ « ت»ز یا خطر. بند و دفع تجا

 «.نشود واقع مؤثر خطر و تجاوز دفع در آنان مداخله یا نباشد ممکن
 شود که واجد شرایط ذیل باشد:دفاعی مشروع محسوب می: شرایط دفاع 

ترین دلیل اجازۀ قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع، ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مهم :ضروری بودن دفاع .1
ی تنها راه شود که تا حدودمدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد؛ بنابراین ارتکاب رفتار مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع تلقی می

ه طریقی جز ارتکاب جرم خطر را دفع کند، ولی علیه متجاوز به جرم متوسل شود، دفاع او مشروع نجات باشد. هرگاه مدافع بتوانند ب
هق.م.ا به این شرط که گاه سنجش آن در عمل دشوار است،  111مادۀ « الف»نخواهد بود. قانونگذار در بند   داشته است. توجِّ

ل شد، بلکاز دیگری یا تهدیدهای او نمیِصرف هراس  به :ن معقول یا خوف عقالییمستند بودن دفاع به قرائ .0 ه باید توان به دفاع متوسِّ
ق خطر است. برای مثال در فرضی که شخصی در حین دعوا، دست در جیب خود کرده  قرائن معقولی وجود داشته باشد که حاکی از تحقِّ

ر اینکه در جیب او سالح است، او را به قتل برساند، رفتار شخص دف رف دست شود؛ زیرا ِص اع مشروع محسوب نمیو طرف مقابل به تصوِّ
ا مثاًل در جایی که رفتار آن شخص مسبوق به سابقه بوده و در  حصولتوان قرینۀ معقولی برای کردن در جیب را نمی جرم دانست؛ امِّ

 وع دانست.توان دفاع مشر نزاع قبلی، از جیب خود اسلحه بیرون آورده باشد، رفتار طرف مقابل را به دلیل خوف عقالیی می

این مفهوم که ُعرف جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند و عمل ارتکابی در مقام دفاع  به :تناسب عرفی دفاع یا تجاوز .3
ی هاخطرترین شیوۀ ممکن شروع شده و تنها در صورتی از شیوهترین یا کمعرفًا بیش از حد الزم نباشد، به عبارت دیگر دفاع از آسان

بارتر استفاده شود که ضرورت رفِع تهاجم، این گونه ایجاب کند. یعنی اگر مدافع بتواند برای مثال با فریاد کشیدن و تهدید، متجاوز زیان
 را از رفتار خود منصرف گرداند، به همین اندازه بسنده کند

آن است که خطر در نتیجۀ رفتار خود شخص به وجود نیامده باشد و همان گونه  منظور :دفاع برای ردِّ تجاوز و خطر ناشی از رفتار غیر .4
گاهانه اقدام سبب به تجاوز و خطر»ق.م.ا نیز آمده است:  111مادۀ « پ»که در بند   نگرفته صورت دیگری دفاع و فرد خود تجاوز یا آ

خانه به شخصی که شبانه وارد خانۀ دیگری شده و صاحب به عبارت دیگر، دفاع در برابر دفاع مشروع جایز نیست؛ برای مثال« .باشد
 تواند به دفاع مشروع استناد کند.خانه را بکشد، نمیور شود و آن فرد برای حفظ جان خود، صاحبطرف او حمله

 یا تأدیب منظور به که مجانین و صغار سرپرستان و قانونی اولیای و والدین اقدامات»ق.م.ا:  110مطابق بند )ت( مادۀ  تأدیب و حفاظت: .5
« شود(جرم محسوب نمی) باشد محافظت و تأدیب شرعی حدود و متعارف حد در مذکور اقدامات اینکه بر مشروط شود،می انجام آنها حفاظت

 جرم نبودن این اقدامات، مشروط به شرایط ذیل است:

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ارسال کنید 57502235390تان را به های حقوقی درخواستجهت دریافت جزوات رایگان آزمون یمی  دکتر مالکر 3 اختصاصی جزای حقوق ۀجزو

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

82 
 

  سرپرست قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست یا بی 1قانون مدنی و مادۀ  1194و  1119ق.م.ا، مواد  110مادۀ « ت»بنا بر بند
ی ، وصی منصوب از جانب ایشان و قیم و سرپرستان قانونیپدر  جدشود که والدین پدر و مادر زیستی، اولیاء قانونی که شامل پدر و محرز می
مجاز هستند  سرپرستپدرخواندگان و مادرخواندگان قانونی با رعایت شرایط مقرر در حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست یا بیاز جمله 

 که اقدام به تنبیه متعارف در حدود شرعی نمایند و اگر در این راستا اقدام نمایند قابل مجازات نخواهند بود.

 ی ورزشی، ناظم مدرسه، پرستار دارالمجانین و.. این اقدامات تنها باید از جانب افراد ب ند فوق به عمل بیاید و شامل سایر اشخاص مانند مربِّ
مانی که برای تأدیب دانش حِقِّ تأدیب یا تنبیه طفل آنها را  آموزان و تشویق آنان به درس خواندنیا صغیر را نخواهند داشت. برای مثال معلِّ

ر در قانون محکوم خواهند شد.کنند مجرم تنبیه بدنی )ولو خفیف( می  قلمداد شده و به مجازات مقرِّ

 ام افاقه نمی و  شوداشخاص موضوع این بند تنها صغار و مجانین هستند و شامل نوجوانان، معلوالن ذهنی یا جسمی و مجانین ادواری در ایِّ
 شود.صورت جرم محسوب میخود را برای تأدیب تنبیه بدنی کند، در هر  ۀسالدهبرای مثال رفتار پدری که دختر 

 سازد، اقدامات مذکور باید در حدود شرع و عرف باشد و برای مثال رفتار پدری که به دلیل نمرات ضعیف فرزند خود، او را با کمربند مجروح می
ب به پرداخت بلکه مرتک و چنین رفتاری نه تنها با توجیه قانونی همراه نیست؛ رودبه دلیل عدم رعایت حدود عرفی و شرعی، جرم به شمار می

ر در قانون محکوم خواهد شد.  دیه، قصاص یا تعزیر مقرِّ
 

 شرکت و معاونت در جنایات
 شرکت در جنایات
 و کند مشارکت جرمی اجرائی عملیات در دیگر اشخاص یا شخص با کس هر»قانون مجازات اسالمی:  101مطابق مادۀ شرکت در جرم: 

 خواه اشدب مساوی آنان کار اثر خواه و نباشد خواه باشد کافی جرم وقوع برای تنهایی به یک هر رفتار خواه باشد آنها همه رفتار به مستند جرم،
 یرتقص به مستند جرم، چنانچه نیز غیرعمدی جرائم مورد در. است جرم آن مستقل فاعل مجازات او مجازات و محسوب جرم در شریک متفاوت،

 .است جرم آن مستقل فاعل مجازات آنان، از یک هر مجازات و شوندمی محسوب جرم در شریک مقصران، باشد نفر چند یا دو
 «.دگیر می انجام قانون این چهارم و سوم دوم، هایکتاب مواد رعایت با جنایت در شرکت مورد در دیات و قصاص حدود، مجازات عمالـ إ تبصره

 ریدیگ بر خسارتی یا جنایت وقوع سبب شرکت نحو به نفر چند یا دو هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  133مطابق مادۀ  شرکت در جنایت:
 «.باشندمی ضامن مساوی طور به باشد، مستند همگی یا دو هر به خسارت یا جنایت آن که طوری به گردند
 فقط شود او قتل موجب هاآسیب از برخی تنها و کنند وارد علیهمجنی   بر را هاییآسیب ای،عده اگر»قانون مجازات اسالمی:  310مادۀ 

 «.شوندمی محکوم دیه پرداخت یا عضو قصاص به مورد، حسب دیگران و باشندمی قتل در شریک ها،آسیب این واردکنندگان
ق شرکت در جنایت با توجه به مادۀ  ق.م.ا مستند بودن نتیجه به رفتار همۀ شرکا است، ولو آن که به صورت مساوی مداخله نکرده  101مالک تحقِّ

 د، همگیعلیه را مستند به تمام ضربات بدانباشند، برای مثال اگر سه نفر با ضربات چاقو شخصی را از پا درآورند و پزشکی قانونی فوت مجنی  
ا در صورتی که رفتار یکی از شرکا تأثیری در نت 1ضربه و بقیه  12شرکای در قتل هستند، ولو آن که یکی از آنها  جه یضربه وارد کرده باشند؛ امِّ

علیه را قطع کرده باشد( شریک در قتل عمدی نیست و حسب مورد به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم نداشته باشد )مثاًل انگشت مجنی  
 ود.شمی

رکت باشد؛ به عبارت دیگر برای حصول ششود، شرکت در جنایت میاجتماع عرضی عوامل که نتیجۀ جنایت از تأثیر مشترک آن عوامل واقع می
دی در عرض هم ارتکاب یافته باشند، در حالی که در اجتماع طولی عوامل، که هر عامل بعد از دیگری  اشته گذ اثردر جنایت باید أعمال متعدِّ

 ق.م.ا صورت خواهد گرفت. 131و  131است، احراز مسؤولیت با لحاظ مواد 
 شرکت در جنایتحصول شرایط 

د و در عرض یکدیگر، .1  لزوم وقوع أعمال متعدِّ
د  .0  .عرضهملزوم وجود رابطۀ سببی بین نتیجه و أعمال متعدِّ
  رد کرده باشد.یک ضربه وا« ب»ده ضربه و « الف»تساوی عمل شرکا شرط نیست، ممکن است 
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 مهم  ،مرتکب جنایت شده باشند. زمانهمشود و الزم نیست که همۀ شرکا تقارن زمانی از شرایط حصول شرکت در جنایت محسوب نمی(
د و نتیجۀ جنایت است(  ایجاد رابطۀ سببی بین أعمال متعدِّ

 اقسام شرکت در جنایت به اعتبار عنصر مادی
 شرکت در رفتار و شرکت در نتیجه 

ممکن است شرکا با ارتکاب رفتار واحدی، موجب حصول جنایت شوند، مثل اینکه به کمک هم نتیجۀ واحد حاصل از رفتار واحد:  −
 علیه بکوبند.سنگ بزرگی را برداشته و بر سر مجنی  

د، موجب حصول جنایت شوند، به: نتیجۀ واحد حاصل از رفتار متعّدد − ی که جنایت نحو  ممکن است شرکا با ارتکاب رفتارهای متعدِّ
 ت نماید.علیه فوعلیه توسط شرکا، مجنی  ورود دو ضربۀ چاقو به مجنی   اثرناشی از تأثیر مشترک آن رفتارها باشد، مثل اینکه در 

 شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر 
صورت  اینکه با ایراد ضرب و سر وممکن است شرکا با ارتکاب جنایت به صورت مباشرت موجب حصول جنایت شوند، مثل  مباشر: چند −

علیه مباشر ارتکاب جنایت علیه وی شوند و یا با ادای شهادت دروغی که منجر به اجرای مجازات اعدام، قصاص، قطع عضو مجنی  
 علیه شوند.علیه مجنی  

ر یک جادۀ دًا دممکن است شرکا با ارتکاب جنایت به صورت سبب موجب حصول جنایت شوند، مثل اینکه شخصی عم سبب: چند −
 برخورد با مانع فوت کند، که در این اثرکاری نماید و راننده در رپیچ و َخم مانعی قرار دهد و شخص دیگری در ترمز ماشین وی دستپُ 

 شوند.عمدی محسوب می قتلصورت هر دو سبب شریک در 
ممکن است شرکا با ارتکاب جنایت به صورت اجتماع سبب و مباشر، در عرض یکدیگر موجب حصول جنایت شوند، سبب و مباشر:  −

علیه غذا را خورده و به ضعف ُمفِرط دچار شده باشد در این حالت اگر علیه را آلوده به سم کرده و مجنی  مثل اینکه یک نفر غذای مجنی  
ًا جراحات ناشی از ضربه و ضعف ُمفِرط ناشی از مسمومیت مشترک اثرعلیه در و نهایتًا مجنی   علیه ضربه وارد کندشخص دیگری به مجنی  

فوت کند، هر دو نفر به شرکت در قتل محکوم خواهند شد؛ در چنین مواردی، اگر جنایت مستند به تمام عوامل باشد، آنان به طور 
 «شد، که در این صورت هر یک به میزان تأثیرشان مسؤول هستند ...مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت با»باشند، مساوی ضامن می

 شرکت فاعل و تارک فعل 
ممکن است شرکا با ارتکاب جنایت به صورت فعل موجب حصول جنایت شوند، مثاًل همۀ شرکا با تیراندازی به سمت  چند فاعل: −

 علیه مرتکب جنایت شوند.مجنی  
ه زندانی غذا بان بممکن است شرکا با ارتکاب جنایت به صورت ترک فعل موجب حصول جنایت شوند، مثاًل دو زندان چند تارک فعل: −

 را تعویض ننمایند خط آهنبان ندهند یا دو سوزن
ممکن است شرکا با ارتکاب جنایت به صورت اجتماع فعل و ترک فعل موجب حصول جنایت شوند، مثل اینکه  فاعل و تارک فعل: −

ای را بر روی صورت نوزادی بیندازد تا وی نتواند نفس بکشد و مادر کودک نیز که خواهان مرگ این نوزاد ناخواسته است، صی پارچهشخ
 از کنار زدن پارچه خودداری ورزد.

 
 اقسام شرکت در جنایت به اعتبار عنصر روانی

 حضم خطای یا عمدی شبه عمدی، مورد حسب شرکا از یک هر به نسبت تواندمی دیگر، جنایت هر یا قتل» قانون مجازات اسالمی: 319مادۀ 
 «.باشد
  :ممکن است شخصی، به قصد قتل، دیگری را مجروح کند و شخص دومی، به قصد تأدیب، وی را  برای مثالاجتماع عمد و شبه عمد

علیه به دلیل تأثیر ضرب و جرح وارده توسط آن دو نفر، فوت نماید، در این حالت هر دو مرتکب ای مضروب سازد و مجنی  به فعل غیرُکشنده
دیه مرتکب عامد را قصاص و نصف دیه را هم از مرتکب دیگر دریافت نمایند، توانند با دادن نصف شریک جرم محسوب شده و اولیای دم می

 هر یک از آن دو نفر گذشت نمایند. یانفر دو هر یا از هر یک از مرتکبان نصف دیه را بگیرند و از 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ارسال کنید 57502235390تان را به های حقوقی درخواستجهت دریافت جزوات رایگان آزمون یمی  دکتر مالکر 3 اختصاصی جزای حقوق ۀجزو

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

84 
 

  :که قصد  یبرای مثال ممکن است شخصی، به قصد قتل به سمت دیگری تیراندازی کند و شخِص دیگر اجتماع عمد و خطای محض
یرد؛ علیه در نتیجۀ اصابت هر دو تیر، مجروح شده یا بمعلیه مذکور برخورد نماید در نهایت مجنی  شکار حیوان دارد، تیر او به خطا رفته و مجنی  

 علیه یا، مجنی  شود، در ارتکاب جنایت شرکت کندیا اینکه یک نفر با شخص صغیر یا مجنونی، که عمد آنها خطای محض محسوب می
عاقلۀ مرتکب خطای محض دریافت نمایند و به مرتکب عمدی بپردازند توانند مرتکب عمدی را قصاص نمایند و نصف دیه را از اولیای دم می

 یا از مرتکب عمدی و عاقلۀ مرتکب خطای محض دیه بگیرند یا از هر دو نفر یا هر یک از آن دو نفر گذشت نمایند.
  :ای بزند و شخص دوم در حالیمثال ممکن است شخصی، به قصد تأدیب به دیگری ضربه برایاجتماع شبه عمد و خطای محض 

شود. در این علیه در نتیجۀ تأثیر هر دو ضربه کشته یا مجروح مینهایت مجنی   در دینمایمای وارد که کودک نابالغی است به مرتکب ضربه
ر میحالت، هر یک از مرتکبان به میزان یک دوم دیه را از کتوانند یعلیه یا اولیای دم میباشند؛ بنابراین مجنی  دوم در ارتکاب جنایت مقِصِّ

 د.نفر گذشت نماین دوکودک( دریافت نمایند یا از هر دو نفر یا هر یک از آن دوم دیه را از عاقلۀ مرتکب خطای محض )مرتکب شبه و یک
  :ه ای بزند و شخص دومی ببرای مثال ممکن است شخصی، به قصد قتل به دیگری ضربهاجتماع عمد، شبه عمد و خطای محض

کند و علیه اصابت میگیری به مجنی  ر هدفخطا د اثرزند، در حالی که ضربۀ شخص سومی که متوجه حیوان است، بر قصد تأدیب او را می
ر سوم در ارتکاب جشود. در این حالت، هر یک از مرتکبان به میزان یکعلیه در نتیجۀ تأثیر هر سه ضربه کشته یا مجروح میمجنی   نایت مقِصِّ

سوم دیه را از عاقلۀ دیه را از مرتکب شبه و یکسوم توانند مرتکب عمدی را قصاص نمایند و یکعلیه یا اولیای دم میباشند؛ بنابراین مجنی  می
مرتکب خطای محض دریافت نمایند و به مرتکب عمدی بپردازند یا از مرتکب عمدی و مرتکب شبه عمد و عاقلۀ مرتکب خطای محض دیه 

 بگیرند یا از هر سه نفر یا هر یک از آن سه نفر گذشت نمایند.
 

