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  حقوق جزای اختصاصی

   جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص –  قسمت اول
  13                                                                              ماهیت حقوق جزای اختصاصی –گفتار اول                           کلیات –فصل اول     

     13                                                                                         اهمیت حقوق جزای اختصاصی –گفتار دوم                                                                
  15                                                                                               منابع حقوق جزای اختصاصی-گفتارسوم                                                               

  20                                                                    تها در حقوق جزای اختصاصی مبانی مجازا-گفتارچهارم                                                               
   

  
        34                                                                                      مدارکان تشکیل دهنده جنایات ع -گفتار اول         جنایات عمدی  – دومفصل 

        64                                                                                               شروع به جنایت عمد           –گفتار دوم                                                                         
  65                                                                           د                 شرکت در جنایت عم–گفتارسوم                                                                         
  72                                                                                                      معاونت در جنایت عمد- گفتارچهارم                                                                        

  78                                                                                                 شرایط دعوی جنایت عمد -گفتارپنجم                                                                        
  78                                                                                                        دله اثبات جنایت عمد  ا- گفتارششم                                                                        

  89                                                                                                       ] قصاص [ مجازات جنایت عمد -گفتارهفتم                                                                        
  98                                                                                                قطع و ضرب و جرح عمدی-گفتارهشتم                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                          
   

      102                                                                                       جنایات شبه عمد – اولگفتار       جنایات غیرعمدی–فصل سوم 
       107                                                                                                        خطای محض جنایات –گفتار دوم                                                         

  110                                                                                        جنایات در حکم خطای محض –گفتار سوم                                                                         
  112                                                                                               جنایات در حکم شبه عمد - گفتارچهارم                                                                        

  114                                                                                 ]  دیه ، تعزیر[ مجازات جنایات غیرعمدی  -گفتارپنجم                                                                        
                                                                                                                                       

  
        137                                                                                       عدم اجرای قصاص علیه مرتکب- گفتار اول       جنایات تعزیری–فصل چهارم 

  138                                                                                        جراحات ناشی از پاشیدن اسید–گفتار دوم                                                         
        140                                                                                  جنایات ناشی از تخلفات رانندگی –گفتار سوم                                                         

        153                                                                                                                             منازعه  –گفتار چهارم                                                         
        159                                                                                                                       سقط جنین  –گفتار پنجم                                                         

  164                                                                                            جرایم حدی-گفتار ششم                                                                
       170                                                                                        تسبیب و ضمان-گفتار هفتم                                                                         

  
  

  

  

  

  

  

  

  :، شامل ] جرایم علیه  تمامیت جسمانی اشخاص [ مربوط به   ،مجموعه قوانین   –پنجم فصل   
  

  175                                                                                              ]   728 الی 217مواد [    قانون جدید مجازات اسالمی -                                                 گفتار اول 
  175                                                                                                                                     ]  288 الی 217مواد  [  حدود  -بند اول                                                                         

  179                                                                                                                                    ] 447 الی  289مواد  [    قصاص -                                                                                   بند دوم 
  190                                                                                                                                     ]  728  الی 448مواد  [   دیات  -                                                                                   بند سوم 

  208                                                                                                                                           قانون تعزیرات     -گفتار دوم                                                          
            208                                                                                                                       ]636  الی  612مواد [  جرایم علیه اشخاص  -بند اول                                                                                  
  209                                                                                              ]  725  الی  714مواد [  رانندگی   جرایم ناشی از تخلفات -بند دوم                                                                                  

  
          211                     قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی ، کارشناسی ارشد و دکتری شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ،  ،      پرسشنامه– ششم فصل   

   از اولین آزمون تا آخرین آزمون ]  جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص [  مربوط به                                                     
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      261توهین                                                                                        –گفتار اول         خصوصی اشخاص حریم جرایم علیه–فصل اول 
       276 افترا                                                                                          –گفتار دوم                                                                                           
      280افترای عملی                                                                              –گفتار سوم                                                                                           

  281 نشراکاذیب                                                                            –                                                                                          گفتار چهارم 
  283 قذف                                                                                     -                                      گفتار پنجم                                                       

  289           ]  مردگان[ امالک غیر ، مراسالت یا مخابرات یا مکالمات تلفنی ، منزل  [   هتک حرمت-گفتار ششم                                                                                          
  300              مزاحمت تلفنی                                                           –                                                                                          گفتار هفتم 

                                                   
  

       302آدم ربائی                                                                                   -اول گفتار         امنیت عمومی اشخاص جرایم علیه –فصل دوم 
         307               ]جرایم علیه آزادی تن [ توقیف و بازداشت غیرقانونی و حبس  -  دومگفتار                                                                                          
      314                                ]اخاذی ، اخذ مال به عنف یا شانتاژ ] تهدید اشخاص  -  سومگفتار                                                                                          

  318 صدمات معنوی علیه شخصیت اطفال                                      –                                                                                          گفتار چهارم 
  319 اخالل در نظم و آسایش عمومی                                               -                                                                   گفتار پنجم                       

  320 جرائم ضد عفت و اخالق عمومی                                               -                                                                                          گفتار ششم
  321 جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی                                    -                                                                                           گفتارهفتم

       322  قسم و شهادت دروغ و افشاء سر                                                -                                                                                      گفتارهشتم    
  323                  قماربازی و ولگردی   تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و-                                                                                           گفتار نهم

           
  
  
  
  
  
  

    :، شامل ] جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص [ به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی مربوط به  قانون تعزیرات  ،  –فصل سوم 
  325                                                                                                                            افترا  ، توهین و هتک حرمت                                 –گفتار اول                                                

  325                                                                                                                        هتک حرمت اشخاص                                                 -                                                       گفتار دوم
  325                                                                                                               هتک حرمت منازل و امالک غیر                                         -                                                       گفتار سوم
  326                                                                                                                    تهدید و اکراه                                                              -                                                       گفتارچهارم
  326                                                                                                                                                    ]  قانون جدید مجازات اسالمی [  قذف  -                                                       گفتار پنجم
  327                                                                                                                          ]    قانون تعزیرات 633  الی 631مواد [  جرایم علیه اطفال –                                                       گفتار ششم 
  328                                                                                                جرایم ضد عفت و اخالق عمومی                                                     –                                                       گفتار هفتم 
  329                                                                                  جرایم بر ضد حقو ق و تکالیف خانوادگی                                                      –                                                       گفتار هشتم 

  329                                                                               قسم و شهادت دروغ و افشاء سر                                                                            -                                                       گفتار نهم 
  329                                                    قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت ، توهین و یا هتک حرمت                                                    –                                                       گفتار دهم 

    قانون تعزیرات 608 ، 514 ، 513مندرج در مقررات جزئی مواد                                                                             
      قانون مطبوعات 27 و 26 و مواد 6  ماده 8 و 7                         و بندهای                                                                    

      
         330ضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی ،کارشناسی ارشد و دکتری                    شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، ق ،      پرسشنامه– چهارمفصل     

   .از اولین آزمون تا آخرین آزمون ]  جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص [  مربوط به                                                                 

   جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص  - دومقسمت 
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       348  مفهوم و تعریف کالهبرداری                                                           –                          گفتار اول       کالهبرداری       –اولفصل 

  348  عناصر تشکیل دهنده جرم کالهبرداری                                          –     گفتار دوم                                                                                 
  354                 همکاری در جرم کالهبرداری                                        –گفتار سوم                                                                                     

       357 تعدد یا تکرار جرم کالهبرداری                                                   –                                                                                    گفتار چهارم 
       357 جرایم در حکم کالهبرداری                                                           –                                                                                    گفتار پنجم

         367                                                                            مجازات جرم کالهبرداری–                       گفتار ششم                                                                            
  

       370                                       تعاریف و مفاهیم                                        –گفتار اول                                        ]رشا و ارتشا [  رشوه – دومفصل 
      372                                         ارکان ارتشا                                             –گفتار دوم                                                                                     

      377                            شروع به ارتکاب رشا و ارتشا                                  –                                                                                    گفتارسوم 
       378                                   سیستم مجازات جرم ارتشا                          –                                                                                    گفتار چهارم 
       381                              موارد خاص رشا و ارتشا و جرایم مرتبط            –                                                                                    گفتار پنجم 

  
  385             تعریف و مفهوم سرقت                                                          –گفتار اول                                      سرقت –سوم فصل 

  385 ارکان اختصاصی سرقت                                                                  –                                                                                   گفتار دوم 
  390 انواع سرقت                                                                                    -                           گفتار سوم                                                        

  414یری                                                   شروع به جرم در سرقت تعز–                                                                                   گفتار چهارم 
  415 موارد تشدید مجازات در سرقت تعزیری                                        –                                                                                   گفتار پنجم 

  
       416کلیات                                                                                              –گفتار اول                              خیانت در امانت- فصل چهارم

  422عناصرمتشکله جرم خیانت در امانت                                                  –گفتار دوم                                                                                     
  433ت جرم خیانت در امانت                                                         مجازا-                                                                                    گفتار سوم

       434 صور خاص جرم خیانت در امانت                                                 -                                                                                    گفتار چهارم
  

  448  تعریف و مفهوم چک در حقوق کیفری                                           –       گفتار اول  صدور چک پرداخت نشدنی–  پنجمفصل
  451                        عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی  –                                                گفتار دوم                                    

  453                                                                            جهات کیفری چک    –گفتار سوم                                                                                    
  461                       شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی –گفتار چهارم                                                                                    

  469  مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی                                    –                                                           گفتار پنجم                         
  470 صدور چک پرداخت نشدنی                               تکرار یا تعدد جرم–                                                                                   گفتار ششم 

  
  471                                                   جرایم مربوط به مال مسروق-گفتار اول                             دیگر جرایم - ششمفصل
  471                                  ارکان تشکیل دهنده جرم مال مسروق           -بند اول                                                                                   

  472                               ه جرم مال مسروق       دیگر عناصر تشکیل دهند-   بنددوم                                                                                                                    
  472                                کیفر جرایم مربوط به مال مسروق                  -    بند سوم                                                                                                                    

  472                                                   جرایم مربوط به اموال توقیف شده-گفتار دوم                                                                                    
  472                               ارکان جرایم مربوط به اموال توقیف شده     –بند اول                                                                                                          

  473           جرایم مربوط به اموال توقیف شده   عناصر تشکیل دهنده -بند دوم                                                                                                         
  473                                   مربوط به اموال توقیف شده    کیفر جرایم–  بند سوم                                                                                                                       

  473                            ساخت کلید یا هر وسیله دیگر جهت ارتکاب جرم –گفتار سوم                                                                                    
  473  یم مربوط به ساخت کلید                      ارکان تشکیل دهنده جرا–بند اول                                                                                                                         

  474                                 ساخت کلید                 کیفر جرایم مربوط به -  بنددوم                                                                                                                      
       474                                                                 تخریب و تحریق اموال  -گفتار چهارم                                                                     

  474                                                   مفهوم و تعریف                           -بند اول                                                                                                                        
  475   ل                             عناصر تشکیل دهنده تخریب و تحریق اموا–  بند دوم                                                                                                                       

  478                      کیفر و جرایم مربوط به تخریب و تحریق اموال–  بند سوم                                                                                                                       
  478                                                                               جرائم رایانه ای - پنجمگفتار                                                                                   
  486                                                                                  بورسی جرائم – ششمگفتار                                                                                    

       487                                                                                       پولشویی   - هفتمگفتار                                                                                    
  489                                                                                           ورشکستگی-گفتار هشتم                                                                                                                                                           

  489                                                        ]تعزیرات حکومتی [  جرایم اقتصادی -                                               گفتار نهم                                         
  
  

  : ،  شامل ]  ت جرایم علیه اموال و مالکی[  به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی مربوط به  ، مجموعه قوانین  – هفتم فصل
  500                   قانون تعزیرات                                                                                                                                                             -                                                         گفتار اول 

  500                                                                                                                                                                                      و ربا و کالهبرداری  ارتشا–بند اول                                                                              
  500                                                                                                                سرقت و ربودن مال غیر                                                                       -   بند دوم                                                                                           

  502                                                                                                                                                                          خیانت در امانت                         -                                                                                             بند سوم
  502 احراق و تخریب و اتالف اموال و حیوانات                                                                                                                                                       -          بند چهارم                                                                                   

             503              ورشکستگی                                                                                                                                                                                          -                                                   بند پنجم                                            
  503                   قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری                                                                                        -گفتار دوم                                                                     
  505                                                                                                                                                                                                قانون مبارزه با پولشویی-گفتار سوم                                                                      
  507                                                                        قانون صدور چک                                                                                              -گفتار چهارم                                                                      

        

        512                       ،کارشناسی ارشد و دکتری شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی  ،    پرسشنامه–هشتم فصل  
  از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  جرایم علیه اموال و مالکیت  [  مربوط به                                                      