 مورد، حسب عمدی، جنایت در شرکت موارد در»قانون مجازات اسالمی:  313مادۀ ق مطاب: مرتکب جنایت عمدی شرکای نحوۀ مجازات
 بپردازند شوندهقصاص به را دیه از خود سهم بالفاصله باید دیگران و کند قصاص را عمدی جنایت در شرکا از یکی تواندمی دم ولی یا علیهمجنی  

 شوندگانقصاص هب قصاص، از پیش را آمده پدید جنایت بر مازاد دیه اینکه بر مشروط کند، قصاص را آنان از یکی از بیش یا شرکا همه اینکه یا و
 شرکا تعداد تنسب به را جنایت دیه از خود سهم باید نیز شودنمی قصاص که شرکا از یک هر نباشند، شرکا همه شوندگانقصاص اگر. بپردازد
 .بپردازد
 مصالحه آنان اب یا کند گذشت مجانی دیگر برخی به نسبت خود حق از و باشد شرکا از برخی قصاص خواهان دم، ولی یا علیهمجنی   اگرـ  تبصره
 «.بپردازد دگانشونقصاص به را آنان دیه مازاد قصاص، از پیش باید باشد، شانجنایت سهم از بیش شوندگانقصاص دیه که صورتی در نماید،

 های زیر را انتخاب نمایند:در مقابل شرکای مرتکب جنایت عمدی یکی از راه تواننداولیای دم میعلیه یا با توجه به مادۀ فوق، مجنی  
علیه یا اولیای دم خواهان قصاص همۀ شرکا باشند، باید سهم هر یک از شرکا پیش از قصاص در صورتی که مجنی   قصاص همۀ شرکا: .1

 هارپنجمچنفر شرکای در قتل عمدی باشند، باید به هر یک از آنها،  پنجعلیه یا اولیای دم پرداخت شود؛ برای مثال در فرضی که توسط مجنی  
 دیۀ کامل پرداخت شود.

ر است:های زیر قابل تعلیه یا اولیای دم خواهان قصاص بعضی از شرکا باشند، حالتمجنی   در صورتی که از شرکا: قصاص بعضی .2  صوِّ
   اید میزان سهم شوند؛ ب: در این صورت شرکایی که قصاص نمیاخت دیه گذشت نماینددعلیه یا اولیای دم از بعضی از شرکا در ازای پر مجنی

نابراین مطابق ؛ بشونده را بپردازندعلیه یا اولیای دم باید شخصًا سهم دیۀ قصاصعلیه یا اولیای دم او بدهند و مجنی  مجنی  خود از دیه را به 
 د:ا قصاص کننر شریک در ازای پرداخت دیه گذشت نمایند و فقط دو شریک علیه یا اولیای دم بخواهند از سه مجنی  اگر فرض فوق، 

پنجم( باید به میزان سهم خود )هر کدام یک شوند وقصاص نمی ازای پرداخت دیه از آنان گذشت شده است،در  که شریکیهر یک از سه  −
 .علیه یا اولیای دم بدهندرا به مجنی  

به میزان چهارپنجم دیۀ کامل است، شریک شوندگان که سهم هر یک از دو ظفند سهم قصاصوعلیه یا اولیای دم مهمچنین مجنی   −
 پرداخت نمایند. آنانپیش از قصاص به 
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   علیه یا با توجه به گذشت بدون أخِذ دیه، مجنی   صورت: در این دیه گذشت نمایند پرداختعلیه یا اولیای دم از بعضی از شرکا بدون مجنی
بپردازند، بنابراین  شوند؛ ولی باید شخصًا سهم افرادی را که قصاص میشوند بگیرندتوانند مبلغی را از افرادی که قصاص نمیاولیای دم نمی

 اص کنند:را قصشریک بدون پرداخت دیه گذشت نمایند و فقط دو  شریکعلیه یا اولیای دم بخواهند از سه مطابق فرض فوق، اگر مجنی  
 پردازند.میشوند و چیزی نکه بدون پرداخت دیه از آنان گذشت شده است، قصاص نمی شریکیسه  −
به میزان چهارپنجم دیۀ کامل است، شریک شوندگان که سهم هر یک از دو ظفند سهم قصاصوعلیه یا اولیای دم مهمچنین مجنی   −

 پرداخت نمایند. آنانپیش از قصاص به 
   ریکی که در این صورت از ش :اخت دیه گذشت نماینددبدون پر  بعضی دیگراز  واخت دیه درا در ازای پر شرکا  بعضیعلیه یا اولیای دم مجنی

از شریکی که از او بدون پرداخت دیه گذشت شده است، چیزی شود و گذشت او منوط به أخذ دیه است، به میزان سهمش دیه گرفته می
یای دم ا اولعلیه یشود؛ بنابراین مطابق فرض فوق، اگر مجنی  شونده به میزان سهمش از دیه پرداخت میشود و به فرد قصاصگرفته نمی

 نند:را قصاص کشریک بدون پرداخت دیه گذشت نمایند و دو شریک در ازای پرداخت دیه گذشت نمایند و از یک شریک بخواهند از دو 
پنجم( شوند و باید به میزان سهم خود )هر کدام یککه در ازای پرداخت دیه از آنان گذشت شده است، قصاص نمیشریکی هر یک از دو  −

 یا اولیای دم بدهند. علیهرا به مجنی  
 پردازد.شود و چیزی نمیگذشت شده است، قصاص نمی اوکه بدون پرداخت دیه از  شریکی −
شوندگان که سهم هر یک از دو شریک به میزان چهارپنجم دیۀ کامل است، ظفند سهم قصاصوعلیه یا اولیای دم مهمچنین مجنی   −

 پیش از قصاص به آنان پرداخت نمایند.
   ق.م.ا شرکای دیگر باید بالفاصله سهم  313: در این صورت به صراحت مادۀ ا اولیای دم خواهان قصاص یک شریک باشندعلیه یمجنی

از  علیه یا اولیای دم بخواهند یک نفر را قصاص کنند، هر یکشونده بپردازند؛ بنابراین مطابق فرض فوق، اگر مجنی  خود از دیه را به قصاص
علیه یا شونده بپردازند؛ به عبارت دیگر در فرضی که مجنی  پنجم دیه( را به قصاصیزان سهم خود )هر کدام یکچهار شریک دیگر باید به م

ا اگرنشده دهند که قصاصشونده را شرکایی میاولیای دم بخواهند فقط یکی از شرکا را قصاص کنند، سهِم دیۀ قصاص بخواهند  اند؛ امِّ
 پردازد.شوندگان را خود شاکی میدیۀ قصاصبیش از یک شریک را قصاص کنند، سهم 

در این صورت اگر گذشت همۀ شرکا در ازای پرداخت دیه باشد، همگی آنها به صورت مساوی مسؤول پرداخت دیه  گذشت همۀ شرکا: .3
 شود.هستند و اگر گذشت همۀ شرکا بدون پرداخت دیه باشد، از هیچ کدام از آنها چیزی گرفته نمی

 پرداخت فاضل دیۀ شرکا در صورت قصاص همۀ آنان نکات ذیل قابل توجه است:در مورد قصاص و 
 در مواردی که به دالیلی مانند وجود رابطۀ پدر و فرزندی، عدم تساوی در دین، عدم مسؤولیت کیفری و ... حِقِّ قصاص نسبت به یکی از شرکا 

 شوند.فت سهم خود از دیه قصاص میپس از دریا ثابت نباشد، آن شریک به پرداخت دیه و تعزیر محکوم شده و سایر شرکا
 شود.گذشت یا مصالحه با یکی از شرکای جنایت، مانع اجرای قصاص نسبت به سایر شرکا نمی 
   کن المصالحه نمایند که ممتوانند به جای دریافت دیه، گذشت خود را منوط به دریافت وجهعلیه یا اولیای دم میدر جنایات عمدی مجنی

ولیای دم بخواهند علیه یا ایا کمتر از دیۀ کامل باشد. برای مثال در فرضی که چهار نفر شریک در قتل هستند، ممکن است مجنی   است بیشتر
المصالحه به میزان ده برابر دیۀ کامل از او گذشت نمایند و دیگری را قصاص نمایند، در این صورت یکی از شرکا را پس از دریافت وجه

مصالحۀ  .، شخصًا پرداخت نمایندچهارم دیۀ کامل استشونده را که در این فرض به میزان سهیای دم باید سهم قصاصعلیه یا اولمجنی  
ر فرض شود، ندارد و بنابراین أخِذ ده برابر دیۀ کامل دعلیه یا اولیای دم با یک یا چند نفر از شرکا ارتباطی به شریکی که قصاص میمجنی  

فعلیه یا اولیای دم را فوق، مجنی   ، هشوندگان بدهند و فقط باید به میزان سهم آنان از دیسازد تا مبلغ بیشتری به قصاصنمی موظِّ
 )چهارپنجم( پرداخت نماید.

 ت یا دین تعیین می م گردد، در این صورت اگر شرکای در جرم سه نفر باشند، سهسهم هر شریک بر مبنای تعداد آنها و بدون توجه به جنسیِّ
علیه ر مجنی  راین اگسوم و بنابراین سهم او در دریافت دیه دوسوم است )دیۀ کامل منهای سهم مرتکب(؛ بنابهر شاکی در ارتکاب جنایت یک

سوم دیه بگیرند؛ شان؛ یعنی یکتوانند به میزان سهمیا اولیای دم بخواهند به جای قصاص شرکا از آنها دیه بگیرند، از هر کدام از آنها فقط می
ا گر  بخواهند همۀ شرکا را قصاص کنند، باید به هر کدام از آنها دوسوم دیه بدهند. امِّ
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   آنها  توان آنها را قصاص کرد، زیرا جانی نسبت بهی دم بدون پرداخت فاضل دیه اقدام به قصاص شرکا نمایند، نمیعلیه یا اولیااگر مجنی
ر در قانون تعزیرات محکوم می 401شود؛ ولیکن با توجه به مادۀ مهدورالدم محسوب می هی شوند، بدیق.م.ا به دلیل نقِض قانون به تعزیر مقرِّ

اث او میوط حِقِّ او در دریافت فاضل دیه نمیاست که قصاص مرتکب موجب سق  توانند پس از اجرای قصاص، تقاضایشود و مرتکب یا ورِّ
 سهم خود از دیه را بنمایند.

  در فرض شرکت در جنایت، باید فاضل دیۀ مرتکب پیش از اجرای قصاص پرداخت شود، یعنی در فرضی که سه مرد به صورت شرکت در
برسانند، باید قبل از قصاص هر سه مرد دوسوم دیۀ کامل را به هر یک پرداخت نمود. برای مثال در فرضی که  جنایت مرد دیگری را به قتل

 422میلیون تومان باشد، اولیای دم باید قبل از قصاص هر سه شریک به هر کدام از سه شریک دوسوم دیۀ کامل یعنی  122دیۀ کامل 
 سه مرتکب را دارند.میلیون تومان بپردازند آن گاه حِقِّ قصاص هر 

  ق به مرتکب است و بحث یای علیه منتفی است؛ بنابراین اگر یک نفر، چند نفر را به قتل برساند اولدیه در مورد مجنی   فاضلفاضل دیه متعلِّ
 او مطالبه کنند. را ازتوانند چیزی مازاد بر قصاص دم فقط حِقِّ قصاص مرتکب را دارند و نمی

 علیه )مقتول( برابر باشد، بحث فاضل دیه منتفی خواهد بود؛ برای مثال در صورتی که دو زن، مردی را دیۀ مجنی   در مواردی که دیۀ شرکا با
ت تساوی دیۀ شرکا با مجنی   داخت فاضل دیه توانند بدون پر علیه، اولیای دم میبه قتل برسانند یا چهار زن، دو مرد را به قتل برسانند، به علِّ

 نمایند. اقدام به قصاص مرتکبین
 نحوۀ محاسبۀ فاضل دیه در فرض شرکت در جنایت )تعّدد مرتکبین(

 توان به کار برد به این صورت است:روشی که در محاسبۀ فاضل دیه می
(1

تعداد شرکای جرم
 دیه قاتل بر اساس جنسیت -جمع دیۀ مقتولین بر مبنای جنسیت( × 

را به قتل برسانند و اولیای دم خواهان قصاص هر دو باشند، باید به هر یک از زن و مرد بر  زن 1با شرکت یکدیگر  زن 1مرد و  1اگر : 1مثال 
 مبنای فرمول فوق این مقدار فاضل دیه پرداخت کنند:

 کامل باید به مرد پرداخت شود. یۀد %11 :مقدار فاضل دیۀ پرداختی به مرد
122-(12×1

0
 دیۀ کامل %11 = (

 دیۀ کامل باید به مرد پرداخت شود. %01: مقدار فاضل دیۀ پرداختی به زن
12-(12×1

0
 دیۀ کامل %01 = (

باشند، باید به هر یک از زن  نفر 1را به قتل برسانند و اولیای دم خواهان قصاص هر  زن 0مرد و  1 با شرکت یکدیگر زن 1 و مرد 4اگر : 2مثال 
 و مرد بر مبنای فرمول فوق این مقدار فاضل دیه پرداخت کنند:

 کامل باید به هر مرد پرداخت شود. یۀد %12: مرتکب مردهر مقدار فاضل دیۀ پرداختی به 
122-(022×1

1
 دیۀ کامل %12 = (

 کامل باید به هر زن پرداخت شود. یۀد %12: هر زن مرتکبمقدار فاضل دیۀ پرداختی به 
12-(022×1

1
 دیۀ کامل %12 = (

مون و صفحۀ اینستاگرام( omidmollakarimi@)، کانال تلگرام www.mollakarimi.irما در سایت  یه پیام غیربازرگانی:
(@vekalatyar)های حقوقی، دانیم که داوطلباِن آزمونهای حقوقی نیاز است را به شما خواهیم داد! می، هر آنچه برای قبولی در آزمون

منابعی رو  دهیم این است که اوونگیرند که شروع به خواندن نمایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام میزمانی که تصمیم می
خواهید دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نگذاریم و بهتون اطمینان میر اختیارتون مید به طور رایگانکند رو که برای قبولی کفایت می

 تونیم شاهِد عملکرِد مثبتمون بدونیم.داشت. در واقع، صدها داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو می
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 شرکت در منازعه
 مورد سبح نزاع در کنندگانشرکت از یک هر نمایند منازعه یکدیگر با ایعده گاه هر»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  515مادۀ 

 :شوندمی محکوم زیر مجازات به
 .سال 3 تا 1 از حبس به شود قتل به منتهی نزاع که صورتی در .1
 .سال 3 تا ماه 1 از حبس به شود عضو نقص به منتهی که صورتی در .0
 .سال 1 تا ماه 3 از حبس به شود جرح و ضرب به منتهی که صورتی در .3

 .بود نخواهد ماده این مشمول شود، داده تشخیص مشروع دفاع شخص، اقدام که صورتی در ـ 1تبصرۀ 
 «.شد نخواهد مورد حسب دیه یا قصاص مقررات اجرای مانع فوق هایمجازات ـ 0تبصرۀ 
 .د، که باشمی منازعه از لحاظ لغوی به معنای زد و خورد، مصدر باب مفاعله یکی از أشکال خاِصِّ شرکت در جنایت، شرکت در منازعه است