   جرایم علیه اموال و مالکیت - قسمت سوم
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    553                                                                 محاربه–گفتار اول                جرایم علیه امنیت داخلی کشور–فصل اول 
     560  امنیت کشور   زدندر دسته یا جمعیت به قصد بر هم تشکیل یا اداره یا عضویت –گفتار دوم                                                                                                   

     561 تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام                 –                                                                                                  گفتار سوم 
  562تهدید به بمب گذاری                                                      – چهارمگفتار                                                                                                  

  563 تخریب                                                                              -                                                    گفتار پنجم                                              
  574 تبانی                                                                                 –شم                                                                                                   گفتار ش

  579                              اشاعه اکاذیب                                      –                                                                                                  گفتار هفتم 
  580 تظاهر ، قدرت نمایی و هیاهو و جنجال                            –                                                                                                  گفتار هشتم 

  581         اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمروی حاکمیت ایران –                                                    گفتار نهم                                               
  582                        ها از اماکن دولتی محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته. 1                                                         582                        ]                    قانون تعزیرات مصرحه در [  دیگر جرایم -                                                                                                  گفتار دهم

  582                                                       فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین.  2                                                                                                                                                            
  583                                                                                غصب عناوین و مشاغل.  3                                                                                                                                                            

  583                                                               مورین دولتیأتقصیرات مقامات و م. 4                                                                                                                                                            
  585                                                                      امتناع از انجام وظایف قانونی . 5                                                                                                                     
  585                                                         ت به دولتتعدیات مأمورین دولتی نسب. 6                                                                                                                                                            
                                                            586                                                                      تمرد نسبت به مأمورین دولت.  7                                                                                                                                                            

      587                   خیانت                                                             –          گفتار اول  جرایم علیه امنیت خارجی کشور  –فصل دوم 
      592               جاسوسی                                                             –                                                                                                  گفتار دوم 
      600            ]جرایم با ماهیت دو گانه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور [  دیگر جرایم  -                                                                                                  گفتار سوم

      600                  ه دیگری  جمع آوری اطالعات طبقه بندی و انتقال آنها ب -بند اول                                                                                                                                      
        601 ی       ظایف خاص نظامی و انتظام جرائم علیه امنیت در ارتباط با و -بند دوم                                                                                                                      

      603                                                             تخلیه اطالعاتی -بند سوم                                                                                                                      
  604                                                                سوء قصد -بند چهارم                                                                                                                      

  607                                                                   توهین -بند پنجم                                                                                                                       
  
  

  613 تشدید مجازات                                                                    -لگفتاراو مجازات جرایم علیه امنیت کشور          -فصل سوم
      613                                      تخفیف و  معافیت از مجازات-                                                                                                  گفتار دوم

                                                                                     
  
  
  
  
  
  
  : شامل  ،] جرایم علیه امنیت کشور [  آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مربوط به به همراه قانون تعزیرات   ،  – چهارم فصل  

  615                                                                                                                                                            جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور    –گفتار اول                                                   
  616                                                                                                                                 اهانت به مقدسات مذهبی و سوء استفاده به مقامات داخلی  -گفتار دوم                                                                      
  616                                                                                                                                                                           سوء  قصد به مقامات سیاسی خارجی–گفتار سوم                                                                      
  616                                                                                                                        شته ها از اماکن دولتی محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نو–گفتار چهارم                                                                      
  616                                                                                                                                                                   صرین فرار محبوسین قانونی و اخفای مق–گفتار پنجم                                                                     
  617                                                                                                                                                                                            ب عناوین و مشاغل    غص–گفتار  ششم                                                                      

  618                                                                                                                                                                           تخریب اموال تاریخی ، فرهنگی   –گفتار هفتم                                                                      
  619                                                                                                                                                                        تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی  –گفتار هشتم                                                                      

  620                                                                                                                                                                                    امتناع از انجام وظایف قانونی  – گفتار نهم                                                                     
  620                                                                                                                                                               تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت  –گفتتار دهم                                                                
  621                                                                                                                                                                             تمرد نسبت به مأمورین دولت  –گفتار یازدهم                                                                      
  621                                                                                                                                                              اجتماع و تبانی برا ی ارتکاب جرایم  –گفتار دوازدهم                                                                      

  
                                                                                                                                                           

        622                       و دکتریکارشناسی ارشد، ری ، مشاوره حقوقی شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، سردفت  پرسشنامه ،   –پنجم فصل   
   از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  جرایم علیه امنیت کشور [  مربوط به                                                              

  جرایم علیه امنیت کشور -قسمت چهارم
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        641                  ساختن سکه                                                                                      –گفتار اول            ]سکه قلب [ بزه سکه   –فصل اول  
          643                                                                                                                             تخدیش سکه–گفتار دوم                                                                  

        644                                                                           ترویج سکه تقلبی یا مخدوش  -                                                                 گفتار سوم 
        644 وارد کردن سکه تقلبی یا مخدوش                                                                 –                                                                 گفتار چهارم 

   
                                                 

        647زامی جعل و تزویر                                             رکن قانونی یا شرط مقدم و ال – اول گفتار   جعل و تزویر            – دومفصل  
        647  عنصرمادی جعل و تزویر                                                                                  – دومگفتار                                                                  

        660 اضرار به غیر در جرم جعل                                                                                 –                                                                 گفتار سوم
        662 عنصر معنوی در جعل                                                                                    –                                                                 گفتار چهارم 

        662 کیفر جرم جعل                                                                                                –                                                                 گفتارپنجم 
  664 مجازات شروع به جرم جعل و تزویر                                                                  –                                                                 گفتار ششم

     665 استفاده از اسناد و نوشته های جعلی                                                                  -                 گفتار هفتم                                                
  
  
  669                 جعل اوراق بهادار به قصد اخالل در امور مملکت                              - گفتار اول             مصادیق جعل–فصل سوم  

      670                                                           جعل احکام مقامات عالیه کشور– دومگفتار                       ]   در قانون تعزیرات [                         
  671جعل حکم ، مهر ، تمبر ، منگنه ، اسکناس و غیره                                                  –گفتار سوم                                                     

  672                             جعل اسناد توسط کارمندان دولت                                    – چهارمگفتار                                                      
  673 جعل در اسناد رسمی و قضائی                                                                          -                                                                 گفتار پنجم

  674 استفاده از اوراق مجعول مذکور                                                                        -                     گفتار ششم                                            
  674ده قراردادن آنها                       جعل اسناد یا نوشته های غیررسمی و مورد استفا-                                                                 گفتار هفتم

  674              جعل مهر یا منگنه یا عالمت ادارات عمومی غیردولتی و استفاده از این اشیاء مجعوله-گفتارهشتم                                                                 
  675          جعل مهر یا منگنه یا عالمت شرکتهای غیردولتی و تجارتخانه ها و استفاده از این اشیاء مجعوله -گفتار نهم                                                                 

  676               صاحبان آنها ردولتی یا تجارتخانه ها بدون اجازه ادارات یا شرکتهای غی استعمال مهر، تمبر یا عالمت -گفتار دهم                                                                 

  677 عذر قانونی برای تخفیف یا معافیت از مجازات                                              -                                                                 گفتار یازدهم
  678 جعل مدرک تحصیلی یا استفاده از مدرک تحصیلی مجعول                       -                                            گفتار دوازدهم                     

  679                                                      تقلب در آزمون تحصیلی                        -                                                                  گفتار سیزدهم
  680                مهر نکردن عکس یا رونوشت اسناد و استفاده از این قبیل مدارک-گفتار چهاردهم                                                                 

  682 جعل گواهی پزشکی توسط غیرپزشک                                                          -                      گفتار پانزدهم                                           
  684                                       جعل گواهی پزشکی توسط پزشک                        -                                                                 گفتار شانزدهم
  685 جعل سایر تصدیقنامه ها                                                                                 -                                                                 گفتار هفدهم

        685 محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت و نوشته ها از اماکن دولتی                   -                                   گفتار هجدهم                              
  

         
  687اسناد رسمی                        جعل اسناد رسمی توسط مأمورین اداره ثبت و دفاتر– گفتار اول مصادیق جعل         –فصل چهارم 

        687 صدور تصدیقات خالف واقع                                                                              – دومگفتار                            ] در سایر قوانین [                         
        688                                1308 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب 8 ماده –سومگفتار                                                     

       688                                             قید تاریخ مقدم در ظهرنویسی برات                    -چهارمگفتار                                                     
  688 جعل های ارتکابی در اسناد سجّلی                                                                   -پنجمفتار گ                                                    

  689 جعل و تزویر ارتکابی نظامیان                                                                           –                                  گفتار ششم                                
  689                                                                                جعل تمبر و نقش تمبر        -                                                                 گفتار هفتم
  689                                                                                  ) کوپن (  جعل کاال برگ -                                                                 گفتار هشتم
  690 جعل چک های تضمین شده                                                                               -                                                                 گفتار نهم

  690 جعل گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور                                                         -گفتار دهم                                                                 
  690                              جعل تصدیق صدور و ورود                                              -                                                                 گفتار یازدهم

  690 ارتکاب جعل توسط کارشناس                                                                     -                                                                 گفتار دوازدهم
  691 ارتکاب جعل برای فرار از خدمت وظیفه عمومی                                         –                  گفتار سیزدهم                                                

  691                                         جعل و تزویر در انتخابات                                   -                                                                 گفتار چهاردهم
       

                                                                                                                                               
                                                                                        

  
   
  
  :   ، شامل  ]جرایم علیه آسایش عمومی  [ ء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مربوط به    به همراه آرا ،قانون تعزیرات   – پنجمفصل   

  692یج سکه قلب                                                                                                                                                   تهیه  و ترو–گفتار اول                                                               
  692                                                                                                                                                                  جعل و تزویر   -                                                                        گفتاردوم

                                                                                                                                                       
         694 و دکتری                         ارشد،کارشناسیشامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی «   ، پرسشنامه  –ششم فصل   

  از اولین آزمون تا آخرین آزمون  ]  جرایم علیه آسایش عمومی  [  مربوط به                                                              

   جرایم علیه آسایش عمومی  -پنجم قسمت 
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  710                                                                                                                            ]علل موجهه جرم [   توجیه جرم - اول گفتار
  710                                                                                                                                                                                دفاع مشروع-بند اول                             
  716                                                                                                                                                                                       ضرورت-بند دوم                             
  717                                                                                                                                                                                  حکم قانون-بند سوم                             
  718                                                                                                                                                                          امر آمر قانونی-بند چهارم                             
  721                                                                                                                                                                                       رضایت-بند پنجم                             
  725                                                                                                                                                          در حکم رضایت و ضرورت-بند ششم                             

  726                                                                                                                                                         ] علل رافع مسئولیت  [ مسئولیت توجیه -گفتار دوم
  726                                                                                                                                                                                          کودکی-بند اول                          
  728                                                                                                                                                                                              اکراه-بند دوم                          
  731                                                                                                                                                                                              اجبار-بند سوم                          
  735                                                                                                                                                                                        اضطرار-بند چهارم                          
  738                                                                                                                                                                                           جنون -بند پنجم                          
  740                                                                                                                                                                                             اشتباه-بند ششم                          
    744                                                                                                                                                                                             مستی-بند هفتم                          
  745                                                                                                                                                                        خواب و هیپنوتیزم-بند هشتم                          

  745                                                                                                                                                                                بیماریهای اراده-بند نهم                          
  

  

  

      ]توجیه جرم و مسئولیت  [  موضوعات مکمل و خاص - 1پیوست 
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  748                                                                                                                     ]الف [  لغات و اصطالحات حرف –گفتار اول 

  750                                                                                                            ]ب الی ث [  لغات و اصطالحات حروف –گفتار دوم 

      752                                                                                                             ]ج الی خ [   لغات و اصطالحات حروف -گفتار سوم

  753                                                                                                          ]د الی ف [  لغات و اصطالحات حروف –گفتار چهارم 

      754                                                                                                            ]ق الی م  [  لغات و اصطالحات حروف –گفتار پنجم 

      756                                                                                                                ]ه  ن الی [  لغات و اصطالحات حرف -تار ششمگف

  

  

  

    ترمینولوژی حقوق جزا – 2پیوست 
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  758                              1392اسفند ماه سواالت حقوق جزای اختصاصی ، آزمون دکتری حقوق جزا ، دانشگاههای سراسری ، . 1

    761                              1393  ماهاسفند های سراسری ،دانشگاهسواالت حقوق جزای اختصاصی ، آزمون دکتری حقوق جزا ، . 2

    764                      1394  ماهاسفند دانشگاههای سراسری ،سواالت حقوق جزای اختصاصی ، آزمون دکتری مجموعه حقوق ،  . 3

     766                                                               1395  ماهاسفند ،  حقوق جزاسواالت حقوق جزای اختصاصی ، آزمون دکتری . 4

                                                                  

  

   سواالت جدید حقوق جزای اختصاصی دکتری - 3پیوست 
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   مقدمه

   . 1 ، با دقت هرچه تمام تر مطالعه شودحقوق جزای اختصاصی را بیان می دارد نحوۀ استفاده از جزوۀ توصیه می شود ، متن ذیل که 
  

  حقوق جزای اختصاصی  ترکیب و پالن بندی جزوۀ -بند اول 
تفاده شود شما را در صدر هـر مـوفقیتی کـه بـدان             آنچه در پیش رو دارید ، ماحصل تفکر و نتیجه ای است که بی شک اگر درست از آن  اس                    

  .بنابراین برای حصول به آن ، توصیه می شود آنچه که در ذیل می آید به دقت مطالعه و عمل شود. منظور اقدام داشته اید ، قرار خواهد داد 
الن بندی و تقسیم و تفکیک موضـوع       همانگونه که از صفحات یک الی پنج آمده است ، موضوعات این جزوه در پنج  قسمت به شرح ذیل پ                    

  :شده است 
    جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص –قسمت اول                    
   جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص  – قسمت دوم                   

   جرائم علیه اموال و مالکیت -      قسمت سوم              
  ئم علیه امنیت کشور جرا - قسمت چهارم                  
  جرائم علیه آسایش عمومی    -   قسمت پنجم                

  

   : ، به ترتیب عبارت است از هر قسمت از جزوه 
  شرح دروس  •
  مجموعه قوانین  •
   تست و آزمون •

  

  .هر قسمت از جزوه ابتدا به توضیح و شرح درس می پردازد  -الف 
منابع دانشگاههای تهـران     :  و تخصصی انجام شده ، از جمیع منابع موجود در کشور ، شامل               برای تدوین شرح دروس که به صورت موضوعی       

 بر پایه جدیدترین منابع طـرح سـوال و بـر اسـاس آخـرین سرفـصل هـای                   ، منابع موضوعی ، منابع مکمل و کمک آموزشی ،         ... شهید بهشتی،   
بته در سطحی جلوتر و وسـیع تـر از سـطح تمـام آزمـون هـای حقـوق اسـتفاده         وزارت علوم و شورای عالی برنامه ریزی درسی دانشگاهها ،  ال  

به گونه ای که با یک مطالعه مفید بتوان تقریبـاً بـه همـه سـواالت امتحـانی پاسـخ صـحیح داد ، درصـورتیکه بـرای بدسـت آوردن           . است    شده
بـر ایـن    . د درصد به سواالت معمـوالً کفایـت مـی کنـد             باالترین رتبه در هر امتحان حقوقی در سطح کشور ، پاسخگویی میانگین حدود هشتا             

اساس نه تنها به هیچ منبعی آموزشی نیاز نخواهیم داشت ، بلکه اگر بهینه و درست از آن استفاده شود سطح داده ها و اطالعات هـر فـرد را بـه                      
  . شد قدری افزایش و ارتقاء خواهد داد که موفقیت برای هر امتحان ورودی یک امر آسانی خواهد 

چراکه شما زمانی می توانید به پرسشهای پیرامون یک موضوع پاسـخ صـحیح دهیـد                .  ارائه جزوات است     اصلی هدف    ، توضیح و شرح درس   
بـه دنبـال    ایـن توانـایی را نیـز برایتـان       حتـی  چنین خاصیتی می تواند   . که پیرامون آن موضوع از لحاظ داده ها و اطالعات اشراف داشته باشید              

بـراین اسـاس ، حرکـت پایـه ای و       . د که به پرسشهای مفهومی و ایهام در جواب نیز در نهایت آخرین پاسخ درست را داشـته باشـید                   داشته باش 
بـرای یـادگیری عمیـق و دقیـق توضـیح درسـها ،       . ها نماییـد  ف یادگیری عمیق و دقیق توضیح درس      اصولی آن است که اهم وقت خود را صر        

بدین منظور باید از تفکر مدرسه ای و سیـستم سـنتی آموزشـی رایـج ، فاصـله      . ردهای علمی و نوین مطالعه شود االمکان  مطابق با استاندا    حتی
 ]یعنی مقید کردن خویش بـه سـاعت و سـقف مطالعـه    [ گرفت و از عیوب مطالعه ، یعنی ازهرگونه تقیدات وخود محدودیتی تحت عنوان به ظاهر برنامه مطالعه              

برای مطالعه علمی و نوین ، و به تبع بازدهی و نتیجه ای متفاوت ، لطفـاً  مـوارد مـذکور در بنـد                 . م سنتی آموزشی است ، پرهیز نمود        که از نتایج و طبیعت سیست     
  .  با دقت مطالعه شود  ،11دوم همین مقدمه ، مندرج در صفحۀ 

 

  .هر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس به قوانین می پردازد   -ب
 ،  ابتدا قانون پایه موضوع هر قسمت آمده است ، سپس قوانین ، مقررات و آیین نامه های مکمل و متمم  و در پـاورقی هـا نیـز                             دربحث قوانین 

وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است ،  به گونه ای که  شما را از داشتن هـر گونـه کتـاب قـانون بـی نیـاز                          آرای
  : ئه مجموعه قوانین بعد از شرح دروس جهت دو منظور ذیل است هدف از ارا. کند  می

  شناخت دقیق تر و موضوعی مواد قانون یا مجموعه قوانین .  1
  تطبیق متن با مواد قانون در مواقع ارجاع و ضرورت متن  . 2

  

                                                           
  . برای آن است که برخی از متقاضیان ، جزوات را به صورت تکدرس تهیه می کنند علت موارد تشابه و تکرار آن در تمام جزوات ، . نحوه استفاده از جزوات ، با اندکی تفاوت در برخی نکات و موارد خاص ، تقریباً مشابه است مقدمه و . 1
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  : انون خودداری شود توصیه می شود جهت موارد فوق به مجموعه قوانین مراجعه ، و به سبب ذیل از مطالعه صرف مواد ق
توضیع قوانین در قوانین پیشرفته توسط منتخبی از برجسته ترین تخصصها از بین گروههای بس فنی و کارشناسی منتخب و با خصایص جامعیـت                     ♣

 مـا در واقـع   لیـک قـوانین مـورد مراجعـه    . و صراحت وضع می شوند که از نتایج مهم آن مراجعه مستقیم به قوانین و نیز عدم تفسیر به رای است           
امور اولی وکلی هستند ووضعیت حقوقی موارد ثانوی منبعد مشخص می شوند، هرچند در امور اولـی و کلـی نیـز در بـسیاری مـوارد قـوانین مـا             

اهیم بود کـه  بنابراین درمراجعه به قوانین ، در واقع با مجموعه ای از شماره و کدها روبرو خو    . ساکتند ، وانگهی به سهولت قابل تفسیر به رای اند         
نه تنها جامعیت و قابلیت یادگیری و فهم و هضم و دریافت را ندارند بلکه از نظر روان شناسی مطالعه ممکن است منع مـوثر در آینـده یـادگیری                  

ف بـه قـوانین   از پـرداختن صـر  ]  بنـد ب  2و 1مـوارد  [  بنابراین توصیه می شود جـز در مـوارد لـزوم            . بوده ، به آینده یادگیری نیزآسیب برسانند        
  . خودداری شود 

در واقع منشا رجوع  به مواد قانون را  باید بیشتر در آزمونهایی چون  وکالت ، قضاوت و سـردفتری جـستجوکرد کـه سـئواالت ایـن آزمونهـا بـا           ♣
 جـامع کارشناسـی   رای اطالعـات داوطلبـان دا . علت آن نیز این نوعیت تفکر بـود کـه فکـر مـی شـد           . گرایش وتاکید به مواد قانون طرح می شد       

البته این نگرش به میزان بس کمتر هنوز هم وجود دارد ، بنابراین در تدوین           . ، مضافا تسلط به مواد قانونی نیز تمایز وضعیت و رقابت باشد             هستند
المکان دانـشجویان و  شرح دروس سعی شده است ، قوانین پایه  هر درس  با متن درس تطبیق ، نهایتا در متن  درس گنجانیده شده است تا حتی ا 

در عـین حـال ، آرای وحـدت رویـه و نظـرات مـشورتی ادارۀ حقـوقی        . داوطلبان آزمونهای فوق را از مراجعه مستقیم به قـوانین مـستغنی نمایـد          
 . دادگستری که در پاورقی های قوانین آمده است ، حتی االمکان بعد از مطالعۀ توضیحات دروس ، مطالعه شود 

 

  .  جزوه بعد از توضیح و شرح درس و ارائه قوانین ، به تست و آزمون می پردازد  هر قسمت از - ج
 تمام سواالت آزمونهای گذشته وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی و کارشناسی ارشد مربـوط بـه         تقریباً در بحث تست و آزمون ،     

  . جزوات آورده شده استدرس مورد بحث از اولین آزمونها تا آخرین آزمونها به هنگام ارائه 
  :  جهت دو منظور است  صرفاً از جزوههدف از ارائه مجموعه سواالت آزمونها در پایان هر قسمت

  

  های گذشته آشنایی با نمونه سؤاالت آزمون. 1 
  .تمرین و ممارست با نمونه سؤاالت با عطف و تاکید به سؤاالت سالهای موخر  .2 

  

ی در نظر گرفته شـده اسـت کـه در دریافتهـا و فهـم و هـضم موضـوعات از جمـع بنـدی و قـدرت حافظـه                               بحث تست و آزمونها برای آنانی       
بنابراین اگر از قدرت حافظه ی باالیی  برخوردار هستید و می توانید شرح دروس را به بهترین نحو وارد حافظه                 . تری برخوردار هستند     ضعیف

های قـوی   ، بی شک آنانی که دریافت    و اصولی   مطالعات علمی  پروسهدر  چرا که   . خواهید بود   ] ج  [ نمایید ، بی نیاز از موارد مطروحه در بند          
 و به موضوع مورد بحث از نظر فراگیری اشراف پیدا می کننـد ، خواهنـد توانـست بـه هـر پرداخـت و پرسـشی در اطـراف آن         و عمیقی دارند  

د ، بل نوعی بـدآموزی تلقـی و سـببی بـرای انحـراف و اشـتباهات در       موضوع پاسخ صحیح دهند ، دراین صورت نه تنها تست توصیه نمی شو  
شما تست مشابهی را در آزمون آتی مشاهده می کنید ، در صـورتی کـه طـراح سـوال ممکـن اسـت اساسـاً                     . پاسخ به تستهای آتی خواهد بود       

   .  نباشید پاسخ دیگری را خواسته باشد ، یا تغییر جزئی در گزینه ها باشد که شما متوجه آن
  

. در مجموع و در نهایت آنانی که از پرسشنامه ها استفاده می کنند ، توصیه می شود حتی االمکان پاسخ هر تست بـا توجـه بـه مـتن درس داده شـود                                    –توجه  
 اشتباه ممکن است ناشی از عدم  بعضاً موارد اشتباه هم دارند ، این پاسخهایی که در پاسخنامه ها آمده است ، چون از پاسخهای مرسوم و رایج استفاده شده ، 

پـس پاسـخ   . دریافت منظور طراح سوال باشد یا تست مشابهی که اساساً طراح سوال پاسخ دیگری را خواسته باشد یا اشتباه در ارائه باشد و به هر دلیل دیگر    
وانگهی اگر در فهرست تـست هـا ، بعـضاً    . است چون شرح درس متن آخر برای آزمون آتی . با شرح درس تطبیق و کنترل شود،  جهت اطمینان   ،هر تست 

تستی باشد که در متن درس به آن اشاره نشده باشد ، چنین تستی به هر دلیلی ، اعم از اینکه موضوع آن امروزه عمال منتفی شده باشد یـا موضـوعی ایهـام و                  
   .انحرافی بوده ، دیگر موضوعیت نداشته ، آن را کنار بگذارید 

  

  :  آمده است ، این جزوه عالوه بر پنج قسمت اصلی ، دارای سه پیوست به شرح ذیل نیز می باشد 8 و 7 ، 6که در صفحات همان گونه    -د 
االمکان  بنابراین توصیه می شود در صورت وجود وقت کافی ، حتی  .  که در واقع به عنوان ادامه متن دروس محسوب می شود             موضوعات مکمل و خاص  ،       - 1پیوست  
  .  ان ادامه توضیحات و متن دروس مطالعه شود به عنو

  . که در حین مطالعۀ توضیحات دروس ممکن است مورد استفاده قرار گیرد  ترمینولوژی حقوق جزا  ،  -2پیوست 
 کـه شـاید بتوانـد در نوعیـت          که در این پیوست ، معموالً سؤاالت آخرین آزمون ها ، جهت آشنایی داوطلبان آورده مـی شـود                   سؤاالت جدید آزمون ها ،      -3پیوست  