ورد م این واژه بر لزوم متقابل و طرفینی بودن نزاع داللت دارد؛ بنابراین اگر گروهی از یک طرف به گروهی از طرف مقابل حمله کرده و آنها را
اقدامی مرتکب نشوند، یا اینکه صرفًا از خود دفاع نمایند، مورد از مصادیق  ضرب و ششتم قرار دهند و گروه اخیر کاماًل منفعل بوده و هیچ

افراد با یکدیگر است که با به معنای دعوای گروهی ، از لحاظ اصطالح حقوقی یجمعدستهمنازعه یا نزاع  منازعه نخواهد بود همچنین
رمی های جمعی با انگیزۀ انتقام گروهی و دلگشود، شیوع درگیریع میاز دوستان و ... واق یدار جانبهای مختلف مانند انتقام گروهی، انگیزه

ی است که دعوای میان دو نفر با گذشت زماِن اندکی به تبه حمایت دوستان در برخی مناطق  شود؛ بدیهی میان چند نفر تبدیل می جنگا حدِّ
شود، موجب اخالل در نظم و آسایش عمومی ضر وارد میهای جسمانی که بر افراد حاضر در صحنه حااست که چنین رفتاری فارغ از آسیب

ت و آنیز می  آورند.سایش عمومی به شمار میگردد و از این رو برخی جرم منازعه را در زمرۀ جرائم علیه امنیِّ
  ر در مادۀ ه با مشت و لگد و خواه با ق.م.ا تعزیرات درگیری میان افراد لزومًا به صورت فیزیکی و جسمانی دارد )خوا 111با توجه به نتایج مقرِّ

اشی گروهی به گروه دیگر را در بر نمی  گیرد.جسم خارجی مانند چوب، سنگ، چاقو و ...( و رفتارهایی مانند توهین و فحِّ
 ه ور شده و گروه دوم صرفًا با دشنام و ناسزا به استقبال گروه ای به گروه دیگر حملهمنازعه مستلزم درگیری هر دو طرف است و اگر صرفًا عدِّ

فماند. با توجه به همین شرط دادگاه اول بروند، منازعه منتفی است، زیرا گروه دوم جنبۀ انفعالی داشته و وارد درگیری فیزیکی نشده است  وظِّ
 رسیدگی نماید. کجایکنندگان در منازعه به طور به پروندۀ کلیۀ مشارکت

  رسد همان گونه که ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در نشریۀ افراد با گروه دیگر الزم است و به نظر میجرم منازعه درگیری گروهی از  حصولبرای
بنابراین « ق.م.ا )تعزیرات( سه نفر یا بیشتر است 111ای در مادۀ منظور از عده»آورده است:  10/0/1311مورخ  3113/1مشورتی شمارۀ 

ق شود.« ای دیگرعده»در هر گروه باید حداقل سه نفر حضور داشته باشند تا شرط   محقِّ
 ؟شود یا خیرمسؤولیت نداشته باشد، جزء این نصاب محسوب میاگر یکی از اعضای گروه به دالیل شخصی مانند صغر، جنون و ... : سؤال 
  :شود، اگر یکی از افراد گروه به دلیل وجود علل رافع مسؤولیت کیفری، فاقد مسؤولیت کیفری باشد، مانع نصاب محسوب می بله جزءپاسخ

ق شرط نصاب نخواهد بود،   در این موارد رفتار فرد جرم است و تنها به دلیل برخی شرایط خاص از نظر کیفری مسؤولیت ندارد چراکهتحقِّ
 ی داد؛ زیرا در این موارد به دلیل زوال عنصر قانونی، رفتار مرتکب اساسًا جرم نمی حکم فوق را شود نمی وبمحستوان به علل موجهۀ جرم تسرِّ

ر داشته است:  111مادۀ  1و به همین دلیل است که قانونگذار در تبصرۀ   مشروع دفاع شخص، اقدام که صورتی در»ق.م.ا تعزیرات چنین مقرِّ
ل « .بود نخواهد ماده این مشمول ،شود داده تشخیص ل به دفاع مشروع متوسِّ بدین ترتیب در فرضی که شخصی برای دفاع از خود متوسِّ

ه عالوه بر این که عمل خود وی، مشمول منازع شده و سایرین بدون آن که رفتارشان مشمول شرایط دفاع باشد، با یکدیگر گالویز شوند،
 توان شرکت در منازعه دانست.نخواهد بود، عمل دو نفر دیگر را نیز، به دلیل نرسیدن تعداد آنها به حد نصاب، نمی

  سایرین صرفًا الفاظ  وبا یکدیگر نزاع کنند و در فرضی که تنها دو نفر با یکدیگر به طور فیزیکی درگیر شده  زمانهماین گروه باید به صورت
رکیکی را نسبت به هم بگویند، جرم منازعه منتفی است، همچنان که اگر دو نفر با یکدیگر درگیر شده سپس دو نفر دیگر با هم درگیر شوند 

 منازعه منتفی است. ،زمانهم شرط درگیری حصولعدم به دلیل 
  ر در مادۀ د است و رفتار مرتکبین باید منتهی به یکی از نتایج مقرِّ ق.م.ا تعزیرات؛ یعنی قتل، قطع عضو، ضرب  111منازعه در زمرۀ جرائم مقیِّ

ه البت ای به آنان وارد شود، بحث جرم منازعه منتفی است؛صدمه آنکهیبیا جرح گردد و بنابراین در فرضی که چند نفر با یکدیگر درگیر شده 
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ا گروه یا به اعضای گروه پیروز ی کنندگانمنازعهشود، تنها به یک نفر یا همگی در این زمینه مهم نیست که به چه کسی آسیب وارد می
ی اگر این افراد خودشان جزء  خورده.شکست بلکه آنچه اهمیت دارد ایراد صدمه به یکی از افراد حاضر در صحنۀ نزاع است، حتِّ

 گری و جدا کردن افراد وارد صحنه شده باشند.و مثاًل برای میانجی هکنندگان نبودمنازعه
  ر در مادۀ ی اگر رفتار مرتکبین به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخالل در  111در صورتی عدم حصول یکی از نتایج مقرِّ ق.م.ا تعزیرات، حتِّ

و  111ممکن است تحت شمول مواد دیگری مثل مواد آسایش عمومی منتهی شود، رفتار مرتکبین مشمول جرم منازعه نخواهد شد؛ ولی 
 ق.م.ا تعزیرات قرار گیرند. 110

 ت وجود داشته باشد ا یکدیگر ، برای مثال در فرضی که چند نفر در سر چهارراهی بدر منازعه باید میان رفتار مرتکبین و نتیجۀ وارده رابطۀ سببیِّ
عبور کرده و با یکی از آنان برخورد کند، رفتار مرتکبین به دلیل عدم وجود رابطۀ قرمز گالویز شده و خودرویی با سرعت غیرمجاز از چراغ

ت مشمول جرم منازعه نخواهد بود.  سببیِّ
 که در اثنای  در منازعه بوده باشد، برای مثال در فرضی کنندگانمنازعهنتیجۀ نزاع باشد و الزم نیست که مستند به رفتار تمامی  جنایت باید در

از مرتکبین چاقویی را درآورد و شخصی را در آن به قتل برساند، همۀ مرتکبین به مجازات جرم منازعه و قاتل به قصاص نفس درگیری یکی 
 محکوم خواهد.

 ا در منازعه نیازی به انتسا  بتفاوت شرکت در جنایت با منازعه در این است که در شرکت در جرم نتیجۀ وارده منتسب به تمامی شرکا است؛ امِّ
ین تفاوت دیگر کند. همچنمنازعه کفایت می حصولبه همۀ مرتکبین نیست و همین که جنایت ناشی از نزاع دسته جمعی باشد، برای  نتیجه

ا برای حصول شرکت در است که، در برای حصول منازعه حضور عده نیدر اشرکت در جنایت با منازع  ای )حداقل( سه نفر الزم است؛ امِّ
 کند.فایت میجنایت حضور دو نفر نیز ک

 ق شود، و همین که نتیجه مستند به نزاع باشد کفایت می یجه پس از ، ولو آن که نتکنددر منازعه الزم نیست نتیجه در اثنای منازعه محقِّ
عاتی بعد اای بر سر دیگری وارد کند و مضروب سبا چوب ضربه کنندگانمنازعهخاتمۀ نزاع به وقوع بپیوندد، برای مثال در اثنای نزاع یکی از 

 ریزی مغزی فوت کند.خون اثردر 
  ر در مادۀ حصول منازعه مانند جرائم عمدی دیگر مستلزم عمد مرتکب برای شرکت در منازعه است، ولی نیازی به قصد حصول نتایج مقرِّ

گیری )نه کنندگان باشد و سایرین صرفًا به قصد در ق.م.ا تعزیرات نیست؛ زیرا ممکن است نتیجه صرفًا مستند به رفتار یکی از مداخله 111
ی داد و نتر نزاع شرکت نموده باشند. با توجه به همین مطلب عمدی بودن منازعه را نمیوقوع نتایج( د یجۀ توان به عمدی بودن نتایج آن تسرِّ

عمدی، یا خطای محض باشد؛ برای مثال در فرضی که چند نفر در منازعه شرکت کرده و یکی حاصله ممکن است حسب مورد عمدی، شبه
ا به دلیل اشتباه در هدفاز مرتکبین به قصد کشتن یکی ا ی که برای حل و گیری به پلیسز اعضای گروه مقابل به سمت او شلیک نموده، امِّ

کنندگان به مجازات جرم شرکت در منازعه محکوم خواهند شد و شخصی فصل قضیه، وارد صحنه شده است، اصابت کند، همگی مداخله
ف به پرداخت دیۀ جنایت خطای محض  که اقدام به تیراندازی نموده عالوه بر مجازات مذکور ه باشند. همان گونه که مالحظمیعاقلۀ او مکلِّ

گیری کند؛ ولو آن که نتیجۀ حاصلۀ جنایت به دلیل اشتباه در هدفشود در مثال مزبور ِصرف عمد مرتکب برای شرکت در منازعه کفایت میمی
 خطای محض بوده باشد.

 تر وارد ضعیف کنندگان به انگیزۀ کمک به طرفلیت کیفری آنها ندارد. بنابراین، هرگاه یکی از منازعهکنندگان تأثیری در مسؤو انگیزۀ منازعه
مند شود، مگر آن ق.م.ا از تخفیف مجازات بهره 30مادۀ « پ»نزاع شده باشد، وی تنها ممکن است، به استناد جهات مخففۀ مذکور در بند 

 محسوب کرد. دفاع مشروع که عمل وی را بتوان
 منازعهکنندگان شرکتمجازات 

ر در : متناسب با نوع نتیجۀ حاصله به مجازاتَصرف نظر از اینکه قاتل، ضارب یا جارح مشخص باشد یا نباشدکنندگان منازعههمۀ  .1 های مقرِّ
 ق.م.ا بخش تعزیرات محکوم خواهند شد. 111بندهای مادۀ 

ر در بندهای منازعه: همۀ کنندگان مشخص باشداگر جانی بین منازعه .0 ق.م.ا تعزیرات به  111مادۀ  0یا  1کنندگان به مجازات تعزیری مقرِّ
 شود.حسب نوع نتیجه محکوم شده و جانی عالوه بر آن به قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد محکوم می
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ر در بندهای کنندگان به : همۀ منازعهکنندگان باشدفعل دو یا چند نفر از منازعه بهاگر جنایت مستند  .3  111مادۀ  0یا  1مجازات تعزیری مقرِّ
رات شرکت در جنایت إعمال  ق.م.ا تعزیرات به حسب نوع نتیجه محکوم شده و در مورد افرادی که جنایت مستند به رفتار آنها بوده است، مقرِّ

 شود.می
د باشد .4 ر در بندهای نازعه: همۀ ماگر چند قتل عمل از جانب چند نفر واقع شود، ولی مقتول هر قاتل مردِّ یا  1کنندگان به مجازات تعزیری مقرِّ

ها از جانب آنها ثابت شده ولی مقتول هر قاتل ق.م.ا تعزیرات به حسب نوع نتیجه محکوم شده و در مورد افرادی که وقوع قتل 111مادۀ  0
د باشد، )مادۀ   ق.م.ا تعزیرات: 111ق.م.ا( عالوه بر تعزیر مادۀ  311مردِّ

 شوندمی قصاص قاتل دو هر باشند، قصاص خواهان مقتول، دو هر اولیای اگر −
 سبب به نیز گردی مقتول اولیای قصاص حق کنند، ساقط را آن یا باشند نداشته قصاص حق سبب، هر به مقتول، دو از یکی اولیای اگر −

 .شودیم تبدیل دیه به قاتل، نبودن مشخص
  ،د.مجازات خواهند ش بر اساس نتیجۀ أشدکنندگان منازعهاگر منازعه موجب نتایج مختلفی مثل قتل و ضرب، جرح و نقص عضو شود 
   114و  110واد معلیه یا اولیای دم قرار گیرند و سپس نوبت به اجرای اگر محکومین به قصاص در منازعه مورد گذشت یا مصالحۀ مجنی 

د معنوی قرار خواهد  111لحاظ اینکه عمل ایشان مشمول تعزیر مادۀ  ق.م.ا تعزیرات برسد، با ق.م.ا تعزیرات نیز است؛ بنابراین در شمول تعدِّ
ب  131گرفت و با لحاظ مادۀ   مجازات أشد قابل إعمال خواهد بود. 1390ق.م.ا مصوِّ

 مورد مرتکبین جرم منازعه بالمانع است. تعلیق اجرای مجازات در 
 ر در  در صورتی که جنایت منتسب به یک یا چند نفر از مرتکبین باشد، حسب مورد به قصاص یا دیه و سایر مرتکبین به مجازات تعزیری مقرِّ

 دیه یا قصاص مقررات اجرای مانع فوق هایمجازات»مادۀ مذکور:  0حکوم خواهند شد، مطابق تبصرۀ مق.م.ا بخش تعزیرات  111مادۀ 
در صورتی که رفتار مرتکب یا مرتکبین منتهی به قتل عمدی شده ولی اجرای قصاص نفس به دالیلی مانند گذشت  «.شد نخواهد مورد حسب

 اولیای دم اجرا نشود، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تعزیری بالمانع نیست.
  لوث، با  حصولرت امکان تعیین مرتکب و چند نفر از آنها مظنون به ارتکاب جنایت باشند، در صوکنندگان، منازعهدر مواردی که از میان

امه می شود و کلیۀ توان اقدام به قصاص وی نمود و در صورت عدم امکان تعیین مرتکب حکم به پرداخت دیه داده میاجرای قسِّ
 کنندگان به طور مساوی مسؤول پرداخت دیه خواهند بود.شرکت

   ا این امر منافاتی با مطالبۀ ضرر و زیان از جانب وی کنندگان در جرم باشدهعلیه ممکن است یکی از مداخلهر چند در جرم منازعه مجنی ؛ امِّ
 وجود ندارد.

 
 معاونت در جنایت

د که جرم را ای باشدر صورتی که کسی به مجرم اصلی در ارتکاب جرم کمک کرده یا وقوع جرم را تسهیل نماید، بدون آن که اقدامات وی به گونه
نامند، که قطعًا باید قابل مجازات باشد؛ زیرا وی نیز در حصول جرم نقش داشته و عمل وی چنین فردی را معاون میمستند به عمل او سازد. 

 نوعی مساعدت در گناه و عدوان بوده است.
 ق.م.ا یکی از مصادیق زیر است: 101عنصر مادی معاونت، مطابق مادۀ عنصر مادی معاونت: 

 ارتکاب جرم؛: برانگیختن شخص دیگر به تحریک .1
 االصول تأثیر و نفوذ آن از تحریک کمتر است؛ایجاد شوق، میل و رغبت در دیگری نسبت به ارتکاب جرم، که علی: ترغیب .0
 : واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به وسیلۀ ترساندن او نسبت به جان، مال، ناموس، آبرو و حیثیت وی؛تهدید .3
 ت ارتکاب جرم؛: برانگیختن حس آز و طمع دیگری در جهتطمیع .4
آمیز جهت واداشتن دیگری به ارتکاب جرم، مثل اینکه کسی با علم به قصد گیری و انجام اقدامات خدعه: حیلهبه کار بردن دسیسه یا فریب  .1

 قطعی دیگری به کشتن فردی خاصی با دسیسه و نیرنگ ترتیب روبرو شدن آنها را با یکدیگر بدهد تا قتل رخ دهد.
فساد  ز: شخص ابزار الزم برای ارتکاب جرم، مثاًل سالح برای قتل یا کلید برای سرقت یا خانه برای دایر کردن مراکجرم تهیۀ وسایل ارتکاب .1

 و فحشا را در اختیار دیگری قرار دهد؛
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یوۀ یا ش : شخص شیوه و راه ارتکاب جرم را به دیگری آموزش دهد، مثل اینکه نقشۀ محل سرقت را به وی بدهد،ارائۀ طریق ارتکاب جرم .1
گاه سازد؛ُبری را به او آموزش دهد یا جانی را از مسیر رفت و آمد مجنی  ارتکاب جیب  علیه آ

 کرده و به مقام مادون دستوری مبنی بر ارتکاب عمل مجرمانه صادر کند. سوءاستفاده: فردی از مقام باالتر خود از قدرت سوءاستفاده .0
کردن سارق از آمدن مأموران،  مطلع: آسان کردن ارتکاب جرم برای مجرم اصلی، مثل کشیک دادن در محل سرقت برای تسهیل وقوع جرم .9

 جانی به کشتن یا مجروح کردن وی.علیه جهت قادر ساختن مجرم مجنی   داشتننگهیا 
 ه توان به منزلۀ معاونت در آن جرم دانست؛ بیالذکر، ِصرف سکوت و جلوگیری نکردن از ارتکاب جرم را نمبا توجه به مصادیق حصری فوق

ا در صورت در جرم با ترک فعل حاصل نمی عبارت دیگر معاونت اه و مراقبت بر أعمال دیگری، گ بودن کسی به إعمال کنترل موظفشود؛ امِّ
ِی دانست؛ برای مثال عدِم اقداِم عمد توان عدم إعمال این وظیفه را نوعی تشویق مجرم و تسهیل جرم ارتکابی و در نتیجه معاونت در جرم می

ح بانک در مقابل سارق می  تواند نوعی تشویق سارق و تسهیل عمل سرقت تلقی شود.نگهبان مسلِّ
  م بر عمل مباشر یا با آن باشد؛ بدین ترتیب أعمالی که پس از ارتکاب جرم، در جهت کمک به  زمانهماز لحاظ زمانی، عمل معاون، باید مقدِّ

ه شود، بلکگیرد، به دلیل عدم تقارن زمانی معاونت در جرم محسوب نمیمجرم برای فرار از دست مأموران یا اخفای آالت جرم صورت می
 کس هر»هان کردن جسد مقتول چنین بیان داشته است: ق.م.ا تعزیرات، راجع به پن 131مادۀ ممکن است جرم مستقلی باشد؛ برای مثال 

 نماید دفن را آن دهد رخب هستند جرائم تعقیب و کشف مأمور قانوناً  که اشخاصی به اینکه از قبل یا کند مخفی ،قتل به علم با را مقتولی جسد
 مطلع جرمی وقوع از کس هر»بیان داشته است: ق.م.ا تعزیرات چنین  114همچنین مادۀ « .شد خواهد محکوم سال 1 تا روز 91 از حبس به

 برای یا دنمای مخفی را جرم ادله یا کند تهیه منزل او برای که این قبیل از کند مساعدت محکومیت و محاکمه از مجرم خالصی برای و شده
 «.شد خواهد محکوم حبس سال 3 تا 1 به مورد حسب کند ابراز جعلی ادله مجرم تبرئه

  ،جرم بودن عمل اصلی و نیز ارتکاب جرم یا شروع به آن از سوی مباشر است. این دو شرط ناشی از عاریتی شرط دیگر حصول معاونت در جرم
باشد؛ بدین ترتیب با توجه به جرم نبودن کشتن شخص مهدورالدم یا خودکشی در نظام حقوقی ایران، معاونت در مسؤولیت معاون میبودن 

 شود.وب نمیآن نیز جرم محس
 ت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی ضروری است؛ بنابراین هرگاه کسی چاقویی به دیگری برای ارتکاب قتل بدهد، ولی او با  وجود رابطۀ سببیِّ

ه بتوان ککنندۀ وسایل ارتکاب جرم و در نتیجه معاون در قتل دانست؛ مگر آن توان تهیهاستفاده از تفنگ مرتکب قتل شود، فرد اول را نمی
از مجموع شرایط و اوضاع و احوال، عمل او را به منزلۀ تشویق کردن مجرم اصلی به ارتکاب جرم و در نتیجه از این لحاظ وی را معاون در 

 قتل دانست.
رای شکار ب باشد؛ بنابراین هرگاه کسی سالح خود راعنصر روانی معاونت وجود وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم می: معاونت عنصر روانی

دی توان معاون در قتل عمدهندۀ سالح را نمیبه دیگری بدهد، ولی آن شخص با استفاده از آن سالح مرتکب قتل دیگری شود، شخص عاریه
 دانست.

ی به نظر میباشدفکری و تبانی قبلی بین معاون و مباشر جرم نمیوحدت قصد، مستلزم هم ز سوی ارسد که تمایل معاون به ارتکاب جرم . حتِّ
گاهی و اطالع قطعی معاون نسبت به این که مساعدت وی برای ارتکاب جرم از سوی مباشر ورد م مباشر نیز ضرورت نداشته باشد، بلکه ِصرف آ

 کند.گیرد کفایت میاستفاده قرار می
ی از عمل وی را می  قصد غیرمستقیم او برای ایجاد آنتوان به معنی وجود همان طور که علِم قطعی مباشر جرم نسبت به حصول نتیجۀ خاصِّ

 انتیجه دانست )مثل مفروض دانستن قصد قتل برای کسی که با علم به کشته شدِن افرادی که در هواپیما وجود دارند، ولی نه به قصد کشتن آنه
ه ارتکاب د معاون جرم نیز باید علم وی بکند( در مور بلکه به قصد تخریب محمولۀ هواپیما و أخِذ خسارت از شرکت بیمه، اقدام به انفجار هواپیما می

 جرم از سوی مباشر را در حکم قاصد بودن او دانسته، و در نتیجۀ وجود وحدت قصد بین او و مباشر را محَرز بدانیم.
 مجازات معاونت در جنایت

 می فرد و بگیرد را دیگری کسی اگر: »آمده است فقهی کتب در: مجازات اشخاص معاون در قتل عمد مطابق شرع  قتل هب را او دوِّ
می که حالی در برساند،  چشمان و بدا حبس به محکوم نگهدارنده قصاص، به محکوم قاتل دهند، انجام را جنایت تا کرده بانیدیده را آنها سوِّ

 «گرددمی کور آن، نظیر یا شدهسرخ میِل  با باندیده
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 دارد تا دیگری او را به قتل برساند، مجازات او در شرع حبس ابد است.کسی که شخصی را نگه می ُمْمِسک: .1
 دهند، مجازات او نابینا کردن چشمان او است. انجام را جنایت تا کرده بانیدیده کسی که قاتل و ممسک رابان: دیده .2

  عمدیمجازات معاونت در قتل 
مادۀ  «الف»در صورتی که قاتل قصاص شود، به استناد بند عمدی مجازات معاون در قتل قصاص شود:  جنایت بر نفسمباشر  .1

ر داشته است:  101  حبس معاون( )مجازات است، دائم حبس یا حیات سلب آنها قانونی مجازات که جرایمی در»ق.م.ا که چنین مقرِّ
: سه تعزیری درجۀ و حبس باشدسال می 01 تا 11 از بیش: دو تعزیری درجۀ قابل ذکر است که حبس« باشدمی سه یا دو درجه تعزیری

 .بود سال خواهد 11 تا 12 از بیش
در صورتی که قاتل به هر علتی قصاص نشود، به استناد  عمدی مجازات معاون در قتلقصاص نشود:  جنایت بر نفسمباشر  .2

ر داشته است:  101مادۀ  0تبصرۀ   اساس بر معاون مجازات نشود، ... قصاص علت هر به مباشر(که ) صورتی در»ق.م.ا که چنین مقرِّ
 مورد در»ق.م.ا:  101مادۀ  1 همچنین مطابق تبصرۀ« .شودمی اعمال ماده این( تبند ) مطابق جرم )مباشر(، اصلی فاعل تعزیر میزان

؛ بنابراین در فرض قتل که مباشر قصاص نشود، به استناد «است ارتکابی جرم قانونی مجازات نوع از معاون مجازات ماده این( تبند )
باشد؛ با این وجود می 4این مجازات جزء مجازات تعزیری درجۀ  سال حبس است. 12تا  3مجازات مباشر ق.م.ا تعزیرات،  110مادۀ 

ر صورت عدم قصاص مباشر )فاعل( حبس مجازات معاون دتر از جرم ارتکابی باید تعیین شود؛ یعنی درجه پایین 0تا  مجازات معاون که
سال است( در  0ماه تا  1بیش از  1سال ـ حبس تعزیری درجۀ  1تا  0بیش از  1. )حبس تعزیری درجۀ خواهد بود 1و یا  1تعزیری درجۀ 

 است. شده نسخ ق.م.ا تعزیرات 110، تبصرۀ مادۀ 03/0/1399 مصوب تعزیری حبس کاهش مجازات قانون 11 مادۀ نتیجه به موجب
  عمدیمجازات معاونت در قطع عضو 

 «ب»قصاص شود، به استناد بند  جانیدر صورتی که  عمدی قطع عضومجازات معاون در  مباشر جنایت بر عضو قصاص شود: .1
ر داشته است:  101مادۀ   قابل ذکر است« شش یا پنج درجه تعزیری حبس عضو، عمدی قطع و حدی سرقت در»ق.م.ا که چنین مقرِّ

 .بود سال خواهد 0 تا ماه 1 از بیش: شش تعزیری درجۀ و حبس باشدسال می 1 تا 0 از بیش: پنج تعزیری درجۀ که حبس
 به هر علتی قصاص نشود، به جانیدر صورتی که عمدی  قطع عضومجازات معاون در مباشر جنایت بر عضو قصاص نشود:  .2

ا  حبس سال 1 تا 0 ق.م.ا تعزیرات 114مادۀ استناد   حبس مجازات کاهش قانون یک ماده الف بند موجب مادۀ به این مجازاتاست؛ امِّ
 ۀدرج یر یتعز ؛ بنابراین مجازات معاونت در این موارد حبس ( تقلیل یافته است1سال )درجۀ  0ماه تا  1به : 03/0/۱۳۹۹مصوب  تعزیری

 شود.خواهد بود که با رعایت شرایط قانونی، لزومًا به جایگزین حبس تبدیل می 0یا  1
 معاونت در سقط جنین 

 ایحامله زن عامداً  و عالماً ... کس هر»ق.م.ا تعزیرات:  103موضوع مادۀ  داللت زن حامله به استعمال دارو یا ادویه برای سقط جنین .1
 «شد خواهد محکوم ماه 1 تا 3 از حبس به گردد سقط وی جنین که نماید دیگری وسایل یا ادویه استعمال به داللت را

 که اشخاصی و داروفروش یا ماما یا طبیب اگر»ق.م.ا تعزیرات:  104موضوع مادۀ فراهم کردن وسایل سقط جنین توسط طبیب یا ماما  .2
 به نمایند جنین اسقاط به مباشرت یا و سازند فراهم جنین سقط وسایل کنندمی اقدام داروفروشی یا جراحی یا مامایی یا طبابت عنوان به

 «.پذیرفت صورت خواهد مربوط مقررات مطابق دیه پرداخت به حکم و شد خواهند محکوم سال 1 تا 0 از حبس
  مثل انجام شود ق.م.ا تعزیرات  104و  103معاونت در سقط جنین به هر شکل دیگری غیر از موارد تصریح شده در مواد در صورتی که(

قرار دهد و او با آن وسیله زن را مضروب و جنین را سقط کند( مجازات  اینکه کسی وسیلۀ ایراد ضرب به زن حامله را در اختیار دیگری
 ق.م.ا تعیین خواهد شد. 101معاون مطابق مادۀ 

 
 ادلۀ اثبات در امور کیفری

امه شهادت، اقرار، از عبارت جرم اثبات ادله»قانون مجازات اسالمی:  150مادۀ   «است قاضی علم و قانونی مقرر موارد در سوگند و قسِّ
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االیام به نامند، و از قدیمرا اقرار می« قانون مجازات اسالمی( 114ِاخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود )مادۀ »در حقوق کیفری،  :اقرار
ب در با اقرار متهم، مرات .شده استوم کردن شخص محسوب میترین دلیل برای اقناع واجدان قاضی نسبت به محکعنوان بهترین و مطمئن

ید بر ، تأثیری در اعتبار آن ندارد و دادگاه باانگشت اثررسد، هرچند امتناع متهم از امضا یا انگشت وی می ثرایا  مجلس درج شده و به امضاصورت
 به شود،می قرائت آن متن و شودمی درج مجلسصورت در اقرار مفید اظهاراتعین »ق.آ.د.ک:  319اساس آن رأی صادر کند؛ مطابق مادۀ 

 از عجز یا متناعا مراتب ندارد، اقرار اعتبار در تأثیری ورزد، امتناع اثرانگشت یا امضاء از اقرارکننده هرگاه و رسدمی اقرارکننده اثرانگشت یا امضاء
 «.برسد منشی و قاضی هرمُ  و امضاء به و شود قید مجلسصورت در باید اثرانگشت، یا امضاء

 شرایط حجّیت اقرار
 : اقرار امری شخصی بوده و لزومًا باید از سوی خود مرتکب به عمل آید بنابراین قابل توکیل نیست.شخصی بودن اقرار .1
ۀ اثبات دعوا نیز میاقرار نزد دادگاه .2 ت و ُس  شود؛ زیرا: اقرار باید نزد قاضی دادگاه به عمل آید؛ این حکم شامل سایر ادلِّ قم دالیل احراز صحِّ

 اعتبار صورتی در اقرار».م.ا: ق 010مادۀ  0نماید. مطابق تبصرۀ گیری میبا قاضی دادگاه است و نهایتًا او بر مبنای دالیل ابرازی تصمیم
 دادستان بر مبنای آن تعقیبدر فرضی که متهم نزد دادستان اقرار نموده باشد،  ؛ بنابراین«.گیرد انجام محکمه در قاضی نزد که دارد شرعی

ا احراز اعتبار اقرار در پایان با قاضی دادگاه است و در صورتی که دادگاه یقین بر بیرا به جریان می رغم د، علیاعتباری آن داشته باشاندازد؛ امِّ
هم را تبرئه می  نماید.کیفرخواسِت دادستان، متِّ

دالیلی  به شود؛ مگر آن که شخصداده نمی اثرولو آن که صریح باشد ـ ترتیب  اء و اشاره: اصواًل به اقرار با ایملفظی یا کتبی بودن اقرار .3
ر از اقرار لفظی یا کتبی باشد.  متعذِّ

 ارمخت و قاصد بالغ، عاقل، اقرار، حین در اقرارکننده که است نافذ صورتی در اقرار»ق.م.ا:  110مطابق مادۀ : اهلیت و اختیار اقرارکننده .4
کند( یا بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاص فاقد قصد، مثل ساهی )یعنی کسی که از روی سهو و خطا اقرار می؛ «.باشد

 کند( یا نائم )یعنی شخص خواب( و نیز اقرار شخص بیهوش و مست نافذ نیست.هازل )یعنی کسی که از روی شوخی اقرار می
 ممته از است مکلف دادگاه و است اعتبار و ارزش فاقد شود، أخذ جسمی یا روحی آزار و اذیت یا و شکنجه اجبار، اکراه، تحت که اقراری 

شود، ق.م.ا( اقراری که در نتیجۀ شکنجه و تهدید صورت گرفته باشد، نه تنها موجب مسؤولیت کیفری نمی 119)مادۀ  .نماید مجدد تحقیق
 برای شکنجه هر گونه»قانون اساسی:  30به طور کلی فاقد اعتبار و ارزش است؛ مطابق اصل  شد وبلکه موجب ضمان مدنی و نیز نخواهد 