  . مطالعۀ آنان مؤثر باشد ، همچنان که پس از اتمام مطالعۀ جزوه ، می تواند جهت خودآزمایی نیز مورد استفاده قرار گیرد 
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  حقوق جزای اختصاصی  مطالعه جزوۀ -بند دوم 
    نحوۀ مطالعه -الف

در تفکر مطالعه ، همیشه باید تفکر و اندیشه این باشـد کـه مـی خواهیـد     . است  تفکر مطالعه نوعیتاز موارد و مبادی بسیار مهم برای یک مطالعه مفید ، ابتدا    .1
به عبـارتی بـا اعتمـاد بـه         . شود    در این نوعیت تفکرحتی باالترین آزمون ها نیز پایه مطالعه قرار می گیرد و به باالتر از آن تفکر می                   . باالترین و بهترین باشید     
   . می خواهید واقعاً متفاوت باشید و دانش باالیی داشته باشید مطالعه کنید ، نه صرف جبرامتحان نفس بس باال و اینکه

حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلودگی صوتی و سروصـدا و عـاری                      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    همچنین. 2
مطالعـه   انگیزه و عالقـه  بـا . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حل کنید، سپس وارد مطالعه شوید         . لعه شوید وارد مطا  مشغله فکری  از هرگونه 

  .نمایید و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتان می آید، موقتاً مطالعه را کنار بگذارید
یعنی نـه از    .  یا تعداد صفحات نیز نشود       سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      . ی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          مشخص تایم حتی االمکان برای مطالعه    .3

وقتی که چنین پیش    .  صفحه مطالعه داشته باشید      100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5قبل مشخص نمایید که مثال هر روز        
ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع ، باعـث                           فرض هایی را    

پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پـیش فـرض شـده کـه بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                                  
بـه عبـارتی   . های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                          زندگی

   .برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم 
زنیـد، اینکـه تـصمیم        ب اهـداف مـی    وقتی که به مسائل و موضوعات زندگی خویش به طور کلی می نگرید و در نهایـت دسـت بـه اولویـت بنـدی و انتخـا                           

برنامـه  گیرید که در آزمون یا امتحانی شرکت داشته باشید ، اینکه می خواهید با توجه به شرایط خویش اوقاتی را به مطالعه اختصاص دهیـد ، ایـن یـک             می
در صورتی که حجم وسیعی از داوطلبان ، حتی در سطوح تحصیالت عالیه ، دچار مشتبه معانی و خلط مبحث شده ، درگیر کردن خویش به سـاعت    . است  

  .  یا سقف مطالعه را به برنامه تعبیر می نمایند 
خواهیم   می ای که    است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، به گونه             این انتقادی منظور از . حتی االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود           .4

وارد حافظه ] ای نه نکته[ ، مفهومی و به طور کلی آن است که موضوعات مورد مطالعه  کاربردی از موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از
   .شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود 

با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتـان را در                . 5
  .دراز مدت بیشتر کنید 

پـس از آن بـه مطالعـه هـر قـسمت از            . ئوس مطالب و سرفصل ها مطالعـه شـود          به عنوان ر   ] 5 الی   1صفحه  [ توصیه می شود ، قبل از مطالعۀ جزوه ، ابتدا پالن جزوه             . 6
برای مطالعۀ هر قسمت از جزوه نیز ابتدا باید پالن آن قسمت در ابتـدای جـزوه مطالعـه شـود ، تـا بـدون سـاختار و چـارچوب وارد حجمـه ای از          . جزوه می پردازیم   

  . اول ، ابتدا پالن آن در صفحۀ یک مطالعه شود یا برای قسمت دوم پالن آن در صفحه دو و الی آخر موضوعات برای مطالعه نشویم ، مثالً برای مطالعه قسمت
  

  حقوق جزای اختصاصی  ترتیب مطالعۀ موضوعات -ب 
 ایـن صـورت ، بـه        در غیـر   .اگر دچار ضیق وقت نیستید ، حتی االمکان به ترتیب تقسیم بندی جزوه ، یعنی ، به ترتیب از قسمت اول الی پنجم مطالعـه شـود                          

   : ترتیب اولویت مطالب ، در سه مرحله به شرح ذیل مطالعه نمایید 
            ]جرایم علیه اموال و مالکیت[ فصل اول الی ششم قسمت سوم        ]جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص[ فصل اول الی چهارم قسمت اول :  مرحلۀ اول  
                           ]جرایم علیه امنیت کشور [  سمت چهارم فصل اول الی سوم ق :مرحلۀ دوم 
                 ]جرایم علیه آسایش عمومی  [         فصل اول الی چهارم قسمت پنجم    ]جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص [  فصل اول و دوم قسمت دوم :  مرحلۀ سوم 

  

نیز ، دایـرۀ دوم را ، و اگـر بـه دفعـات  مطالعـه شـد ،            ]  مرور  [  می توانید دایرۀ جلوی آن موضوع را پررنگ نمایید و برای بار دوم               در هر مرحله ، پس از مطالعۀ هر موضوع ،         
   .توانید با ایجاد دایره های جدید ، به تبع قبل عمل نمایید  می
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  فصل اول

  کلیات
  

    اختصاصیجزایحقوق  ماهیت  - گفتار اول 
  

   :در حقوق جزا ، مثل بسیاری از رشته های دیگر ، دو دسته از مباحث طرح می شوند 
بلکـه بـه   ، و کلیات حقوق جزا نامید ، که در آنها بر جرم خاصی تأکید نشده مباحثی هستند که می توان آنها را عمومات      دسته اول 

 .گیرنـد    که حقوق جزای عمومی نامیده می شود مورد بحث قرار مـی             این مباحث درآنچه    به عبارتی  .بیان کلیات اکتفا می شود      
،  جـرم و تعدد   تکرار  تبعی ،   مانند شرایط عمومی جرائم و تقسیم کلی آنها بر حسب نوع مجازاتها ، کیفرهای اصلی و تکمیلی و                   

وتعلیـق اجـرای   ویـق  ، تعشرکت و معاونت در جـرم ، حـدود مـسئولیت جزائـی ، تخفیـف مجـازات ، آزادی مـشروط زنـدانیان             
  . اند  به این مباحث اختصاص داده شده 1392  سالمجازات اسالمیجدید قانون  216 الی 1مواد که ، مجازات 

بررسی ایـن   . هر جرمی عناصر مادی و روانی خاص خود را دارد که آن را از دیگر جرایم متمایز می سازد                    از سوی دیگر ،     و   دسته دوم 
    .1نامند مختلف در شاخه دیگری از حقوق جزا انجام می گیرد ، که آن را حقوق جزای اختصاصی میعناصر در رابطه با جرایم 

 است به بحـث در خـصوصیات        مربوطاین رشته از حقوق ، قسمت خاص یا اختصاصی حقوق جزا را تشکیل می دهد و                 بنابراین  
و غیـره کـه موضـوع مـواد          ، قذف ، شرب خمر     ، زنا  مانند قتل عمدی ، قطع عضو یا جرح آن        . هر یک از جرائم بطور جداگانه       

،  ،  خیانـت   جـرائم بـر ضـد امنیـت و آسـایش عمـومی      همچنـین   .2باشـد   می 1392مجازات اسالمی جدید  قانون  728  الی   217
ئم جـرا  نیـز   کالهبرداری و خیانت در امانـت و  ،تخریب ،  جرائم بر ضد اموال و مالکیت  ، قلب سکه    ،تزویر   جاسوسی ، جعل و   

 785 الـی  498 که مربوط می شـود بـه مـواد       ناشی از تخلفات رانندگی از موارد قابل طرح در حقوق جزای اختصاصی می باشند             
موضوع بحث حقوق جزای اختصاصی نفس جـرم  در مجموع باید گفت ،   .1375قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب       

از حقوق جزایی است که بطـور تفکیـک و جداگانـه ، تمـامی افـراد جـرائم را                    بدین لحاظ این رشته از حقوق ، شعبه ای          .  است
  . مطرح می سازد وهر یک از آنها را چه از نظر عناصر تشکیل دهنده و چه از نظر کیفیت مجازات آن تعریف و بیان می کند

∗∗∗  
    اهمیت و فواید مطالعه حقوق جزای اختصاصی-دوم گفتار 

قوق جزای اختصاصی و نیز اهمیت آن از جهات مختلفی می تواند قابل توجه باشد که بـه برخـی                    ضرورت مطالعه و آشنایی با ح     
  :شود از این موارد ذیالً اشاره می 

    از جهت رعایت اصل قانونی بودن جرایم و حفظ آزادیهای فردی و اجتماعی -الف
ایـن امـر بـه خـصوص بـا توجـه بـه               . ژه ای برخـوردار اسـت     این شعبه از حقوق جزا در جهت رعایت اصل قانونی بودن جرائم از اهمیت وی              

ناپایداری و تحول بخش وسیعی از عادات عمومی و مصالح اجتماعی و به تبع آن تغییرات در سیاهه جرایم دارای حساسیت بیشتری خواهـد        
 و در  3اند جزایی خود را از دست داده      رفتارهای بسیاری که در اکثر قوانین قدیمی جرم قلمداد می شده اند ، امروزه کم و بیش وصف                  . بود

در نظام حقوقی اسـالم   . هرگز جرم شناخته نشده اند مقابل ، اعمال بسیاری که امروزه به عنوان جرم قابل تعقیب کیفری هستند ، در گذشته

                                                           
 . دکتر حسین میرمحمد صادقی ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان . 1
 گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران. دکتر ایرج . 2
همچنان که در میان بعضی از قبایل عرب پیش از ظهور اسالم کشتن فرزندان از خوف فقر و نیز قتل فرزنـدان دختـر جـرم    . تل ممنوع نبوده است در بسیاری ازشهرهای یونان قدیم برخی از مصادیق جرم ق   . 3

ساکنان مالنزی بیماران و پیـران را زنـده در   : ی نویسدویل دورانت م. همچنین رومیان قدیم قتل کودکانی را که دارای امراض عقلی و یا نفایص جسمانی بودند غیر مجاز نمی دانستند                 . محسوب نمی گردید  
  فروشـند، همچنـان کـه قـصابان مـا گوشـت خـوک را         گوشت انسان را در دکانهـا مـی       »  نیوبریتین «در جزیره   : سامنر می گوید  . خاک می کنند و این امر را وسیله خوبی برای رهایی از بقایای آنان می دانند               

 . سازند می آماده  بزرگمیهمانیهایو برای  ز جزایر سلیمان مردم بومی و به خصوص زنان را مانند خوکان می پروراننددست کم در بعضی ا.  فروشند می
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، در دو    ر اجتمـاعی هـستند    تحول و دگرگونی قوانین و مقررات به ویژه در احکام حکومتی و قواعدی که متاثر از عرف و ضرورتهای متغیـ                    
فقهای اسالمی ضمن تاکید بر رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات در جنایات و جـرایم              .  سطح منطقه ای و تاریخی پذیرفته شده است       

توجب لکن در تشخیص و تعیین عناصـر بـزه و بررسـی تحلیلـی جـرایم مـس             . اند مشمول حد به بررسی دقیق و موشکافانه این جرایم پرداخته         
، مورد ارزیابی    تعزیر چنین جهد و تالشی مشاهده نشده و هیچیک از فقها، جرایم تعزیری را با دقتی که در حدود و قصاص به کار برده اند                        

  .به طوری که سابقه مطالعه حقوق جزای اختصاصی در تعزیرات بسیار محدود و کامالً ناچیز است. اند قرار نداده
چراکـه از طرفـی     .  در نظام تعزیرات است   »  تعدیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها       «ی جرایم ، ناشی از      این اختالف در چگونگی بررس    

توصیف جزایی جرایم تعزیری غالباً طی قواعد کلی صورت می گیرد که ممکن است اشکال متنوعی از رفتار مجرمانه با عناوین مختلـف و                        
تیارات قاضی در گزینش مناسبترین و شایسته ترین واکنش جزایـی ضـمن لحـاظ موقعیـت                 متفاوت را شامل شود و از طرف دیگر توسعه اخ         

  .گردد ، شخصیت بزهکار و شرایط اجتماعی ، موجب عدم رعایت کامل اصل قانونی بودن مجازاتها می جرم ارتکابی
   توصیف قضایی جرم -ب

و از ایـن جهـت      . ن عناصـر اختـصاصی آن اسـت       از دیگر آثار مطالعه حقوق جزای اختصاصی توصیف قضایی هر جـرم بـا تعیـی               
  .مکمل و متمم حقوق جزای عمومی است

، ارکان تشکیل دهنده جـرم را سـه جـزء قـانونی مـادی و معنـوی کـه در همـه جـرایم                کلیات و عمومات حقوق جزا    در بحث از  
  . اند، ذکر کرده مشترک است

اصی وجود دارد که ویژه آن جرم بوده موجب تفکیک و تمایز آن از جـرایم                ، در هر جرم نیز عناصر و اجزاء خ         عالوه بر ارکان عمومی بزه    
همه ، علیـه امـوال و حـق مالکیـت     . . . از این رو هر چند جرائمی مانند سرقت، کالهبرداری، خیانت در امانت ، تخریب و          . دیگر می گردد  

  . مذکور موجب جدایی و تفکیک آنها از یکدیگر است، اما وجود اجزاء و عناصری خاص در هریک از عناوین  دیگران صورت می گیرد
به طـوری کـه بـرای تحقـق آن عـالوه بـر عناصـر        .  تعریف کرده اند» ربودن مخفیانه مال متعلق به دیگری « برای مثال سرقت را   

  . ، نیز ضرورت دارد ، وجود اجزاء اختصاصی دیگری که در تعریف مذکور آمده است عمومی جرم
 مالک تمیز و تشخیص جـرایم را از یکـدیگر            ، جزای اختصاصی عناصر ویژه و مشخصه هر جرم را مورد بررسی قرار داده             ، حقوق    بنابراین

  . روشن می کند
  طبقه بندی جرایم  -ج 

امـا  . طبقه بندی جرایم و معیارهای مختلفی که مبنای تقسیم آنها قرار می گیرد ، از موضوعات مورد بحث در حقوق جـزای عمـومی اسـت                           
در حقـوق جـزای    .گـردد  ینکه جرم معینی در کدامیک از طبقات جای دارد از مواردی است که در حقوق جزای اختصاصی مـشخص مـی         ا

  : اختصاصی گروه بندی جرایم از دو جهت مورد توجه قرار دارد
  . 1است) حق اهللا(»  حق خداوندی «یا ) حق الناس  (»  حق مردمی «تعیین اینکه جرم در زمره  . 1
  .  قانون جدید مجازات اسالمی قرار می گیرد14چهارگانه جرایم در ماده تعیین اینکه جرم در کدامیک از طبقات  .2

، بـه صـورت زیـر     بینی شـده اسـت    جرایم به اعتبار واکنشی که برای آنها پیش،ت اسالمی   مجازاجدید  قانون   14به موجب ماده    
  :طبقه بندی می شوند 

  حدود 
  قصاص 
  دیات 
    تعزیرات 

                                                           
   :محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است ، می تواند دو حیثیت داشته باشد : قانون جدید آیین دادرسی کیفری 8مطابق ماده . 1

  حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخالل در نظم عمومی  -الف 
  حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین    -ب

  :ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود  : قانون جدید آیین دادرسی کیفری 9همچنین مطابق ماده 
  عوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی  د-الف
  دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص  -ب
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،  در قسمت کلیات و عمومات حقوق جزا ضمن تشریح طبقه بندی مذکور، به آثار و ممیزات هر یک از آنها پرداخته مـی شـود                  
در حالی که تعیین جایگاه هر جـرم در هـر یـک از      .  بدون آنکه به تعیین واکنش ویژه هر جرم و نیز طبقه خاص آن توجه گردد              

بدیهی است موقعیـت جـرایم در هـر یـک از ایـن گروههـا                 . صورت می گیرد  طبقات مذکور به وسیله حقوق جزای اختصاصی        
   . دارای عوارض و آثار متعددی است که بر اهمیت تعیین و تشخیص آن می افزاید 

   تشخیص صالحیت محاکم - د
جـزا در   ، نقـش ایـن رشـته از حقـوق            نکته دیگری که در بیان اهمیت و آثار مطالعه حقوق جزای اختصاص الزم به ذکـر اسـت                 

 2و   1 قـانون تـشکیل دادگاههـای کیفـری          7مـاده    .تشخیص صالحیت محاکم و اجرای مقررات آیـین دادرسـی کیفـری اسـت             
  :دادگاههای کیفری  با رعایت ماده یک این قانون به جرایم زیر رسیدگی می نمایند  ؛  مقرر می دارد1368مصوب تیر ماه 

  د به عنوان حد باشد، صلب و نفی بل جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم ♣
  جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد ♣
   جرمی که کیفر آن بر حسب قانون ده سال زندان و باالتر باشد ♣
   جرمی که کیفر آن بر حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد ♣
  »  عمد یا شبه عمد و یا خطا محض، اعم از جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هریک از موارد ششگانه و یا باالتر باشد ♣

  همین قانون رسیدگی به جرایمی را که مجازات آنها غیـر از کیفرهـای مـذکور اسـت ، در صـالحیت دادگاههـای                          8و در ماده    
   . دو قرار داده شده استکیفری شماره 

ختـصاصی در تـشخیص   ، نقش حقوق جزای ا 1373اگر چه پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب  
 تمیـز صـالحیت    قـانون جدیـد آیـین دادرسـی کیفـری ،     303 و 302 ، 297مـواد  صالحیت محاکم کاهش یافت، اما با توجه بـه     

عالوه بر این تمیز جرایم سیاسی    . دادگاههای انقالب از دادگاههای عمومی منوط به مطالعه حقوق جزای اختصاصی خواهد بود            
  1. کدیگر بر عهده قسمت اختصاصی حقوق جزا واگذار شده استو جرایم نظامی و عمومی از ی

∗∗∗  
   منابع حقوق جزای اختصاصی -سوم گفتار 

 عـرف و عـادت ،     .  منبع حقوق جزای اختصاصی قـانون اسـت           و مهمترین  ، اولین  با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها        
  .  محسوب  می شوندرویه قضایی و دکترین نیز از منابع مهم این رشته حقوقی

   قانون -بند اول
اصل سی و ششم قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی            .  اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یکی از اصول اساسی حقوق جزاست           

  :  ایران در این مورد مقرر می دارد
چنین طبق اصل یکـصدو شـصت و   هم»  . حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد    «

احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صـادر شـده                      «ششم قانون اساسی مزبور     
هیچ فعل یا ترک فعلی به اسـتناد قـانونی کـه بعـد از آن وضـع شـده       « بعالوه برابر اصل یکصدوشصت و نهم همین قانون      »  است

   .» سوب نمی شوداست جرم مح
 که در قـانون بـرای آن مجـازات تعیـین شـده      فعل یا ترک فعلرفتاری ، اعم از    هر« :  مجازات اسالمی نیز مقرر می دارد     جدید   قانون   2ماده  

 قـانون الحـق مزبـور اسـت کـه           575سابق و ماده     تعزیرات  قانون 53ضمانت اجرای اصول و ماده مزبور ماده        »   باشد جرم محسوب می شود    
  2 . سال محرومیت از خدمات دولتی می داند5تعیین جرم و مجازات را درخارج از مواد قانونی مستوجب انفصال دائم از شغل و 

                                                           
  .نشر میزان » صدمات جسمانی « دکتر محمد هادی صادقی ، جرایم علیه اشخاص .  1
هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصالح ، بر خالف قانون ، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال از سمت قـضائی و محرومیـت              :  قانون تعزیرات       575ماده  .  2

   . از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد
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توانـد بـدون نـص       نمـی  بدین ترتیب حقوق جزای اختصاصی ایران متکی بر حقوق مدون یعنی قانون می باشد و هـیچ دادگـاهی                  
، زیـرا عـرف و عـادت نمـی توانـد       محکوم به مجازات نمایـد »  عرف و عادت  «موجبه  شخصی را مثالً ب   ، صریح قانون جزایی  

  . موجد جرم و مجازات باشد
  :از   عبارتند حقوق جزای اختصاصیمنابع قانونی

   قانون اساسی- الف
  :  اصولی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از جمله اصول

  . گردداز منابع حقوق جزای اختصاصی محسوب می)  168 - 49 - 47  -46 - 39- 38 -33  - 25-32  -23 -22 (
  .حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند  - اصل بیست و دوم
  . قرار دادای مورد تعرض و مؤاخذه توان به صرف داشتن عقیده تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی  - اصل بیست و سوم
ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکـس، سانـسور، عـدم مخـابره و نرسـاندن       بازرسی و نرساندن نامه  -  اصل بیست و پنجم  

  .آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون
در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکـر دالیـل   . کند به حکم و ترتیبی که قانون معین می     توان دستگیر کرد مگر      هیچ کس را نمی     - اصل سی و دوم   

بالفاصله کتباً به متهم  ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پروندۀ مقدماتی به مراجع صالحۀ قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، 
  .شود  اصل طبق قانون مجازات میمتخلف از این. در اسرع وقت فراهم گردد

اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر  توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد عالقه هیچ کس را نمی  - اصل سی و سوم
  .دارد در مواردی که قانون مقرر می

اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شـهادت  .  اطالع ممنوع است هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب          - اصل سی و هشتم   
  .شود متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می. و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است

  .صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات استهتک حرمت و حیثیت کسی که به حکام قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر   - اصل سی و نهم
تواند به عنوان مالکیت نسبت بـه کـسب و کـار خـود امکـان                 هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی               - اصل چهل و ششم   

  .کسب و کار را از دیگری سلب کند
  .کند ط آن را قانون معین میضواب. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است  - اصل چهل و هفتم

های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختالش، سرقت، قمـار، سـوء اسـتفاده از موقوفـات، سـوء اسـتفاده از مقاطعـه                         دولت موظف است ثروت     - اصل چهل و نهم   
روع را گرفته و به صاحب حق رد کنـد     های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مش              ها و معامالت دولتی، فروش زمین      کاری

  .این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیلۀ دولت اجرا شود. و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد
نحـوۀ  . گیـرد  یرسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منـصفه در محـاکم دادگـستری صـورت مـ                        - اصل یکصد و شصت و هشتم     

  .کند انتخاب، شرایط، اختیارت هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسالمی معین می

   قوانین عادی -ب
  : مهمترین قوانین موضوعه که از منابع مستقیم حقوق جزای اختصاصی بشمار می روند شامل موارد زیر است

   .728 الی 217مل حدود ، قصاص و دیات ، مشمول مواد  شا -1392قانون جدید مجازات اسالمی  .1
  .  مربوط به جزای عمومی می شود 216 الی 1مواد 

و  نیز بـا تـصویب       497 الی   1مواد   . 785 الی   498شامل تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ، مشمول مواد           -1375قانون مجازات اسالمی     .2
  .  نسخ شد الزم االجرا شدن قانون جدید مجازات اسالمی

  مجمع تشخیص مصلحت نظام  23/12/1367مصوب  -قانون تعزیرات حکومتی  .3
  4/12/1392از جمله قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مصوب   - آیین دادرسی کیفری مجموعه قوانین و مقررات .4
تعداد . گردد سیاری از مواد قوانین جزایی می     ، اقتصادی و سیاسی موجب تغییر و اصالح ب         تحوالت اجتماعی   - متفرقهعادی  قوانین   . 5

قوانین مزبور که متضمن ضمانت اجرایی کیفری برای موارد تخلف و نقض است پس از    . این قوانین دائماً در حال افزایش است      
، قـانون   تـوان از  ه قوانین عادی متفرقه می       از جمل  .گرددانتشار در روزنامه رسمی در مجموعه سالیانه روزنامه رسمی نیز منتشر می           
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،  های جزائی نامه آئین تصویب نامه ها و   همچنین   . ای ، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری نام برد              جرائم رایانه 
 از  ، این قبیل مقررات که در اجرای اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و اصل تفکیک قوا باید مستند قـانونی داشـته باشـند                       که  

 مانند آیین نامه  اجرایی قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری برای بهبود  ، منابع حقوق جزای اختصاصی محسوب می شوند      
   1. می باشد1350امر عبور و مرور در تهران که بر اساس مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مصوب سال 

   منابع شرعی -ج
 167بـا الهـام از اصـل        ،   1368 و شعب دیوانعالی کشور مصوب       2 و   1 قانون تشکیل دادگاههای کیفری      29ده  در امور کیفری ما   

احکام دادگاههای کیفری باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون             «: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر می دارد         
گاهها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابنـد و اگـر قـانونی          داد. و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است          

توانند به بهانه سکوت یا نقض اجمال  ینباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه راصادر نمایند و دادگاهها نم   
 قـانون مزبـور   29موجـب تبـصره مـاده    ه ب»  زندرسیدگی به شکایت و دعاوی و صدور حکم امتناع ور یا تعارض قوانین مدونه از    

 پرونـده جهـت رسـیدگی بـه          ، نیز، در صورتی که قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشـد                 
    .قاضی دیگر محول می شود

، نظریـه مـشورتی      نـشده اسـت   در مورد منع قضات دادگستری از تعیین مجازات برای عملی که قانوناً مجـازاتی بـرای آن مقـرر                    
موجـب ابـالغ   ه قـضات دادگـستری کـه بـ        «:  اداره حقوقی دادگستری به شرح زیر اعالم شده است         18/1/1369 - 243/6شماره  