فاقد  و اقرار و سوگندی شهادت و چنین ، اقرار یا سوگند، مجاز نیستشهادت به . اجبار شخصاست ممنوع اطالع اقرار و یا کسب گرفتن
ق.م.ا تعزیرات  110اجرای عدم رعایت این اصل در مادۀ ضمانت «.شودمی مجازات قانون طبق اصل ناز ای . متخلفو اعتبار است ارزش

 و اذیت را او ندک اقرار به مجبور را متهمی اینکه برای دولتی قضائی غیر یا قضائی نیمأمور  و مستخدمین از یک هر»چنین بیان شده است: 
 خصوص این در کسی چنانچه و گرددمی محکوم سال 3 تا ماه 1 از حبس به مورد حسب دیه پرداخت یا قصاص بر عالوه نماید بدنی آزار

 زاتمجا مباشر کند فوت آزار و اذیت واسطه به متهم اگر و شد خواهد محکوم مذکور حبس مجازات به دستوردهنده فقط باشد داده دستور
 «.داشت خواهد را قتل آمر مجازات آمر و قاتل

  ر است. برای اقرار سفیه و ا اقرار آنها در امور مالی مؤثِّ ر نیست، امِّ ورشکسته به دلیل فقدان اهلیت در امور مالی، اقرار آنان در امور مالی مؤثِّ
ا در جنایات غیرعمدی اقرار آنان فاقد شود و بر مبنای آن متهم به قصاص محکوم میمثال در جنایات عمدی اقرار آنان پذیرفته می شود؛ امِّ

 او حجر حکم که سفیه شخص اقرار»ق.م.ا:  112الزام به پرداخت دیه خواهد بود. مطابق مادۀ  ست؛ زیرا نتیجۀ آن تعهد مالی؛ یعنیتأثیر ا
 «.نیست معتبر جرم از ناشی مالی ضمان به نسبت اما است، نافذ کیفری امور به نسبت ورشکسته، شخص و است شده صادر

ز باید اقرار: منّجز بودن اقرار .5  ق.م.ا( 111)مادۀ  .نیست معتبر مشروط و معلق اقرار و باشد منجِّ
ی جرائمی مهمی مانند قتل عمدی، محاربه، افساد اقرار به اثبات می بارکی: اصواًل کلیۀ جرائم با رعایت نصاب اقرار .5  االرضیفرسند )حتِّ

 برای دو یا چهار مرتبه است.استثنائًا در بعضی از جرائم، اثبات جرم مستلزم تکرار اقرار و َبْغی( البته 
 ق.م.ا( 110، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: )مادۀ بار اقرار کافی است 1در کلیۀ جرائم، : حد نصاب اقرار

 مساحقه. ـ 4تفخیذ،  ـ 3لواط،  ـ 0زنا،  ـ 1:شودمی اثباتبار اقرار  4با ی که جرائم 
 ادی، ـ 0 ُشرب خمر، ـ 1:شودمی اثباتبار اقرار  2 ی که باجرائم  .سرقت موجب حد ـ 4، قذف ـ 3 قوِّ
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  ی ثابت نمی 4در جرائم زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، در صورتی که متهم کمتر از شود؛ ولی با توجه به مادۀ بار اقرار نماید، هر چند مجازات حدِّ
 14 تا 31 به نماید زنا به اقرار بار چهار از کمتر زنی یا مرد هرگاه»محکوم خواهد شد؛ مطابق این ماده:  1درجۀ  یر یتعز  شالقق.م.ا به  030

 «.است جاری نیز مساحقه و تفخیذ لواط، مورد در ماده این حکم. شودمی محکوم شش درجه تعزیری شالق ضربه
  د اقرار شرط است، ضرورتی به پشت سر هم بودن ق.م.ا نیز آمده است:  110مادۀ  0اقرار نیست؛ همان گونه که در تبصرۀ در مواردی که تعدِّ

 «.شود انجام جلسه چند یا یک در تواندمی اقرار است، شرط اقرار تعدد که مواردی در»
  ی ثابت نمیق.م.ا برای اثبات ضمان مالی، یک بار اقرار کفایت می 110 ۀماد 1با توجه به تبصرۀ  شود. برای مثالکند، هرچند مجازات حدِّ

ی، اگر مرتکب تنها یک بار اقرار بر ربودن مال دیگری نماید، حدِّ سرقت بر او جاری نمی ف به در جرم سرقت حدِّ ا قاضی او را مکلِّ شود؛ امِّ
 همچنین سرقت تعزیری هم با یک بار اقرار قابل اثبات است. نماید وبازگرداندن آن مال می

 که جرمی به اقرار در جز به نیست مجازات سقوط موجب اقرار از بعد انکار»قانون مجازات اسالمی:  113مطابق مادۀ  :انکار بعد از اقرار
 صد لواط و زنا در آن جای به و ساقط مزبور مجازات اجراء، حین در ولو مرحله، هر در صورت این در که است قتل حد یا رجم موجب آن مجازات

رییس قوه  01/3/1390نامه نحوه اجرای احکام حدود ... آیین 30در مادۀ « .گرددمی ثابت پنج درجه تعزیری حبس آنها غیر در و شالق ضربه
قوط مجازات هم قرار س بینی قرار گرفته و آنمورد پیش، یک تصمیم قضایی جدید ؛ در رابطه با انکار پس از اقرار در حدود سالب حیاتقضاییه

 اقرار از حکم اجرای هنگام جمله از و مرحله هر در محکوم و باشد شده ثابت اقرار با فقط رجم یا قتل حد چنانچه»است، مطابق مادۀ مذکور: 
 صادرکننده دادگاه به را پرونده اسالمی مجازات قانون( ۱۷۳) ماده اجرای در کیفری احکام اجرای قاضی شود، انتسابی بزهِ  نکرِ مُ  و کند عدول سابق
 احکام اجرای قاضی همچنین. نماید صادر حکم ماده این در مقرر مجازات اساس بر مجازات، سقوط قرار صدور ضمن تا کندمی ارسال حکم

قرار سقوط مجازات با قرار موقوفی اجرای مجازات هر « .کندمی تفهیم محکوم به را مذکور ماده مفاد حکم، اجرای مرحله شروع از پیش کیفری
شوند، با این تفاوت که قرار سقوط مجازات لزومًا از سوی قاضی دادگاه و قرار موقوفی اجرای وب میسدو در زمرۀ قرارهای غیر قابل اعتراض مح

 شود.ق.آ.د.ک لزومًا از سوی قاضی اجرای احکام صادر می 121مجازات به صراحت مادۀ 
 

 جرم وقوع عدم یا وقوع به دعوی طرفین از غیر شخصی خباراِ  از عبارت شهادت»قانون مجازات اسالمی:  114مطابق مادۀ : هادت شهودش
با توجه به این ماده، شهادت تنها برای اثبات جرم یا دفع اتهام کاربرد ندارد و برای هر امر  «.است قضائی مقام نزد دیگری امر هر یا متهم توسط

شود یاد می« نهبِیِّ »شهادت که در فقه از آن به عنوان  دیگری مانند شهادت بر اینکه متهم در فالن تاریخ در مکان نبوده است، قابل استناد است.
ر در قال اثبات جرم است. شهادتی که از آن با نام شهادت شرعی یاد میترین دالیترین و البته مهماز قدیمی نون است. شود، جمیِع کلیۀ شرایط مقرِّ

ات دارای ارزش است، اعم از آن که منتهی به علم قاضی بشود یا نه. د در صورتی که شهادت فاق چنین شهادتی دارای موضوعیت بوده و بالذِّ
 وجدانی قاضی است. اقناعتأثیر آن منوط به  داشته وهادت شرعی باشد، طریقیت شرایط ش

 شرایط شهادت شرعی
ادای شهادت تنها باید از سوی شاهد؛ یعنی کسی که صحنۀ وقوع جرم را دیده است، به عمل آید و قابل توکیل  :شخصی بودن شهادت .1

فی کند تا به جای او شهادت دهد؛ البتتواند به دلیل بیماری، شخص دیگری را به عنوان نمایندۀ نیست؛ برای مثال شاهد نمی ه خود معرِّ
 رار گرفته است.، شهادت فرعی مورد پذیرش ق«شهادت بر شهادت»استثنائًا در بحث 

 شرایط شهادت بر شهادت: 
ی شهادت بدهد که پدرم در زمان  − ر باشد ـ مثاًل فرزند متوفِّ صحنۀ  حیات،اواًل حضور شاهد اصلی به دالیلی مانند فوت، اغماء و ... متعِذِّ

 قتل را دیده بود؛
ق.م.ا تنها قصاص، دیه و ضمان مالی با شهادت بر  109ثانیًا جرم از حدود و تعزیرات نباشد )قصاص و دیات باشد(؛ زیرا با توجه به مادۀ  −

 شهادت قابل اثبات است؛
 ثالثًا شاهد فرعی نیز باید دارای همان شرایط شاهد اصلی باشد. −
 ردن شهادت بر شهادت، تنها شهادت بر شاهد اصلی پذیرفته شده و شهادت بر شاهد فرعی مورد پذیرش قرابا توجه به استثنائی بو 

 تواند به جای فرزند شهادت بدهد.گیرد؛ برای مثال در فرض فوق اگر فرزند هم فوت کند نوه نمینمی
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ر نهایتًا قاضی دادگاه بر مبنای این دالیل، رأی صاد چراکهاحراز اعتبار کلیۀ ادلۀ اثبات دعوا با قاضی دادگاه است، : شهادت نزد دادگاه  .2
ه، با استناد به مادۀ می ق.آ.د.ک جلب خواهد  302کند، حضور شاهد در دادگاه مستلزم احضار اوست و در صورت عدم حضور بدون عذر موجِّ
دای شهادت به صراحت اصل سی و هشتم قانون . البته جلب شاهد به دلیل استنکاف او از امر مقام قضایی است و گرنه اجبار او به اشد

تواند در محضر دادگاه سکوت اختیار کند، به عبارت دیگر شاهد ملزم به حضور است نه ملزم به ادای شهادت. اساسی ممنوع است و شاهد می
ر باشد، قاضی با استناد به مادۀ  او  شهادتو رفته  شاهدخودش نزد ق.آ.د.ک  301در مواردی که حضور متهم به دالیلی مانند بیماری متعذِّ

 شنود.های صوتی و تصویری شهادت را میکند یا از طریق نامه یا سامانهرا استماع می
هی نمیلفظی یا کتبی بودن شهادت .3  د.شو: در شهادت نیز همانند اقرار اصواًل به ایماء و اشاره ـ ولو آن که صریح باشد ـ توجِّ
ی باشد، نه امور حدسی و احتمالی؛ منظور از : اعتبار شهادت منجزمّیت بر شهادت .4 امور »وط به آن است که شهادت مبتنی بر امر حسِّ

ی ت شاهد بر آن قضیه است؛ به عبارت دیگر دیدن صحنۀ وقوع جرم« حسِّ ر د لزومًا حِسِّ بینایی نیست و آنچه دارای اهمیت است، قطعیِّ
گاه شده باشد؛ البته استثنائًا در زنا و لواط شهادت  مانند شهادت موضوعیت نداشته ممکن است شاهد از طریق دیگر شنیدن، از ارتکاب جرم آ

 باید مبتنی بر مشاهده باشد و گرنه شهود به حِدِّ قذف محکوم خواهند شد.
موضوع واحد شهادت بدهند و مفاد شهادت  : در شهادت شرعی باید میان شهود اتفاق نظر وجود داشته و همگی برشهادت بر امر واحد .5

شود، همچنین در صورتی که میان دو شهادت تعارض وجود داشته باشد، آنان یکسان باشد و گرنه شهادت آنان شهادت شرعی محسوب نمی
 هر دو از درجۀ اعتبار ساقط خواهد شد.

ی؛ یعنی ز رعایت نصاب شهادت .5 واط، نا، ل: اصواًل نصاب شهادت در کلیۀ جرائم، شهادت دو مرد عادل است؛ مگر در جرائم جنسی حدِّ
 تفخیذ و مساحقه که نصاب شهادت در آن، شهادت چهار مرد عادل است.

نم کبه خداوند متعال سوگند یاد می»ق.آ.د.ک، شاهد باید پیش از ادای شهادت، سوگند یاد کند که:  303: با توجه به مادۀ اتیان سوگند .2
ف به ادای شهادت باشد و شاهد از ادای البته در  «که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم

ِّ
مواردی که اثبات حق، متوق

 شود.تیان سوگند استماع میاسوگند اجتناب کند، شهادت او بدون 
 :باشد دارا را زیر شرایط باید شهادت ادای زمان در شرعی شاهدقانون مجازات اسالمی:  111مطابق مادۀ شرایط شاهد شرعی: 

 بلوغ  .1
 عقل .0
 ایمان .3
 عدالت .4
 دولِ مُ  طهارت .1
 موضوع در نبودن ذینفع .1
 آنها از یکی یا طرفین با خصومت نداشتن .1
 یتکدِّ  به اشتغال عدم .0
 نبودن ولگرد .9
 شود احراز قاضی توسط باید ماده این موضوع شرایط. 
  ل ل آن. برای مثال اگر شاهد در زمان تحمِّ ادای شهادت، صغیر شرایط فوق باید در زمان ادای شهادت وجود داشته باشد، نه در زمان تحمِّ

ا در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است  .باشد؛ امِّ
  هادت ؛ برای مثال ش«.نیست شرعی شهادت پذیرش از مانع سببی یا نسبی قرابت و مخدومی و خادم رابطه»ق.آ.د.ک:  300 تبصرهبا توجه به

 پذیرش قرار شود.پدر به نفع فرزند یا فرزند به نفع پدر بایستی مورد 
 فاقات، نیز از دیگر شرایط شاهد شرعی محسوب می شود و شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به توانایی ضبط وقایع و اتِّ

 عنوان شهادت شرعی معتبر نیست؛ مگر آن که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.
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  فگاه در وجود شرایط فوق تردید داشته باشد، در صورتی که داد ف و به تحقیق بپردازد که  موظِّ
ِّ
است برای روشن شدن مسأله رسیدگی را متوق

ف در رسیدگی نباید از  191البته با توجه به مادۀ 
ِّ
 روز تجاوز کند. 12ق.م.ا توق

 شودمی پذیرفته باشد، خصومت مورد طرف نفع به شاهد شهادت هرگاه خصومت، شرط مورد در. 
 ق.م.ا( 110)مادۀ  .باشد بوده افاقه حال در نیز شهادت تحمل آنکه بر مشروط شودمی پذیرفته افاقه حال در ادواری مجنون شهادت 
 119)مادۀ  .است معتبر او شهادت برسد، بلوغ سن به شهادت ادای زمان در اما باشد، ممیز غیربالغ شهادت، تحمل زمان در شاهد هرگاه 

 ق.م.ا(
 گیرد.شهادت صغیر غیرممیز هرگز به عنوان شهادت شرعی مورد پذیرش قرار نمی 
  نباشد معصیت اهل دهد،می گواهی وی عدالت بر که شخصی یا قاضی نظر در که است کسی عادلشاهد. 
  ق.م.ا(: 101)مادۀ  شودنمی پذیرفته وی، عدالت و صالحیت از اطمینان و او عمالأ در تغییر احراز تا این افراد شهادت 

 باشد، داشته فسق به اشتهار که صیاشخا −
 ،شود کبیره گناه مرتکباشخاصی که  −
 .باشد داشته اصرار صغیره گناه براشخاصی که  −

عای خود به شهادت شهود استناد کنند، طرفی : جرح و تعدیل شاهد شرعی همان گونه که هر یک از طرفین دعوا، حق دارند برای اثبات مدِّ
فینیز این حق را دارد که آن شاهد را َجْرح نمقابل  عی شود که شاهد معرِّ اید ح شاهد، بْر شده، فاقد شرایط شهادت شرعی است. برای َج ماید و مدِّ

فی دین بح شهود، امکان تعدیل او نیز وجود دارد، ْر شده، فاقد شرایط الزم است. در مقابل َج دو شاهد آورده شود تا شهادت بدهند که شاهد معرِّ
فی  شود تا برای اینکه شهود اوح قرار گیرد، به طرف دیگر این حق داده میْر شده از سوی یکی از طرفین دعوا، مورد َج معنا که هرگاه شاهِد معرِّ

 دارای شرایط شهادَت شرعی هستند، دو شاهد بیاورد.
 :ر کرده است جرح شاهد  .شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرِّ
 :ر کرده است. تعدیل شاهد  شهادت بر وجود یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرِّ
 ق.م.ا( 190)مادۀ  .کند اعالم طرفین به را شهود تعدیل و جرح حق است مکلف قاضی 
 دشو معلوم شهادت از پس جرح موجبات آنکه مگر آید عمل به شهادت ادای از پیش باید شرعی شاهد جرح: زمان جرح شاهد شرعی .