شورایعالی قضات یا ریاست قوه قضائیه منصوب شده اند قاضی ماذون محسوب می شوند و حدود اذن آنان همان اسـت کـه در                        
   . »2و نمی توانند برای اعمالی که قانوناً کیفری از برای آنها مقرر نشده است تعیین مجازات نمایندابالغ آنها ذکر شده است 

 قـانون  575 سـابق و مـاده    قـانون تعزیـرات  53با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و ضمانت اجرای کیفری آن که در ماده            
 صدور دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت ، بـر   یای دارد که توقیفپیش بینی گردیده و صراحتاً مقرر م       فعلی تعزیرات

  :تواند از مصادیق اجرایی منابع شرع باشد   بنظر می رسد موارد زیرمی ، خالف قانون ممکن نیست و ضمانت اجرا دارد
   تکلیف دادگاه کیفری در رسیدگی به دعوای خصوصی فقدان قانون.1

هرگـاه دعـوی جزائـی در دادگـاه بـه            :    مقرر مـی داشـت کـه          1356 پاره ای از قوانین دادگستری مصوب         قانون اصالح  9ماده  
صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادر کننده رای در صورت آماده بودن پرونـده بـه               

دارد و دادگــاه اخیــر بــه  ه صــالحیتدار محــول مــیدعــوی خــصوصی رســیدگی و رای دهــد و اال رســیدگی بــه آن را بــه دادگــا
  .دادخواست مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی نماید

 ) 1368 مـصوب   ( و شـعب دیوانعـالی کـشور    2 و1 قانون تـشکیل دادگاههـای کیفـری      16، در این قبیل موارد، تبصره ماده         متعاقباً
در صورتی که دعوی جزایی در دادگاه کیفـری          «وی حقوقی نموده و مقرر می دارد        دادگاه جزائی را مکلف به رسیدگی به دع       

منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور  مکلف است به دعوی حقـوقی در صـورتی کـه در                          
ی کیفـری نیـز    آیین دادرسـ  جدیدون قان20ماده همچنین . »  رسیدگی کرده و رای صادر نماید     . دادگاه کیفری مطرح شده باشد    

هرگاه تعقیب امـر کیفـری بـه جهتـی از جهـات             . سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست          :مقرر می دارد    
قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود ، دادگاه کیفری مکلـف اسـت ، در صـورتی کـه دعـوای                            

  . رح شده باشد ، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید خصوصی در آن دادگاه مط
 بنابراین دادگاه کیفری علی رغم صدور حکم برائت قطعـی یـا قـرار موقـوفی تعقیـب مکلـف بـه رسـیدگی بـه دعـوی حقـوقی                             

ت در این رابطه در  مواردی چون اختالف در اصل نکاح و طالق و شرعی یا غیر شرعی بودن رابطه زوجی                    . می باشد )  خصوصی

                                                           
  18/6/1355-9242روزنامه رسمی شماره . 1
  991 ص -568 شماره مسلسل -ضمیمه روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران . 2
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در موارد زنا و اعمال منافی عفت و امتناع از پرداخت نفقه یا تعیین مقدار دیه کافر ذمی در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، در                         
.  صورت فقدان منابع قانونی دادگاه کیفری ناگزیر است با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قـضیه را صـادر نمایـد                        

بوت جرم و احراز  مسئولیت کیفری مرتکب مسلمان در مورد قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات راننـدگی بـر طبـق                       بطور مثال پس از ث    
  1. ضوابط قانونی، مقدار دیه غیر مسلمان مقتول با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر با توجه به ماهیت امر قابل تعیین است

  بودن رفتار در موارد قانونی صدور حکم بر مبنای تشخیص غیر شرعی .2
 عـالوه بـر کیفـر     ،  تظاهر به عمل حرامـی نمایـد   ،  هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر          ،قانون تعزیرات    638طبق ماده   

گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمـل            ضربه شالق محکوم می    74عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا            
 ضـربه شـالق محکـوم       74، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تـا               کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید         دارای  

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند بـه حـبس از ده روز    برابر تبصره ماده قانون مزبور  . خواهد شد 
بدیهی است تشخیص امر تظاهر به عمل حـرام         .  هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد      تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد           

مـع  . موکول به استناد به منابع فقهی معتبر با عنایت به قرآن مجید و سنت است که امر تحلیل و تحریم اصـوالً ناشـی از آنهاسـت                          
 پرونـده جهـت رسـیدگی بـه          ، ف قانون مدون باشـد    هذا در صورتی که قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخال             

  ).1368 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 2 و 1 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 29تبصره ماده (شود  قاضی دیگر محول می
   عرف و عادت  -دوم بند 

ال عرف و عادت نیـز در  گر چه حقوق جزائی و حقوق مدنی هر دو بر پایه حقوق مدون و قانون مدون استوار هستند، در عین ح       
  .تکمیل و تدوین هر دو حقوق نقش بسزایی دارد

ممکن است در حقوق خصوصی برای تکمیل ورفع نقـص قـانون    ، عرف و عادت شامل مجموعه عادات و رسوم رایج بین مردم         
دادگاههـای  «  : دارد  مـی  قانون آیین دادرسی مدنی مقـرر 3 بطوریکه ماده  ، به عنوان یک قاعده حقوقی مورد استفاده قرار گیرد       

، حکم داده یا فصل نمایند و در صورتیکه قوانین موضـوعه کـشوری               دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده       
دادگاههای دادگستری باید موافـق     ،  کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصالً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد                  

  .»  د قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه راقطع و فصل نمایندروح و مفا
 قـانون اساسـی جمهـوری       167،169 ، 37،166،  36، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و بطور کلـی اصـول               ولی درحقوق جزا  

را اساس رسـیدگی و صـدور       ، دادگاهها را مکلف می نماید که قانون           مجازات اسالمی   جدید قانون 10و  2اسالمی ایران و مواد     
بنابراین مراجع انتظامی و قضائی نمی توانند به استناد عرف ، فعل یا ترک فعلی را جرم دانسته و یا کیفری را بر    .  حکم قرار دهند  

  . طبق عرف مورد حکم قرار دهند
مـی تواننـد موجـد جـرم و      به هر حال گر چه در امور جزائی با توجه به اصل قـانونی بـودن جـرم و مجـازات ، عـرف و عـادت ن                           

مجازات باشد و هیچ دادگاهی نمی تواند بدون نص صریح قانون شخصی را تنها بـه موجـب عـرف و عـادت مـسلم محکـوم بـه                     
  . شود  از عرف و عادت الهام گرفته می ، مجازات نماید، با وجود این در مقام تطبیق قانون موجود با موارد خاصه

، مرتکـب روابـط نامـشروع یـا عمـل منـافی              ر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد          ه « تعزیرات قانون   637طبق ماده   
و اگر عمل با عنف و اکراه باشـد فقـط              ضربه محکوم خواهند شد     99عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شالق تا              

                                                           
  2025دکترایرج گلدوزیان ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه تهران ، شماره . 1

مـواد  . . . «: نموده و چنین اسـتدالل مـی نمایـد   )  79/10/442کالسه پرونده   (1380 دی 30 مورخ 767، مبادرت به صدور دادنامه شماره  تان، شعبه ده دادگاه تجدید نظر اس های دینی در مورد تساوی دیه مسلمان و اقلیت 
انی زن و مرد مسلمان است و در قوانین موضوعه هیچ داللتـی بـر    که متضمن بیان احکام و مقررات مربوط به دیات است، ناظر به قتل و صدمات وارده بر تمامیت جسم      1370  قانون مجازات اسالمی   496 تا   279،300،368

بنابراین ، موضوع دیه و جبران قتل و صدمات بدنی غیر عمدی وارده به اهل کتاب و اقلیت هـای مـذهبی رسـمی پذیرفتـه     .  شمول مقررات مزبور نسبت به صدمات بدنی وارده به غیر مسلمان و اقلیت مذهبی وجود ندارد               
در الزام قاضی به مراجعه به منابع معتبر فقهی و یـا فتـاوی معتبـر     1378مصوب ،  قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب    214 قانون اساسی و ماده      167ن اساسی جمهوری ایران مشمول اصل       شده در قانو  

دیـه  . . .  مطابق فتوای حداقل سه نفر از مراجع تقلید و فقهای زنده زمان حاضر. . . ت فقهای معظم معاصر جست و جو و احراز گردیده          در اجرای این الزام قانونگذار ، این دادگاه حکم قضیه رادر فتاوی و نظرا             . فقهاست
  . ذمی بادیه مسلم یکسان اعالم شده است
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با توجه به مثالهای قـانونی مـذکور در مـاده مـورد             »  از زنا  عمل منافی عفت غیر    «در اینجا تشخیص    »   اکراه کننده تعزیر می شود    
  . بحث و خارج از موارد شرعی با عرف و عادت مردم محل است

 عالوه بـر   ،هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید            تعزیرات     قانون   638بعالوه طبق قسمتی از ماده      
 ضربه شالق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفـس آن عمـل           74 تا دو ماه یا تا       کیفر عمل به حبس از ده روز      

» گردد ضربه شالق محکوم می74دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه درا نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا                   
ن لباسهایی که استفاده از آنها در مالء عام بر خالف شـرع اسـت و یـا                  همچنین قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگا        

بـدین ترتیـب    .  مصادیقی از جریحه دار شدن عفت عمومی را معین نمـوده اسـت               ) 1367مصوب   (کند  عفت عمومی را جریحه دار می     
  .ه نمودبرای تشخیص رفتاری که عفت عمومی را جریحه دار می سازد ناگزیر باید به عرف و عادت مراجع

   رویه قضائی -سوم بند 
. مقصود از رویه قضایی کلیه آرائی است که در خصوص مسائل معـین و مـشابه از طـرف دادگاههـا صـادر مـی شـود                   معنی عام  در

  . رعایت این آراء برای محاکم و مراجع دیگر الزامی نیست
ی کشور در موارد زیر صادر می نماید و برای کلیـه         ، رویه قضائی عبارت از آرائی است که هیئت عمومی دیوان عال            معنی خاص  در

  .محاکم به عنوان آراء وحدت رویه الزم االتباع است
   آراء وحدت رویه در موارد اتخاذ رویه های مختلف در شعب دیوان عالی کشور-الف

حـده مربـوط بـه وحـدت     ماده وا « برای جلوگیری از آراء متشتت و رویه های قضائی متفاوت قانونی تحت عنوان       1328در سال   
گاه در شعب دیوانعالی کشور نسبت به موارد مـشابه رویـه هـای مختلـف                 هر  ،   طبق قانون مزبور   .به تصویب رسید  »  رویه قضایی 

اتخاذ شده باشد به تقاضای رئیس دادگستری یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل هئیت عمومی دیوانعالی کشور که در این              
ور سه چهارم از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده نـسبت بـه                      مورد الاقل با حض   

در این صورت نظر اکثریت آراء مزبور برای شعب دیوان عالی کـشور و بـرای دادگاههـا در مـوارد       .آن اتخاذ تصمیم می نمایند    
  . قابل تغییر نیست قانون  یاموجب نظر هئیت عمومیه مشابه الزم االتباع بوده و جز ب

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، فقط به موجب قـانون              :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری       473مطابق ماده   
  .  این قانون صادر می شود ، قابل تغییر است 471یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده 

   های مختلف به وسیله دادگاهها در استنباط از قوانین آراء هئیت عمومی در مورد اتخاذ رویه-ب
 دادگاهها اعم از جزائی یا      هر گاه طرف    «1337 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب           3موجب ماده   ه  ب  ، سابقدر  

کلـف اسـت موضـوع را در        ، دادستان کل پس از اطـالع م        ، راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذشده باشد          حقوقی
عمـومی در موضـوعاتی کـه        رای هیئـت   . هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده و رای هیئت عمومی را درآن بـاب بخواهـد                 

قبیـل مـوارد نیـز دادگاههـا مکلـف بـه             در این »   قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود              
  .می دیوانعالی کشور می باشند تبعیت از آراء هیئت عمو

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نـسبت بـه مـوارد               :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری       471به موجب ماده     اکنون و
ی کـشور یـا   مشابه ، اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی ، با استنباط متفاوت از قوانین ، آراء مختلفی صادر شود ، رئیس دیوان عـال                   

دادستان کل کشور ، به  هر طریق که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عـالی کـشور را بـه منظـور ایجـاد وحـدت رویـه                                
توانند با ذکر دلیـل    هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکالی دادگستری نیز می                . درخواست کنند   

هیأت عمومی دیوان   . ن عالی کشور یا دادستان کل کشور ، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کند                 از طریق رئیس دیوا   
عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کـل کـشور یـا نماینـده او و حـداقل سـه چهـارم رؤسـا و                                 

رأی . ضوع مورد اختالف را بررسی و نسبت بـه آن اتخـاذ تـصمیم کننـد       مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا مو          
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اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع ، اعـم از قـضائی و غیـر آن الزم االتبـاع اسـت ؛ امـا            
ء باشـد و مطـابق رأی وحـدت رویـه هیـأت             در صورتی که رأی ، اجراء نشده یا در حال اجـرا           . نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است         