 .ندک تصمیم اتخاذ و رسیدگی جرح، موضوع به است مکلف دادگاه حال هر در و دیآیم عمل به حکم صدور از پیش تا جرح صورت، این در
 ق.م.ا( 193)مادۀ 

 ق.م.ا( 194)مادۀ  کند اقامه دلیل آن اثبات برای تواندیم شاهد صالحیت مدعی وی، جرح یا قاضی سوی از شرعی شاهد رد صورت در 
 در اثبات جرح یا تعدیل شاهد 

 ذکر اسباب الزم نیست. −
 کند، مشروط بر اینکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت می −
 در صورت تعارض شهود در جرح و تعدیل شهود اصلی، شهادت آنان از اعتبار ساقط است. −

  شاهددر اثبات عدالت یا نفی عدالت 
 علم شاهد به عدالت یا فقدان عدالت الزم است. −
 ُحسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست. −

 ؛ مگرق.م.ا( 199مادۀ ) است مرد شاهد 0 جرائم، کلیه در شهادت نصاب: حد نصاب شهادت شهود
 ،گرددیم اثبات مرد شاهد 4 با مساحقه و تفخیذ لواط، زنا. 
  هم به حدِّ اعدام یا َرْجم زن نیز به اثبات می 0مرد و  3مرد با شهادت  4زنای مستوجب سلِب حیات )حدِّ اعدام یا َرْجم( به جای رسد و متِّ

ق( ثابت می 4مرد و  0زن،  0مرد و  3گردد. در این موارد چنانچه به جای محکوم می  شود.زن شهادت بدهند، فقط حدِّ َجْلد )صد ضربه شالِّ
  رسد.زن به اثبات می 4مرد و  0مرد با شهادت  4زنای مستوجب غیر سلِب حیات )َحد َجْلد، تبعید، تراشیدن موی سر( به جای 
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  هرگاه»ق.م.ا:  029شود؛ مطابق مادۀ زن پذیرفته می 0مرد و  1در مورد جنایات غیرعمدی )موجب دیه( و همچنین امور مالی نیز شهادت 
 دعیم برای دیه، موجب عمدیشبه و خطائی جنایت مانند است مال آن از مقصود که یادعاوی همچنین و جنایات هدی مانند مالی دعاوی در

 از فقط را دخو ادعای سوگند، یک ضمیمه به زن شاهد دو یا مرد شاهد یک معرفی با تواندیم وی نباشد، شرعی بینه اقامه امکان خصوصی
 «.کند اثبات مالی جنبه

 حضوری باید شاهد لواط، یا زنا بر شهادت خصوص در»قانون مجازات اسالمی:  022مطابق مادۀ : زنا و لواط جرائمنحوۀ تحّمل شهادت 
 نرسند الزم ددع به شهود که صورتی در همچنین و نباشد مشاهده به مستند شهادت هرگاه و باشد دیده شودمی محقق آن با لواط یا زنا که را عملی

 «.است حد موجب و شودمی محسوب قذف لواط، یا زنا در خصوص شهادت
 :میان شهادت در زنا و لواط و شهادت بر سایر جرائم چند تفاوت وجود دارد

ی .1 ا در سایر جرائم همین شهادت مبتنی بر امور حسِّ مانند ) در زنا و لواط شرط معاینه الزم است؛ یعنی شاهد عمل زنا و لواط را با چشم ببیند؛ امِّ
 کند.شنیدن( و یقین باشد برای اثبات جرم کفایت می

 در زنا و لواط در صورتی که کذب بودن شهادت محرز شود، شهود به حدِّ قذف محکوم خواهند شد. .0
 شوند.در زنا و لواط در صورتی که شهود به حدِّ نصاب نرسند، به حد قذف محکوم می .3
ف است پیش از ادای شهادت  .4 شهود، عواقب آن را به شهود یادآور شود؛ البته وظیفۀ قانونی دادگاه در این زمینه شامل در زنا و لواط دادگاه مکلِّ

ت هم می  به را قانونی شرایط فاقد شهادت عواقب است مکلف قاضی»ق.آ.د.ک:  120مادۀ  0شود؛ مطابق تبصرۀ سایر جرائم منافی عفِّ
 «.دهد تذکر شاهدان

 رجوع از پس شهادت اعاده و شودمی شهادت اعتبار سلِب  موجب مجازات اجرای از قبل شرعی، شهادت از رجوع: رجوع از شهادت شرعی
پذیر است؛ در این صورت شاهد به دلیل شهادت دروغ به مجازات ق.م.ا( رجوع از شهادت در کلیۀ جرائم امکان 190)مادۀ  .نیست مسموع آن، از

 شود.ق.م.ا تعزیرات محکوم می 112مندرج در مواد 
ق.آ.د.ک  414د، مطابق مادۀ در صورتی که پس از قطعیت رأی، کذب بودن شهادت محرز شو: شهادت پس از قطعیت رأی احراز کذب

نامه آیین 09نماید، مطابق مادۀ رود و دادستان اقدام به طرح تقاضای اعادۀ دادرسی در دیوان عالی کشور میاز ِجهات اعادۀ دادرسی به شمار می
 برخی یا همه بطالن اثبات یا و شرعی شهادت مفاد از شاهد رجوع موارد در: »رییس قوه قضاییه 01/3/1390... نحوه اجرای احکام حدود 

 ماده مورد در دادستان و اعالم دادستان به را مراتب کیفری احکام اجرای قاضی اسالمی، مجازات قانون( ۳۲۶) و( ۱۹۸) مواد موضوع سوگندها
 «.نمایدمی دادرسی اعاده تقاضای دادگاه موافقت از پس( ۳۲۶) ماده خصوص در و رأساً ( ۱۹۸)

 
سوگند تنها « .است سوگند اداءکنندۀ گفتار درستی بر خداوند قراردادن گواه از عبارت سوگند»قانون مجازات اسالمی:  021مطابق مادۀ سوگند: 

عاباشد، که در این صورت خداوند را گواه  مختِصِّ مواردی است که دلیل دیگری برای اثبات ادعای فرد وجود نداشته ا ادای قرار داده و ب خود یمدِّ
عای او به اثبات می گیرد و سوگند نیز همانند شهادت بر شهادت تنها برای اثبات قصاص، دیه و ضمان مالی مورد استفاده قرار می رسدسوگند ادِّ

 در حدود و تعزیرات فاقد تأثیر است.
 شرایط اعتبار سوگند

سوگند نیز همانند اقرار و شهادت قابل توکیل نیست و باید از سوی خوِد مدعی به عمل بیاید، البته تقاضای سوگند شخصی بودن سوگند:  .1
قانون  331 گناهی خود سوگند یاد کند؛ مطابق مادۀتواند از متهم تقاضا کند تا برای اثبات بیقابل توکیل است؛ برای مثال وکیل شاکی می

 را طرف باشد، دهش تصریح وکالتنامه در که صورتی در تواندمی دعوی در وکیل و است توکیل قابل سوگند تقاضای»سی کیفری: آیین دادر 
 «دکن یاد سوگند موکل جای به تواندنمی وکیل و نیست توکیل قابل یادکردن سوگند اما دهد، سوگند

 سوگند»ق.آ.د.ک:  333آید؛ مطابق مادۀ نزد قاضی دادگاه به عمل می و سوگندسوگند پس از صدور قراِر اتیاِن ادای سوگند نزد دادگاه:  .2
 کند، یاد دسوگن باید که شخصی و سوگند موضوع دادگاه، قرار در. آیدمی عملبه قاضی نزد و دادگاه قرار مطابق دعوی، اصحاب درخواست به

ر از حضور در دادگاه  «.رسدمی دعوی طرفین و قاضی امضای به سوگند ادای مجلسصورت. شودمی تعیین البته در مواردی که شخص متعِذِّ
هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه، » ق.آ.د.ک: 334باشد، امکان استماع آن خارج از دادگاه وجود دارد؛ مطابق مادۀ 
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یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع تواند وقت دیگری برای سوگند معین کند نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می
 «.کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد

 گیرد.ر نمیاالصول مورد پذیرش قراسوگند باید به طور شفاهی ادا شود و سوگند کتبی برخالف اقرار و شهادت علیلفظی بودن سوگند:  .3
 سایر هب متعال خداوند نام یا تالله بالله، والله، جالله لفظ با و دادگاه قرار مطابق باید سوگند» ق.م.ا: 023مطابق مادۀ ذکر لفظ جالله:  .4

 تعیین آنها دمانن و الفاظ مکان، زمان، حیث از را آن ادای کیفیت دادگاه سوگند، اداءکننده قبول و تغلیظ به نیاز صورت در و شود اداء هازبان
 «.ندارد وجود تفاوتی متعال خداوند نام به سوگند ادای در رمسلمانیغ و مسلمان بین صورت، هر در. کندمی

 «.باشد مختار و قاصد بالغ، عاقل، باید سوگند اداءکنندۀ»م.ا: .ق 020مطابق مادۀ داشتن اهلّیت:  .5
 و قطع روی از و باشد ابهام هرگونه بدون و مقصود در صریح ادعا، با مطابق باید سوگند»ق.م.ا:  024مطابق مادۀ  ر سوگند:جزمّیت د .5

ی الزم نیست و با ادای یک سوگند ادعای شخص اعم از شاکی یا متهم اثبات می« .شود اداء یقین ود؛ مگر شبرای ادای سوگند نصاب خاصِّ
ی را در نظر گرفته است. امه که شارع برای پذیرش سوگند، نصاب خاصِّ  در بحث قسِّ

 ق.م.ا( 021)مادۀ  .شود اداء باشد، مقصود در روشن که ایاشاره یا نوشتن با تعذر، صورت در و باشد لفظ با باید سوگند 
 نباشد، تکلم هب قادر سوگند اداءکننده یا و نباشد آشنا کند،می یاد سوگند که شخصی زبان به قاضی یا نباشد مفهوم اشاره، که مواردی در 

 ق.م.ا( 021)مادۀ  .کندمی کشف را وی مراد امر، متخصص یا مترجم وسیله به دادگاه
 ق.م.ا( 021)مادۀ  .است مؤثر آنها مقامقائم و دعوی طرفین به نسبت فقط سوگند 
 سوگند با ونقان این مقررات مطابق جرائم، از ناشی زیان و ضرر و آرش دیه، قصاص، لکن شودنمی اثبات یا نفی سوگند با تعزیرات و حدود 

 ق.م.ا( 020)مادۀ  .گرددمی اثبات
 ق.م.ا( 012)مادۀ  .شودینم داده اثر ترتیب مزبور سوگند به است، بوده قانونی شرایط فاقد سوگند اداءکننده یا و دروغ سوگند، شود ثابت هرگاه 

 یا حقوقی دعوای در کس هر»مطابق این ماده:  ق.م.ا تعزیرات محکوم خواهد شد؛ 149و به دلیل سوگند دروغ به مجازات مندرج در مادۀ 
در صورتی که بر مبنای سوگند دروغ  «.شد خواهد محکوم حبس سال 0 تا ماه 1 به نماید یاد دروغ سوگند باشد شده او متوجه قسم که جزائی

ق.آ.د.ک نقض  434مادۀ « الف»تواند با استناد به بند رأی صادر شده باشد از جهات تجدیدنظرخواهی محسوب شده و تجدیدنظرخواه می
 عدم اعتبار ادله استنادی دادگاه، نقِض رأی را از مرجع باالتر تقاضا نماید. رأی را به دلیل

 
 مطرح وی نزد که است امری در نِیِّ بَ  مستندات از حاصل یقیِن  از عبارت قاضی علم»قانون مجازات اسالمی:  011مطابق مادۀ : علم قاضی

ِن  امارات و قرائن است موظف وی است، قاضی علم حکم، مستند که مواردی در. شودمی  .کند دقی حکم در صریح طور به را خود علم مستند بیِّ
 آورعلم نوعاً  هک امارات و قرائن سایر و ضابطان گزارش ،مطلع اظهارات محلی، تحقیقات محل، معاینه کارشناس، نظریه قبیل از مواردی ـ تبصره
د هرحال در. گیرد قرار قاضی علم مستند تواندمی باشند  حکم صدور کمال تواندنمی شود،نمی قاضی یقین موجب نوعاً  که استنباطی علم مجرِّ
اشت که جرائم توان انتظار دهای اثبات در شرایط زمانی فعلی مفید، بلکه الزم است؛ زیرا امروزه نمیپذیرش علم قاضی به عنوان یکی از راه «.باشد

نه )شهادت شهود( اثبات شوند؛ بنابراین با پذیرش علم قاضی، به عنوان یکی از راه سالمی، ر حقوق اهای اثبات جرائم دزیادی به وسیلۀ اقرار یا بیِّ
های چون ی و شیوهجنای یبردار عکسپلیس علمی، های جدید کشف و اثبات جرائم را، که با استفاده از علومی مثل پزشکی قانونی، توان شیوهمی

اند؛ وارد حقوق جزای اسالمی کرد و به عالوه برای مواردی مثل، نظرات و مانند آنها ابداع گشته انگشت اثر، آزمایش خون، DNAآزمایش 
 آور، ارزش بایسته قائل شد.ی و سایر قرائن و امارات نوعًا علمکارشناسی، معاینۀ محل، تحقیقات محلِّ 

المی باشد؟ با تصویب قانون مجازات اسبه عمل کردن به علم خود می مطابق قانون ایران در همۀ جرائم، یا تنها در برخی از جرائم، مختارآیا قاضی 
ب  ی به موجب مادۀ 1390مصوِّ ه ارجح است. 010، علم قاضی در همۀ جرائم قابل استناد و حتِّ  ق.م.ا بر سایر ادلِّ

 مستندات علم قاضی
 ،نظریۀ کارشناسی .1
 معاینۀ محل، .0
ی، .3  تحقیقات محلِّ

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ارسال کنید 57502235390تان را به های حقوقی درخواستجهت دریافت جزوات رایگان آزمون یمی  دکتر مالکر 3 اختصاصی جزای حقوق ۀجزو

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

98 
 

 ،مطلعاظهارات  .4
 ،گزارش ضابطان .1
 .قرائن و امارات و سایر .1

 
 اثبات جنایت هایراه

 «.ودشمی ثابت نیز قسامه طریق از قانون این «کلیات»اول  کتاب در مقرر طرق بر عالوه جنایات» قانون مجازات اسالمی: 312مادۀ 
امه در زمرۀ قواعد فقهی منصوص محسوب می: قّسامه فس جنایات اعم از جنایات بر نشود که بنا به نظر مشهور فقها در کلیۀ قاعدۀ لوث و قسِّ

ل شد.و مادون آن، می امه متوسِّ  توان برای اثبات جنایت یا دفِع آن به قسِّ
امه شیوه :تعریف قاعدۀ قّسامه عی، لوثای است که با استفاده از آن در موارد وجود قسِّ عی، مدِّ توانند یم یا خویشان ذکور نسبی آنها یهلَ عَ مدِّ

هام ارتکاب جنایت شوند برائتیا  محکومیتبا سوگند خوردن، موجب  هاِم جناکسی از اتِّ امه تنها برای اثبات یا برائت از اتِّ یِت ؛ به عبارت دیگر قسِّ
ی موجب دیه هم نمی م را  و« قسامۀ اثبات»رود برخی حالت اول را می شود( به کارموجِب قصاص یا دیه )نه سایر جرائم یا جنایتی که حتِّ حالت دوِّ

امۀ نف»  اند.نامیده« یقسِّ
امه تنها در صورت حصول لوث امکان تعریف لوث: ل به قسِّ پذیر است، منظور از لوث قرائن و اماراتی است که موجب ظنِّ قاضی به ارتکاب توسِّ

 شرط است: 0جنایت یا نحوۀ ارتکاب جنایت از جانب متهم شود؛ بنابراین حصول لوث مستلزم وجود 
د، با توان آن را مبنای صدور حکم قرار داکه با توجه به اصل برائت نمی.است یقین مادون و تردید و شک از فراتر حالتیظن، : ظّن قاضی .1

امه مورد پذیرش قرار گرفته و در صورت ظِنِّ  س، ظنِّ قاضی در بحث قسِّ  قاضی به ارتکاب جنایت، شاکی این وجود استثنائًا در شرع مقدِّ
عای خود را بهمی امه ادِّ  ظن موجب که است اماراتی و قرائن وجود از عبارت لوث»ق.م.ا:  314؛ مطابق مادۀ اثبات برساند تواند با اقامۀ قسِّ

بدیهی است در مواردی که قرائن و َامارات صرفًا موجب شک قاضی به « .شودمی متهم جانب از ارتکاب نحوه یا جنایت ارتکاب به قاضی
 استناد اصل برائت متهم را تبرئه نمود.بایست به ارتکاب جنایت از سوی متهم شده باشد، می

2.  
 
هم پیدا می: مارات متعارفقرائن و ا کند ولی مبنای آن صرفًا امور احتمالی است که نوعًا گاهی قاضی، ظنِّ به ارتکاب جرم از سوی متِّ

ی ر به ظنِّ قاضشود؛ ولو آن که منجلوث نمی حصولقابل پذیرش نیست، برای مثال ِصرف حضور شخص در محل وقوع جنایت، موجب 
حضوِر کسی در محل وقوع جنایت را به دالیلی مثل کنجکاوی در محل وقوع جنایت موجب انتساب جنایت به شده باشد؛ زیرا عرف، ِصرف 

اله در آن محل حضور داشت، عرفًا موجب آن شخص نمی  311شود؛ مطابق مادۀ لوث می حصولداند، در حالی که اگر همین فرد با آلت قتِّ
 یک ادای با او و شودنمی محسوب لوث مصادیق از جنایت، وقوع محل در فرد حضور رفِص  و ظن موجب امارات و قرائن فقدان»ق.م.ا: 
وجود  شاهد،تواند نوعًا موجب ظنِّ قاضی شود )مانند شهادت یک این قرائن و َامارات حصری نبوده و هر امری می «گرددمی تبرئه سوگند،

فمقتول در خانۀ دیگری و ...( ولی مقام قضایی   قضائی مقام»ق.م.ا:  311است منشأ ظِنِّ خود را در حکم قید نماید؛ مطابق مادۀ  موظِّ
 رد اضیق توسط قسامه، یا سوگند که مواردی. کند ذکر خود حکم در را لوث موجب امارات و قرائن قسامه، به استناد صورت در است موظف

 «است حکم این مشمول شود،می
 اثبات ایبر  شاکی لوث، وجود و منکر سوگند از غیر دیگر ادله فقدان صورت در که است سوگندهایی از عبارت امهقسِّ : قّسامه موارد اجرای

امه فقط در  313)مادۀ  .کندمی اقامه خود از اتهام دفع برای متهم و آن خصوصیات یا غیرعمدی یا عمدی جنایت ق.م.ا( با توجه به این ماده، قسِّ
فمجنایات و در صورت فقدان دالیل دیگر کاربرد داشته و در سایر جرائم ـ یعنی حدود و تعزیرات ـ در صورت فقدان دالیل دیگر، دادگاه  به تبرئۀ  وظِّ

امه در جنایات، تنها برای اثبات متهم است. نکتۀ مهم این که،  جرم نیست، بلکه برای دفِع آن و همچنین اثبات نوع یا خصوصیات کاربرد قسِّ
 گیرد.نیز مورد استفاده قرار می جنایت

امه از لحاظ سلسله مراتب در آخرین مرتبه از ادلۀ اثبات جنایت قرار می 013و  010با توجه به مواد  ها در گیرد؛ بنابراین استناد به آن تنق.م.ا، قسِّ
ن امه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خالف صورت فقدان اقرار، بیِّ ه است. به عالوه در صورتی که پس از اقامۀ قسِّ ه یا علم قاضی موجِّ

امه محرز شود؛ مطابق مادۀ  امه یافت شود و یا فقدان شرایط قسِّ  موضوع باشد حکم صدور از بعد چنانچه و شودمی باطل امهقسِّ »ق.م.ا:  344قسِّ
 «.تاس دادرسی اعاده موارد از
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امه قابل اثبات است که در این : قّسامه در جنایات بر نفس موارد اجرای .1 کلیۀ جنایات بر نفس ـ اعم از عمدی و غیرعمدی ـ با قسِّ
 د.گردصورت با اقامۀ آن از سوی شاکی، در جنایات عمدی مرتکب به قصاص نفس و در جنایات غیرعمدی به پرداخت دیه محکوم می

در جنایات مادون نفس ـ اعم از عمدی و غیرعمدی ـ با : )جنایت بر اعضا و منافع( جنایات مادون نفسقّسامه در  موارد اجرای .2
امه تنها حکم به پرداخت دیه داده می امه هرگز قصاص عضو به اجرا در نمیاحراز قسِّ ق.م.ا:  411آید؛ مطابق مادۀ شود و بنابراین با اقامۀ قسِّ

 اقامه اب تواندمی علیهمجنی   منکر، سوگند از غیر دیگر ادلۀ فقدان و لوث صورت در غیرعمدی و عمدی از اعم منافع و اعضاء بر جنایت در»
در مواردی که اصل جنایت محرز بوده؛  «.شودنمی ثابت آن با قصاص حق لکن. کند مطالبه را آن دیه و اثبات را ادعاء مورد جنایت ... قسامه

امه و اثبات زوال یا نقصان  عی زوال یا نقصان منافع آن عضو هم بشود، در صورت حصول نسبت به این موضوع امکان اقامۀ قسِّ ا شاکی مدِّ امِّ
 منفعت آن عضو وجود دارد.

 امه میقصاص نفس به اجرا در نیاید، وجود رابطۀ پدریدر اتهام قتل عمدی، در مواردی که به دالیلی مانند : سؤال توان ، آیا با اجرای قسِّ
ر در قانون )مادۀ   ق.م.ا تعزیرات( محکوم نمود؟ 110مرتکب را به تعزیر مقرِّ

 :امه، با اجرای آن تنها حکم به قصاص یا دیه داده می پاسخ امه قابل ها )تعزیرات( با قشود و سایر مجازاتبا توجه به استثنایی بودن قسِّ سِّ
امه تنها دیه ثابت میاث ر در مادۀ بات نیست؛ بنابراین در فرض فوق با اقامۀ قسِّ پذیر ق.م.ا تعزیرات امکان 110شود و محکومیت به تعزیر مقرِّ

 نیست.
 ا در عمدی بودن آن تردید وجود داشته باشد، آیا می :سؤال امه حکم به قصاصدر مواردی که اصل قتل محرز بوده، امِّ  توان با اقامۀ قسِّ

 نفس صادر نمود؟
 :امه می پاسخ امه نیز قابل اثبات است؛ بنابراین در صورت لوث نسبت به خصوصیات جنایت، با اجرای قسِّ توان خصوصیات جنایت با قسِّ

ا در صورت عدم حصول لوث نسبت به خصوصیات جنایت، فقط حکم به  عمدی بودن آن را به اثبات رساند و مرتکب را قصاص نمود؛ امِّ
 شود.ه داده میپرداخت دی

 شرایط مّدعی و سوگندخورندگان
عی شخص مجنی  شرایط مّدعی:  عی صاحب حِقِّ علیه میدر جنایات مادون نفس، مدِّ باشد، که ممکن است زن یا مرد باشد و در قتل، مدِّ

اث فعلی مقتول محسوب شود.  ت در مطقصاص یا ولی دم است که ممکن است مرد یا زن باشد، و در هر حال، باید از ورِّ  البۀبدین ترتیب، جنسیِّ
عی باید: امه نقشی ندارد و مدِّ  قسِّ

اث مقتاوِّ   .1  ول باشد،اًل از ورِّ
عی بای .0 عا وارث محسوب شود،ثانیًا مدِّ  د در زمان ادِّ
ی؛ یعنی بلوغ و عقل را نیز داشته باشد. .3 عی باید شرایط کلِّ  ثالثًا مدِّ

هم باشند؛ بنابراین ِصرفباید َمرد و از  سوگندخورندگان شرایط سوگندخورندگان: ی، أبی، أبوینی( شاکی یا متِّ  خویشان و بستگان )اعم از امِّ
هم کفایت نمی ق آنها به قبیله یا عشیرۀ شاکی یا متِّ  همچنین: کند.تعلِّ

 باشد.سوگند خوردن قابل توکیل نمی 
  باشندعاقل، مختار و قاصد بالغ، باید، سوگندخورندگان. 
  هم  .شودمسلمان پذیرفته نمیسوگند شخص کافر علیه متِّ

امه نکات ذیل قابل توجه است  :در مورد قسِّ
 امه ماهیتًا نوعی سوگند است که در جنایات مورد استفاده قرار می امه گیرد؛ بنابراین قسِّ که قباًل  مستلزم رعایت همان شرایطی استاجرای قسِّ

امه عالوه بر شرایط فوق، رعایت نصاب در مورد سوگند بیان شد ـ مانند لفظی بودن، ذکر نام خدا، اجرای آن  نزد دادگاه و ... ـ البته در قسِّ
ر در قانون نیز ضروری است.  مقرِّ

  امه برای اثبات نوع و خصوصیات جنایت مورد استفاده قرار امه ثابت شده باشد، قسِّ در صورتی که اصل جنایت به طریق دیگری غیر از قسِّ
 قسامه جز به دلیلی با جنایت، ارتکاب اصل چنانچه»ق.م.ا:  331باشد؛ مطابق مادۀ ل استنباط میق.م.ا قاب 331گیرد. این مورد از مادۀ می

 به عادل، دشاه دو از یکی آنکه مانند است اثبات قابل قسامه وسیله به آنها از یک هر در لوث حصول صورت در آن خصوصیات شود، اثبات
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 اقامه با تلق بودن عمدی لوث، صورت در و شودمی اثبات بینه با قتل اصل صورت این در که دهد شهادت عمدی قتل به دیگری و قتل اصل
 «.گرددمی ثابت قسامه

  ،هام در قتل عمد امه برای اثبات جرم یا دفِع اتِّ  411سوگند است، مطابق مادۀ  01سوگند و در قتل شبه عمد و خطای محض  12نصاب قسِّ
 ر صورتد تنها مرد، پنج و بیست قسم با غیرعمدی قتل و مرد پنجاه قسم با قصاص باب در مقرر شرح به دیه، موجب عمدی قتل»ق.م.ا: 
 «.شودمی اثبات منکر، سوگند از غیر دیگر ادله فقدان و لوث حصول

  ایر سدر جنایت بر نفس در صورتی که بستگان شاکی به حِدِّ نصاب نرسیده یا برای ادای سوگند حاضر نشوند، تکرار سوگند از سوی شاکی یا
 سوگند تکرار با»ق.م.ا نیز آمده است:  331پذیر نیست و همان گونه که در قسمت اخیر مادۀ بستگان او برای رسیدن به حِدِّ نصاب، امکان

هم وضعیت به گونۀ دیگری است و در صورتی که متهم بستگانی نداشته یا هیچ یک حاضر به ادای «.شودنمی ثابت قتل ا در مورد متِّ ؛ امِّ
 ق.م.ا( 330شود. )مادۀ شوند، با تکرار سوگند از سوی خود متهم، رأی بر برائت وی صادر میسوگند ن

 اث به طور جداگانه می ی مستقل است که هر یک از ورِّ امه، حقِّ قت سایرین نیازی به مواف آنکهیبتوانند آن را اجرا کنند، حِقِّ مطالبه یا اقامۀ قسِّ
 ق.م.ا( 302باشد )مادۀ 

  عی ارتکاب در مواردی که بر اث مدِّ امه خی از ورِّ عایی نداشته باشند، حِقِّ قسِّ جنایت از سوی متهم یا عمدی بودن آن بوده و سایرین چنین ادِّ
ل از ورثه باقی است )مادۀ   ق.م.ا( 300برای گروه اوِّ

  امه برای ایشانشود که در این صورت اولیای دم باشد، ولی امر به عنوان ولی دم او محسوب میدر صورتی که مقتول فاقد  حِقِّ اقامۀ قسِّ
 ق.م.ا( 311محفوظ است )مادۀ 

  امه برای اثبات شرکت در جرم اولیای  از سویدر فرض شرکت در قتل عمدی در صورتی که لوث در مورد همۀ آنان ثابت باشد، اقامۀ یک قسِّ
امه برای همۀ آنان کافیدم کفایت می د ُشکات، اقامۀ یک قسِّ همان،  کند، همچنین در صورت تعدِّ امه از متِّ ا در صورت تقاضای قسِّ است؛ امِّ

امه را اجرا کنند )مادۀ   ق.م.ا( 301هر یک از آنان برای تبرئۀ خود باید به طور جداگانه قسِّ
 امه، کلیۀ شرکت اشند، خودشان شاهد جنایت بوده ب کهبدیهی است در صورتی اند )کنندگان با وجود آن که خود شاهد وقوع جرم نبودهدر قسِّ

امه منتفی بوده و جنایت با شهادت به اثبات میب کنند، البته ضرورتی  3باید از روی یقین ـ نه ظنِّ ـ سوگند یاد کرده و نباید توریه (؛رسدحث قسِّ
ه باشد، کفایت می مال احت کند. در صورتی که قاضیندارد که منشأ علم خود را ذکر کنند و همین که احتمال اطالع آنان بر وقوع جنایت، موجِّ

 دهد که اداکنندگان سوگند، علم به وقوع جنایت ندارند باید در این زمینه به بررسی بیشتر بپردازد و در صورتی که دلیلی بر تبانی یا ظِنِّ 
امه را مورد پذیرش قرار دهد.  سوگندخورندگان نیافت، قسِّ

 امه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند قاضی می امه را برای اداکنندگان سوگند تواند پیش از اجرای قسِّ دروغ و عدم جواز توریه در قسِّ
 بیان کند.

  امه قانونًا حضور تمام قسم»ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  01/1/1300مورخ  1201/1مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ  خورندگانبرای اجرای قسِّ
 «در یک جلسه ضرورت ندارد

 
 ق.م.ا( 345الی  313)مواد  کیفیت اجرای مراسم قّسامه

  :هام خود دلیل ارائه کند.بعد از حصول لوث، ابتدا از متهم خواسته میحصول لوث  شود، برای نفی اتِّ
 هم تبرئه می هم، متِّ امه نمی شود،با ارائۀ دلیل از سوی متِّ  رسدو نوبت به قسِّ
 هم لوث ثابت می  شود.در صورت عدم ارائۀ دلیل از سوی متِّ
 نماید قسامه درخواست متهم از یا کند قسامه اقامه تواندمی شاکیدر صورت ثبوت لوث : ثبوت لوث. 