عمومی دیوان عالی کشور ، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد ، رأی هیـأت عمـومی                          
  .نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می شود 

  : ضائی به دو مثال زیر در ارتباط با موضوع می توان اشاره نموداز مهمترین آراء وحدت رویه ق
رای وحـدت   ،] قـانون جدیـد  10مـاده  [  قانون راجع به مجازات اسالمی 6در مورد مجازات قصاص و خروج از قوانین و احکام الهی از قلمرو ماده                  -مثال اول   

  : رر می دارد مق)25/10/1365 -45شماره (رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده کـه   ]  قانون جدید    10ماده  [  1361مصوب مهر ماه    ،  مجازات اسالمی   راجع به    قانون   6ماده   «

بنابراین رای شعبه . اسالم تشریع شده اند  قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر                        
بر این مبناء به قـصاص صـادر   »  ولکم فی القصاص حیوه یا اولی االلباب «چهاردهم دیوانعالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم و به حکم آیه شریفه           

  » ...می شود گردیده صحیح تشخیص
 به شـرح زیـر صـادر         )13 رای شماره    - 62/15ردیف  (وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور         رای    ،   در مورد قتل ناشی از تخلفات رانندگی        -مثال دوم   

  :شده است که به علت اهمیت موضوع در اینجا یاد آوری می شود 
حاظ تخلف مقتول چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچگونه خالفی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به ل                         «

  ». . . شود   مشهد به اتفاق آراء تایید می2 دادگاه کیفری 21 راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رای شعبه  ، باشد
ای اسـت کـه در سـایر رشـته هـای             بطور کلی در حقوق جزای اختصاصی با وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، رویه قضائی فاقـد نقـش آفریننـده                      

  . در امور جزایی فقط نص صریح قانون که قبل از ارتکاب عمل وجود داشته است می تواند مبنای عمل قضایی قرار گیرد و نه رویه قضائی.حقوقی دارد
هـای حقـوق جـزای بـسیاری از          مع هذا ، وقایع و مصادیق حقوق جزای اختصاصی از تنوع و تفاوت زیادی برخوردارنـد و بـه همـین جهـت در مجموعـه                         

در کـشور مـا آراء       . ، رویه قضائی مربوطه به تفصیل ذکر می شود تا راهنمایی برای شناختن مصادیق مربوط به هر مـاده باشـد                     ل هر قانونی  کشورها در ذی  
 لذا آراء مزبور برای اطالع عامـه و مراجـع قـضائی در            . از منابع قانونی و رسمی و الزام آور حقوق است         ) وحدت رویه    (هیئت عمومی دیوان عالی کشور      

بعالوه مجموعه آراء وحدت رویه قضائی هر چند سال یکبـار توسـط اداره کـل                 . روزنامه رسمی کشور جمهوری اسالمی ایران چاپ و منتشر می گردند          
  . آموزش دادگستری جمهوری اسالمی ایران منتشر و در دسترس عموم قرار می گیرد

   ]عقاید علمای حقوق[ دکترین   -چهارم بند 
مفسرین حقوقی   . باشد  ، تفسیر مواد قانونی و تجزیه وتحلیل آراء محاکم و رویه های قضائی و ارائه طریق برای آینده می                   مقصود از دکترین  

اعم از قضات، استادان و علمای حقوق از میان آراء حقوقی، اصولی را که حاکم بر تصمیمات حقوقی است مورد انتقاد علمی قرار داده و با            
ههای کوتاهتر و بهتری را برای ایجاد یـک رویـه قـضائی ثابـت کـه متکـی بـر اصـول منطقـی و مـسلم باشـد عرضـه                                تشریح و تفسیر آنها را    

بدین ترتیب مفسرین حقوقی با تفسیر هدف واقعی مقنن و آراء صادر شده در طرز فکر و نحوه استنباط قـضات و مجریـان قـانون                           .نمایند می
لمای حقوق هم در تنظیم مقررات و قوانین جدید و هم در تحول رویه قـضایی مـوثر اسـت و              بعالوه دکترین یا عقاید ع    .  نقش موثری دارند  

  1 . توان آن را یکی از منابع ارشادی مهم حقوق جزا دانست لذا می
∗∗∗  

    مجازات ها در حقوق جزای اختصاصی-گفتار چهارم 
   اصول حاکم بر مجازاتها -بند اول 

  استثنائات از اصل  اصل قانونی بودن مجازاتها و  - الف
و »  جـرائم   « تضمین آزدیهای فردی و اجتماعی، جلوگیری از استبداد و احترام بـه شخـصیت انـسانی، مـستلزم رعایـت اصـل قـانونی بـودن                         

تی با رعایت این اصل هیچ دادگاهی نمی تواند رفتاری را جرم بشناسد مگر آنکه قانون آن رفتار را جرم بدانـد و هـیچ مجـازا      . مجازاتهاست
 قانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران صـراحتاً      36اصل .   را صریحاً تعیین کرده باشدآنتوان به مورد اجزا گذارد مگر آنکه قانون           را نمی 

  » . حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد« :  مقرر می دارد

                                                           
  تصرف  ، با اندکی تلخیص و2025، شماره  انتشارات دانشگاه تهران ، حقوق جزای عمومی  ،دکتر ایرج گلدوزیان . 1
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  ،، تـا زمـانی کـه رفتـاری از طـرف شـارع       به موجب اصل اسالمی مزبور. مؤید این نظریه است    » بیان عقاب بال  قبحمنع یا   « اصل اسالمی   
شناخته نشده و کیفر شرعی هم برای آن تعیین نشده باشـد نمـی تـوان آن رفتـار را گنـاه یـا جـرم          جرم یا گناه مستوجب عقوبت 

  . مستوجب کیفر دانست و برای آن مجازات تعیین نمود
سـوره   « »و ما کنـا معـذبین حتـی نبعـث رسـوالً           « در حقوق کیفری اسالمی با آیۀ مبارکه        »  جرائم و مجازاتها   «بودن  اصل قانونی   
مورد تأئید قرار گرفته و مقام و ارزش خـود را  ) یعنی ما هیچ کس را کیفر نمی کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم     ( » 15اسراء ، آیۀ    

  .ریکه رفتار مجرمانه و مجازات تحت نظم و ضوابطی مشخص بیان گردیدبطو. در طول تاریخ زندگی بشر یافت
 گرچه از نظر احتـرام بـه اصـل عطـف بـه ماسـبق                 ، می توان نتیجه گرفت که    »  مجازاتها جرائم و   قانونی بودن   «در ارتباط با اصل   

جـرائم و    قـانونی بـودن   « اصـل     در عین حـال در مـورد       ،  نشدن قوانین کیفری، عقاب بالبیان در حقوق جزای اسالمی وضع شده            
 که پیش بینی و تعیین جرائم و مجازتها را مستلزم وجود قبلی نصّ صریح قانون        یبر خالف حقوق موضوعه در جوامع     » مجازاتها  

در حقوق جزای اسالمی برای تعیین بزه کیفـر، شـرط           » قرآن وسنت «داند، وجود نصّ صریح متکی به منابع اولیه          در هر مورد می   
خواهد جهانی، همگانی و همیشگی باشد اقتضای آن را دارد که             زیرا فلسفه و حکمت شریعتی که می       ،   گردد سوب نمی الزم مح 

،  تعیین نماید و مواردی که با گذشت زمان و تحوالت انکار ناپذیر سیاسی، اقتـصادی        » حدود   «تعدادی از جرائم و کیفر آنها را        
تلقی و کیفر آن تعیین گـردد و یـا          » تعزیری  «، اعمال و رفتاری جرم       یجاب نماید ، مصلحت ا   ، علمی و اخالقی جوامع     اجتماعی

، در شرایط زمانی و مکانی مختلف  در جهت انطباق با شخصیت بزهکار و رسیدن به هدفهای گوناگون مجازاتها       » تعزیری«کیفر  
و یا استحـسان    »  عقل و قیاس و اجماع    « وق اسالمی    جزائی با توسل به سایر منابع حق       همتغّیر و در حال نوسان باشد، این امر در فق         

   .و مصلحت مرسله و در نظام حکومت اسالمی و خصوصاً در نظام جمهوری اسالمی ایران توسط قوۀ مقننه میسر شود
.  اسـت  حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قـانون دانـسته                      ،  قانون اساسی  36به همین لحاظ اصل     

: گویـد   ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها را مورد تأکیـد قـرار داده و مـی                 صراحتاً،  مجازات اسالمی   جدید   قانون   2همچنین ماده   
ضمانت اجـرای قـوانین     »   که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود             فعل یا ترک فعل   رفتاری اعم از    هر   «

هرگاه مقامـات قـضائی بـا دیگـر مـأمورین ذیـصالح بـر               « :  می باشد که مقرر می دارد        1375انون تعزیرات مصوّب     ق 575مزبور ماده   
خالف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماینـد بـه انفـصال دائـم از سـمت قـضائی و                             

موضوع اصـل  «دو قاعدۀ مهم عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی »  اهند شدمحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خو    
 وهمچنین تفسیر مضیق یا محدود قوانین کیفری از نتایج اصل قـانونی             »  قانون جدید مجازات اسالمی      10ماده  « و  »  قانون اساسی    169

  . 1باشند بودن جرائم و مجازاتها می
   اصل تساوی مجازاتها - ب

شـوند در مقابـل قـانون مـساوی      تمام کسانی که مرتکب جرم مـستلزم کیفـر مـی        . ، کیفر در مقابل جرم است      هدر حقوق موضوع  
رعایت اصل تساوی مجازاتها در . درشریعت جزائی اسالم نیز عقوبت دنیوی و اخروی در مقابل جرم و گناه مطرح است          .  هستند

.   خاص نتواند در صورت ارتکاب جرم و گناه از کیفـر بگریـزد  شریعت اسالم مستلزم این است که هیچ فرد خاص و یا طبقه ای         
                                                           

  2025، انتشارات دانشگاه تهران ، شماره  حقوق جزای عمومی  ،دکتر ایرج گلدوزیان  .1
  .شود هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی :  قانون قانون اساسی 169اصل 
مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یـا تـرک فعـل را          در مقررات و نظامات دولتی      :  قانون جدید مجازات اسالمی      10ماده  

ف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حـال  لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفی. نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات  یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد         
  :هرگاه به موجب قانون سابق ، حکم قطعی الزم االجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود . مرتکب وضع شود ، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی ، مؤثر است 

در این موارد و همچنـین در مـوردی   . ی که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود ، حکم قطعی الزم االجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود                     اگر رفتار  .1
  .که حکم قبالً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست 

. می به موجب قانون الحق ، تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ، اصالح آن را طبـق قـانون جدیـد تقاضـا کنـد                               اگر مجازات جر   .2
مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتـی کـه   . دۀ حکم با لحاظ قانون الحق ، مجازات قبلی را تخفیف می دهد دادگاه صادرکنن. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم ، تخفیف مجازات را تقاضا نماید            

  . در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید . در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است 
  . ت فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون الحق اعمال نمی شود مقررا  -تبصره
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، معافیت و یا تخفیـف در میـزان    ای برای استفاده از مصونیت ، شغل و ثروت وسیله ، مقام علمی   ، موقعیت اجتماعی   ، جنس  نژاد
مطابق »  عدم رجهان  «مادّی بنابر   بنابراین کیفرهر تبهکاری اعم از زن یا مرد صرف نظر از هر نوع امتیازی دنیوی و                  . کیفر نیست 

  .گرددبا استحقاق او تعیین می
   افراد در قبال حدود در حقوق جزای اسالمیتساوی .1

اصوالً از نظر ابعـاد     » و در واقع متمایز از کیفرهای تعزیری می باشد        « ئیات که مستند به آیات قرآن مجید است         اآن قسمت از جز   
  . جوامع از اصل تساوی برخوردار استجغرافیایی، جهانی بوده و در تمام

بدین ترتیب، در حالی که قبل از اسالم، در بسیاری از جوامع، هر گاه فرد ضعیف و بی پناهی مرتکب جرم یا گناهی می شـد او                           
 در ،   را کیفر می دادند و چنانچه شخصی از طبقه اقویا، مرتکب همان جرم یا گناه می شد، از کیفر دادن خـودداری مـی کردنـد                         

شریعت اسالم، تمام مردم دارای حقوق و تکالیف یکسان بوده و ضمانت اجرای تعدّی و تجاوز از حقوق و عدم انجـام تکـالیف       
، عمومی و کلّی است وناظر و حاکم بر شخص و فـرد              اصوالً مقررات جزائی  .  است  بوده به طور کلّی برای همه مردم یکنواخت      
  .ی دیگر متغیر نیستمعینی نبوده و از انسانی نسبت به انسان