                                                           

ست؛ ز دیگری بوده اتوریه، یعنی شخص از ظاهر سخن خود، معنای دیگری را اراده کند، به نحوی که قاضی از ظاهر کالم او چیزی بفهمد، در حالی که مقصود او چی3 
ا ظاهر  در حالی که« امبه عنوان یک مسلمان هرگز شهادت دروغ نداده»برای مثال شاهد بگوید:  به تازگی مسلمان شده است و قباًل نیز شهادت دروغ داده است؛ امِّ

 کالم او به نحوی است که انگار تا کنون شهادت دروغ نداده است.
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 حسب مورد حکم به قصاص یا دیه علیه متهم داده خواهد شد. کند: امهقّس  اقامه شاکی اگر .1
 فرض دارد: 2 :نکند امهقّس  اقامه شاکی اگر .2
 ننماید: امهقّس  مطالبه از متهم شاکی .1

ا حقآزاد می مناسب تأمین با عمدی، جنایات در متهم − امه از متهم مطالبه یا قسامه اقامه شود؛ امِّ  .ماندمی باقی شاکی برای قسِّ
ا حقشودمی آزاد تأمین بدون غیرعمدی، جنایات متهم در − امه از متهم مطالبه یا قسامه اقامه ؛ امِّ  .ماندمی باقی شاکی برای قسِّ
 از پس و کند قسامه مطالبه متهم از یا نماید قسامه اقامه تا شودمی داده فرصت شاکی به ماه 3 حداکثر شود،می گرفته تأمین که مواردی در 

 .شودمی اثر رفع أخذشده تأمیِن  از مهلت پایان
 نماید: امهقّس  مطالبه از متهم شاکی .2

امه نکند اگر متهم −  شودیم محکوم دیه پرداخت به اقامۀ قسِّ
 .کند تجدید او علیه را دعوی بینه، یا قسامه با دیگر، بار برای ندارد حق شاکی و گرددمی تبرئه کند، امهقسِّ  اقامه متهم اگر −
 نماید رد شاکی به را قسامه تواندنمی متهمکند  قسامه درخواست متهم از صورتی که شاکی در. 
  امه از متهم مربوط به زمانی است که متهم بر اصل جنایت یا خصوصیات آن علم داشته باشد، وگرنه عی چنانچه متبحث مطالبۀ قسِّ هم، مدِّ

ف می عدم علم شده
ِّ
عای خود سوگند یاد کند، دعوا متوق عا از اتیان سوگند خودداری کند که در شود؛ مگر آن که علیو بر ادِّ رغم طرح این ادِّ

 راین به عبارت دیگر:ق.م.ا(؛ بناب 301تواند بر علم متهم سوگند یاد کند و پس از آن از متهم تقاضای سوگند نماید )مادۀ این صورت شاکی می
 متهم اگر: مایدن علم عدم بر سوگند اتیان مطالبه وی از تواندمی شاکیکند:  علم عدم ادعای آن، خصوصیات یا جنایت اصل درباره متهماگر  −

 شودمی آزاد تأمین بدون وی و متوقف دعوی کند، یاد سوگند جنایت اصل به علم عدم بر
 گرددمی متوقف خصوصیات آن مورد در فقط دعوی باشد: جنایت خصوصیات به علم عدم بر فقط متهم سوگند اگر −
 دارد حق شاکی و شودمی رد علم عدم به متهم ادعای کند: یاد سوگند او داشتن علم بر شاکی و ورزد یخوددار  خوردن سوگند از متهم اگر −

 .شودمی محکوم دیه پرداخت به نکند قسامه اقامه متهم اگر صورت این در. نماید درخواست را قسامه اقامۀ متهم از
 های قّسامه در جنایات بر نفس و قّسامه در جنایات مادون نفستفاوت

امه، قصاص نفس به اثبات می اثبات قصاص: حیثاز  .1 ا در جنایات مادون نفس هرگز قصاص عضو در قتل عمدی با اجرای قسِّ رسد؛ امِّ
 شد.شود و حکم به پرداخت دیه داده خواهد ثابت نمی

امه میان عمدی و غیرعمدی بودن تفاوت وجود دارد و همان گونه که بیان شد،  از حیث حِدّ نصاب: .2 در جنایات بر نفس از حیث نصاب قسِّ
امه در قتل عمدی،  ا در جنایات مادون نفس میان عمد و غیرعمد  01سوگند و در قتل شبه و خطای محض،  12نصاب قسِّ سوگند است؛ امِّ

امه  الرعایه است.سوگند ر کلیۀ جنایات مادون نفس الزم 1تا  1تفاوتی وجود ندارد و نصاب  در حد نصاب قسِّ
ا در جنایات مادون نفس تکرار سوگند از سوی  از حیث تکرار سوگند: .3 در جنایات بر نفس تکرار سوگند از سوی شاکی جایز نیست؛ امِّ

 نبودن صورت در فوق بندهای از هریک مورد در»ق.م.ا:  411مادۀ  1ۀ پذیر نیست. مطابق تبصر علیه تا رسیدن به حدِّ نصاب امکانمجنی  
  اندازه همان به تواندمی زن، خواه باشد مرد خواه علیه،مجنی   الزم، نفرات

َ
 «.کند تکرار را مَس ق

عی زوال یا نقصان منفعت عضو بجنایت مجنی   اثراگر بر : اثبات جنایت موجب زوال یا نقصان منفعت با قّسامه اشند و علیه یا ولی او مدِّ
امه اثبات میلوث حاصل شده باشد و دسترسی به کارشناس و اختبار موجب علم نباشد، ادعای مجنی   ه عبارت دیگر شود؛ بعلیه یا ولی او با قسِّ

امه در این فرض مشروط بر آن است که اواًل به کارشناس مو عا نباشد و گرناقامۀ قسِّ ق دسترسی نبوده و ثانیًا مرتکب، منکر این ادِّ اساسًا نوبت  هثِّ
امه نمی  رسد:به قسِّ

انچه پس از خاتمۀ شود تا چن: در این موارد به تشخیص کارشناس برای بازگشت منافع، مهلتی در نظر گرفته میدسترسی به کارشناس موثِّق −
عای شا  ت، منافع آن عضو باز نگشت، ادِّ عای وی این مدِّ ت، ادِّ کی مورد پذیرش قرار گیرد، بدیهی است در صورت بازگشت منافع در این مدِّ

عی عدم بازگشت منافع در شده مجنی  به دلیل انتفای موضوع رد خواهد شد؛ در صورتی که در مهلت تعیین علیه فوت کند و اولیای دم مدِّ
ی   عای اولیای دم با یک سوگند مورد پذیرش قرار میشوند، در صورتی که مرتکب قادر به اثبات  زمان حیات متوفِّ گیرد بازگشت منافع نباشد، ادِّ

امه نمی  رسد.و نوبت به قسِّ
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عی بارِدِّ ادعا از سوی مرتکب − عای مگشت منافع شود و شاکی دلیلی بر رِدِّ ادعای مرتز : در فرضی که مرتکب، مدِّ تهم با کب نداشته باشد، ادِّ
امه نمیشود و نوبت یک سوگند پذیرفته می  رسد.به قسِّ

عی ارتکاب جنایت از سویگاهی مجنی  شرکت در جنایت و قّسامه:  ته به اینکه هستند، در این صورت بسبیش از یک نفر  علیه یا اولیای دم مدِّ
ق شده یا در وجود لوث تردید وج  ود داشته باشد، وضعیت متفاوت است:لوث محقِّ

  یت یا تنها نسبت به بعضی از آنها حاصل شده باشد، وضع هاآنبه اینکه لوث علیه همۀ لوث نسبت به شرکای جرم، بسته  حصولدر صورت
 متفاوت است:

امه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی  ق.م.ا 303حصول لوث علیه همۀ شرکا: با توجه به مادۀ  .1 در این موارد، اقامۀ یک قسِّ
امه برای هر یک از شرکا نیست.  است و لزومی به اقامۀ قسِّ

عا کند که تنها یکی از آنان قاتل است، حصول لوث علیه بعضی از شرکا:  .0 امه برای شرکت در جرم اقامه شود، ولی شاکی ادِّ در مواردی که قسِّ
ماید. پرداخت سهم دیۀ او اقدام به قصاص وی ن آرتواند پس شود؛ که در این صورت شاکی میحِقِّ قصاص نسبت به آن یک نفر ثابت می تنها

عی شود که اشخاص بیشتری در آن  304)مادۀ  ق.م.ا( همچنین در مواردی که لوث تنها نسبت به بعضی از شرکا حاصل شده ولی شاکی مدِّ
امه تنها میاندجنایت شرکت داشته ق شده است، قصاص نمود )مادۀ ،، با اجرای قسِّ  331توان همان افرادی که نسبت به آنها لوث محقِّ

 ق.م.ا(
  د ثابت شود، پس از تعیین مرتکب به وسیلۀ مجنی  در مواردی که لوث علیه دو یا چند نفر امه علیه او علیه یا ولی دم و اقامۀ قسِّ به شکل مردَّ

ر است: 0سد، ولی در صورتی که شاکی در تعیین مرتکب تردید داشته باشد، یک از ر جنایت به اثبات می  حالت زیر متصوِّ
امه می .1 د )بدون تعیین مرتکب( اقدام به قسِّ نماید که در این صورت با توجه به تردید شاکی، قاضی از متهمان یا شاکی به همان شکل مردِّ

این صورت اگر همگِی آنان بر برائت خود سوگند یا کنند، قصاص ساقط و حکم به پرداخت خواهد تا بر برائت خود سوگند بخورند که در می
 ق.م.ا( 333شود )مادۀ دیه داده می

امه می .0 همان مطالبۀ قسِّ امه، از متِّ امه خودداری ورزند، حکم به پرداخت یا شاکی به جای اقامۀ قسِّ همان از اقامۀ قسِّ نماید، در این صورت اگر متِّ
امه از سوی همگی آنان در قتل، دیه از بیتنان صادر میدیه از سوی آ المال و در غیرقتل دیه به طور مساوی توسط شود و در صورت اقامۀ قسِّ

 ق.م.ا( 334شود )مادۀ آنان پرداخت می
 زا برخی آنکه مانند شود ثابت سوگندها از برخی یا همه بطالن حکم، صدور از پس اگر»قانون مجازات اسالمی:  341، مادۀ بطالن قّسامه

 هاتِج  از مورد ود،ش ثابت حکم ۀصادرکنند دادگاه برای علم، بدون سوگند یا سوگند بودن دروغ یا کنند عدول سوگندشان از سوگند، اداءکنندگان
 «.است دادرسی اعادۀ
  امه، دلیل معتبری بر خالف آن یافت شود یا بعضی از سوگندخورندگان روغ بودن از سوگند خود عدول کرده یا ددر صورتی که پس از اجرای قسِّ

امه باطل می شود؛ مگر آن که حکم قطعی صادر شده باشد که در این صورت آن محَرز شود، و قاضی بدون توجه به آن حکم صادر نماید قسِّ
امه، ماز ِجهات اعادۀ دادرسی محسوب می هم قصاص شده باشد، شود، در صورتی که رأی به اجرا درآمده باشد برای مثال بر مبنای قسِّ تِّ

 س محکوم خواهند شد.ب مورد به پرداخت دیه یا قصاص نفاند از جهت سبِب أقوی از مباشر حساشخاصی که سوگند یاد کرده
  ر در مادۀ  112در تمام موارد فوق ـ اعم از آن که حکم قطعی صادر شده یا نشده باشد ـ سوگندخورندگان به جهت سوگند دروغ به مجازات مقرِّ

 .ا تعزیرات محکوم خواهند شد.ق.م
  ق.آ.د.ک اثبات کذب بودن شهادت شهود )مانند فرضی که شهود از شهادت خود رجوع کنند( از ِجهات اعادۀ  414مطابق بند )ث( مادۀ

ا در بحث نمایند؛ امِّ ، در حالت عادی چنانچه شهود از شهادت خود رجوع نمایند، دادستان رأسًا اقدام به اعادۀ دادرسی میدادرسی است
امه، در صورت عدول کسانی که سوگند خورده اند، اعادۀ دادرسی از سوی دادستان مستلزم موافقت دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی است و قسِّ

ی است؛ مطابق مادۀ  دادستان رأسًا فاقد چنین  موارد در: »رییس قوه قضاییه 01/3/1390نامه نحوه اجرای احکام حدود ... آیین 09حقِّ
 قاضی اسالمی، مجازات قانون( ۳۲۶) و( ۱۹۸) مواد موضوع سوگندها برخی یا همه بطالن اثبات یا و شرعی شهادت مفاد از شاهد رجوع

 دادگاه موافقت از پس( ۳۲۶) ماده خصوص در و رأساً ( ۱۹۸) ماده مورد در دادستان و اعالم دادستان به را مراتب کیفری احکام اجرای
 «.نمایدمی دادرسی اعاده تقاضای
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ایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل اگر در حین مطالعه با موارد سهو قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده
mollakarimi.omid@gmail.com لیه ع جرائم»های این جزوه از کتاب با ما در میان بگذارید تا اصالح نماییم. در نگارش بعضی از قسمت

دورۀ پیشرفتۀ حقوق جزای عمومی و اختصاصی » کتاب و «آقای ساوالنی اختصاصیحقوق جزای »کتاب و  «قیدکتر میرمحمد صاداشخاص 
 ایم.کمک گرفته« زادهدکتر عظیم اختصاصیحقوق جزای »و کتاب  «دکتر بهداد کامفر

 omid_mollakarimi     شخصی: اینستاگرام             1402روزرسانی جزوه: بهآخرین   

 

ابت هم داشتم ارشد شدم؛ البته باید بگم که یه کاِر ثهای حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموختهاز اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانش بعد: ِن منداستا
گهگرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که که ماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می ارشد ارشناسیرک کبخوام اینجوری ادامه ِبدم دسِت آخر بعد از دریافت مد آ
ی دکتری در بهترین حالت می ها رسیدن به یه حقوِق خوام یه کارمنِد سطِح باال توو یه اداره بشم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شاید برای خیلیو یا حتِّ

دیدم. همیشه دوست داشتم مثل قهرمانای این کارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوهاشون محسوب بشه اما من رسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمی
ی غرور و کماِل رضایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکشم و بگم فیلما به آدمایی که توو موقعیت از «. تونستم!»های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کلِّ

فراری باشد.  «صبح به صبح کارت زدن توو یه محیط اداری»یا همون « نیه جا نشست»که باید بجنگه و از  نهیآاین فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد 
ل فروردین شروع کنم به خوندن! البته این اشت اِق سوزان باید یخالصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوِق ثابت را به لقایش ببخشم و از اوِّ

ل توو خوِد آدم ایجاد بشه و حتی  ِل اوِّ گهاوِّ ؛ یا بگن: «خوای بشینی و بخونی که چی!تو که کاِر ثابت داری، می»اطرافیان با تمسخر بهت بگن:  دوستان و آ
 اطمینان نداشتم که به موفقیت برسم اما با خودم« دارن و تو بدوِن سهمیه ُعمرًا شانسی نداری!کنن و نهایتًا سه هزار تا َور میهزار تا شرکت می صد و ده»

ل فرور  ه کم ام خواستم که توو این مسیر کمکم کنن و این هشت ماه یبگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلشم از خانواده« اللهبسمه»دین عهد کردم که اوِّ
اشتم، از دبا وجوِد تماِم ترسی که از شکست »ای رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات: توقع و انتظأرشون رو از من کم کنن. من ریسِک شیریِن بلندپروازانه

ل برو یه جاسوئیچی برای ماشینی که توو  نهیآگفت اگر آرزوت ی خدا اوومد توو ذهنم که میجملۀ یه بنده«. ام راضی بودم!تصمیم که یه ماشین بخری، اوِّ
ه کن و یقین داشته باش که به ماشینه می لی، رفتم یک سنجاقرویاته تهیِّ های کانون کیلم کانون رو داره و و سینۀ کوچولو که رووش آر رسی! منم بدون معطِّ

ت کردم ُاومد. مثاًل با مسؤول یه کتابخونه صحبهای خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میزنن تهیه کردم. تا شروع کردم کمکهمیشه روی ُکت یا مانتوشون می
شب هم از کتابخونه استفاده کنی!  ۱۱مجموعه هماهنگ کنی و تا تونی با نگهباِن بعد از ظهر بود بهم گفت: می ۶و با وجود اینکه ساعِت کاِر اوونجا تا 

«. رافان َمع الُعسر، ُیس»شم؛ به فرموده قرآن: مند میخالصه اینکه ایمان داشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میوۀ شیریِن اوون زحمات بهره
های حقوقی )وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری( قبول شدم و به م که در تمامِی آزمونخوشحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشتم در وضعیتی هست

 «تووی سکوت تالش کن و اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!»خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: رسیدم و می« هیأت علمی»عضویت 
 !تان هستمانتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم

 مالکریمی امیدتو؛ موفقیِت  امیدبه 

 پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 !بخواهید ما از را حقوقی هایآزمون جزواِت  و ها پیام ارسال نماییدرساناز طریق پیام 04352213125به شماره همراه 

 

به دیگران و تأثیرگذاری  ارزشِ اصلیِ من در زندگی، کمک توو تهران! ۰۶پَرتِ متولدِ دهۀ امید مالکریمی هستم؛ یه حواس

کنم تا ی زیادی دارم. البته همه تالشم را میهایم با دیگران عالقهگذاشتن آموختهبر زندگی آنهاست. به یادگیری و اشتراک

گران هم ها را به دیکنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنهایی را که به افزایشِ کیفیتِ یادگیری کمک میروش

 اوتم!متف« های روانبه کار بردن مثال»و « نویسیساده»تقال بدهم. در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش ان

 «ابند.ی خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دستاگر موفقیتِ بیشتری می»من به این جمله ایمان دارم: 

https://t.me/OmidMollaKarimi
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