   کیفرهای تعزیری بر اساس استحقاق و ضرورت.2
، هکار در جهت تهذیب اخالق و اصالح  ، مانع انطباق دادن کیفر باشخصیت بز       در عین حال رعایت اصل تساوی قانونی در کیفر        

ری کـه بیـشترین جـرائم       زیـرا در کیفـر جـرایم تعزیـ        .  ارعاب و یا مصون ماندن وی به خود داری از ارتکاب جرم مجدد نیـست              
. ، مقتضیّات مصالح اجتماعی از لحاظ زمان و مکان و شخصیت محکوم علیه در نظر گرفتـه مـی شـود               ارتکابی را شامل می شود    

  . دادگاه می تواند در میزان کیفر قانونی تعدیل به عمل آورده و یا حتی در مواردی بزهکار را به کلی از کیفر معاف دارد
، درصورت اقتـضای سیاسـت کیفـری مناسـب       و وقار  که برای اولین بار مرتکب جرم شوند          حیثیتصاحبان  ، کیفر    بدین جهت 

  . تر باشد ای سبک می تواند ازکیفر مفسدین و بزهکاران حرفه
 بـستگی بـه     ، به رغم اصل برابری مجازاتها در قانون، تأثیر مجازات و رنج و مشقت ناشی از آن نسبت به افـراد مختلـف متفـاوت و                          علی هذا 
محکومیـت بـه جـزای نقـدی بـرای فـردی کـه توانـایی                .  ، امکانات مالی و تاب و تحمل بزهکـار دارد          ، مقام و موقعیت اجتماعی     شخصیت

شدیدی است در حالیکه همین کیفر برای بزهکاری ثروتمند مجـازاتی ضـعیف و گـاهی بـی تـأثیر                     پرداخت آن را ندارد مجازات سنگین و      
تیارات دادگاه در جرائم تعزیری، تأدیب و عقوبت مؤثر، مستلزم ایـن اسـت کـه در جـرائم مـشابه و از یـک نـوع کـه                             بدین ترتیب اخ   .است

، با توجه بـه عوامـل ارتکـاب جـرم و شخـصیت بزهکـار و اصـالح وی و اصـل فـردی کـردن مجـازات،                              اند  اشخاص مختلف مرتکب شده   
  .1کیفرهای متناسب و متفاوت تعیین گردد

   ودن مجازاتها اصل شخصی ب- ج
 عامـل ، مجـازات نـسبت بـه          مع ذلک در مواردی استثنایی      .و نه کسان وی   شود     می یعنی مجازات تنها نسبت به شخص مرتکب جرم اعمال          

مانند مسئولیت عاقله در مورد جنایت عمدی و شـبه عمـدی نابـالغ و دیوانـه  یـا مـسئولیت ناشـی از جـرائم اشـخاص                             .  جرم اعمال نمی شود   
  2.  به رغم ارتکاب آن از ناحیۀ کارمند، مدیر یا مسئول دستور دهنده به مجازات می رسدحقوقی که
  خصوصیات و اهداف مجازاتها   - بند دوم 

  ویژگیهای بنیادی مجازاتها  - الف
ازات پیچیـده  هـدفهای مجـ  .   میگیـرد  ی که در اجرای مجازات تعقیب مـی شـود مایـه   ت از همان هدفهای قضاو  ها ویژگیهای بنیادی مجازات  

بـر حـسب آنکـه کـدام یـک از هـدفهای مـذکور در ذهـن                .  آید تحقق یابد    است وهر یک باید در مجازاتهای گوناگونی که به اجرا در می           
گیرد ولی، اصوالً هر کیفری ماهیتاً جامع صـفاتی اسـت       خود می    گوناگون به  قوتهایقانونگذار و یا دادرسی غلبه دارد، این صفات ضعف و           

   :شود  یل اشاره میذکه در 

                                                           
  منبع پیشین ،   دکتر ایرج گلدوزیان. 1
ل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هریک از مدیران و مسئوالن که دستور دهنده باشند در مورد جرائم مذکور در این فص«  تاریخی، فرهنگی اموالتعزیرات در مورد تخریب   قانون مجازات اسالمی568مادۀ  مطابق  . 2

  ». بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند
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   آزاردهی و آسیب رسانی .1
، عـذاب و دردی اسـت کـه     مجـازات .  از همان هدف مکافات دهی آن سرچشمه مـی گیـرد         ،   خصوصیت آزار دهندۀ مجازات   

.  آوری آن ممکـن نیـست       عموماً هدف ارعابی مجازاتها جز با تقویت خصیصه رنـج          .  بزهکار باید با تمام وجود آنرا تحمّل کند       
، آنـان را از      ، رعب و وحشت در دل مردم پدید آورند تا شاید بـیم و هـراس                نونگذاران امیدوارند که با وضع مجازاتهای شاق      قا

   . 1 از خشونت آنها بکاهندپیش، برای تأمین هدف اصلی مجازاتها ناگزیرند بیش از  به عکس. ارتکاب جرم باز دارد
   تحقیر آمیز بودن .2

 . داغ محکومیّت اعتبار و حیثیت اجتمـاعی او را مـی زدایـد      . لیه را در میان مردم انگشت نما می سازد        اجرای مجازات، محکوم ع   
 یا خوار و خفیف کننده این بـود کـه مـردم از بـیم از دسـت دادن آبـرو و مقـام اجتمـاعی خـود گـرد                               2در گذشته فلسفه ترذیلی   

  .ات بستگی تام به قضاوت مردم دربارۀ اعمال او داردالبته سرافکندگی محکوم علیه از اجرای مجاز.  بزهکاری نگردند
گفتـه  .  گردانـد   عموماً پیوندهای اجتماعی محکوم علیه را با اجتماع سست می           ،   اجرای مجازات که نشانۀ سرزنش عمومی است      

ات به نظر مـی رسـد       ، با اجرای مجاز    در این حال  .  می شود بزهکار به جامعه خود مدیون است و باید دین خود را به آن ادا کند                
  . که بزهکار باید حساب خود را با جامعه تسویه کرده باشد

زیرا، داغ ننگ که بر پیـشانی     . لیکن دشواریهایی که بزهکار عموماً با آن روبرو است دقیقاً پس از اجرای مجازات ظاهر می شود                
ه می شـود خصیـصه رسـواکنندگی مجـازات نبایـد            از این رو گفت   . او نقش بسته است بازگشت او را به جامعه به خطر می اندازد              

مقررات ناظر بـر اعـاده حیثیـت بزهکـاران بـه ایـن دلیـل در                 . آنچنان قوی باشد که باز سازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند          
جتمـاعی  قوانین کیفری وضع شده اند که از شدت آثار محکومیتها و تبعات آن بکاهند تا بزهکاران بار دیگـر بتواننـد مناسـبات ا                  

  .خودرا با جامعه استحکام بخشند
   معین بودن مجازاتها.3

فـرض آن   . هدفهای مجازات به ویژه ارعاب و مکافات بدکاران هنگامی تحقق خواهد یافت که مجازات ثابت و مـشخص باشـد                   
ا به مجازات معینـی     است که قاضی می تواند میزان آشفتگی اجتماعی ناشی از جرم و تقصیر بزهکار را در هر مورد بسنجد و اور                    

باصدور حکم محکومیت به مجازات هم محکوم علیه و هم افکار عمومی در خواهند یافت که عدالت کیفری بـه                     . محکوم کند 
  .اجرا در آمده و حقوق جامعه استیفاء شده است

 همچنـین ، محکـوم علیـه        .اعالم حکم مجازات این حسن را دارد که بزهکاران بالقوه به عواقب رفتار سوء خود خواهند اندیشید                
تعیـین نـوع و میـزان    . واقف خواهد شد که چه تکالیفی بر عهده اوست و چگونه و چه زمان مجازات او بـه پایـان خواهـد رسـید                     

و اگـر هـدف از      .  مجازات ، محکوم علیه را از هر گونه خودسری و میل و نظر مجریان احکـام کیفـری مـصون خواهـد داشـت                       
، مجریان را بر آن می دارد تـا در حـدود مـدت مقـرر در حکـم بـه برنامـه ریـزی                          حکوم علیه باشد  مجازات، بازسازگار کردن م   

  3.مناسب بپردازند
   قطعی بودن مجازاتها.4

مقصود از قطعی بـودن مجـازات ایـن اسـت کـه پـس از                . خصیصه قطعیت حکم با ویژگی معین بودن مجازات مرتبط است         
جدیدنظر و یا گذشتن مهلتهای قـانونی ، هـیچ گونـه رسـیدگی مجـدد قانونـاً                  رسیدگی به دعوی کیفری و پیمودن مراحل ت       

به عبارت دیگر حکم محکومیت اعتبار امرمختومه پیدا می کند و جـز در مـوارد اعـاده دادرسـی یعنـی رفـع                        .  ممکن نیست 
االجـرا اسـت و در    مبه این ترتیب مجازاتی که به حکـم دادگـاه صـادر گردیـده الز      . اشتباه های موضوعی قابل ابطال نیست     

  . شود می سجل قضایی محکوم علیه ثبت

                                                           
  نشر میزان   ، 2 لد  ج، حقوق جزای عمومی  ،  دکتر محمد علی اردبیلی.1
  شمسی 1290 شهریور ماه 11مری مطابق با  ق1330 رمضان ، 9 ، مصوب آیین دادرسی کیفریقانون  182  ماده .2
  دکتر محمدعلی اردبیلی ، منبع پیشین. 3
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   اهداف مجازاتها- ب
خواهی و نفـرت   میل به حق و عدالت. هدف اصلی از تاسیس کیفرها، مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه است          

ه عنـوان ضـمانت اجـرای جزائـی         از ظلم در فطرت آدمی است و تدریجاً که مجازات شکل قانونی و مشخصی به خود گرفت بـ                  
اعمـال گردیـد   ) چون توقیف و مصادره اموال ( و گاهی نسبت به اموال وی) مثل مجازات اعدام ( گاهی نسبت به شخص مجرم     

در واقـع ، هـدف اصـلی کیفـر          .  در معـرض تهدیـد قـراد داد       ) مانند محرومیتهای اجتماعی     (و گاهی هم آبرو و حیثیت افراد را         
  .زهکاری و ایجاد نظم و امنیت در جامعه استمبارزه علیه ب

  )اصالح و تربیت (  هدف عینی مجازاتها .1
منتهـای مراتـب در اجـرای مجـازات امیـدوار بودنـد رنـج و        . پیشینیان هیچ گاه در اجرای مجازات از اصالح و تربیت بزهکاران غافل نبودند     

ولی امروزه دانش ما از رفتار و خلق و خوی انسانها فزونـی  .  و او را متنبه کند مشقتی که بزهکار تحمل می کند در رفتار او تغییر پدید آورد          
بر این اساس، رفتار مجرمانـه    . تغییر رفتار و یا به عبارت دیگر عادات زشت و ناپسند انسان موضوع پژوهشهای روان شناسی است                . یافته است 

   .یلی قادر نیست خود را با خواسته های جامعه تطبیق دهدنوعی ناسازگاری اجتماعی است و بزهکار کسی است که بنا به دال
، بلکه سعی بر این است که با تعلیـق اجـرای مجـازات و یـا آزادی مـشروط و یـا راه              امروزه دیگر از اعجاز زندانها سخنی نیست      

عیـوب مجازاتهـای    ،  قـدی   مجازاتهای مالی به ویـژه جریمـه ن       . کارهای دیگر حتی المقدر از آثار زیانبار تا حدودی کاسته شود            
 ولـی بـه طـور کلـی          ، شاید به همین دلیل اثر بازدارندگی آن در پیشگیری از جرائم خاص نسبتاً قوی اسـت               .  دیگر را کمتر دارد   

  .1شوند مجازاتها به صفاتی متّصف اند که گاه مانع وصول هدفی که قانونگذار از اجرای مجازات قصد کرده است می
  ) ارعاب (ی  پیگیری و بازدارندگ.2

 راهنمای قانونگذار در تشدید مجازات اعمالی اسـت کـه بیـشترین اخـتالل را در نظـام اجتمـاعی                      ،   ویژگی ایجاد رعب و هراس    
  . بازدارندگی مجازات ممکن است عمومی و یا اختصاصی باشد. پدید می آورد و مایه تشویش اذهان عمومی است
بـه عبـارت    .  می شود که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد              پیشگیری عمومی زمانی با ارعاب دیگران حاصل      

دلیـل چـشم پوشـی       دیگر این اعتقاد که مجازات درباره عموم مردم یکسان به اجرا در می آید و جامعه از خطـای هـیچکس بـی                      
های سوء مردم نخواهـد داشـت،        یشه وگرنه ترس از مجازات نه تنها تاثیری بر اند          ،   نخواهد کرد، باید در اذهان مردم رسوخ کند       

با پیـشگیری اختـصاصی انتظـار ایـن اسـت کـه        .  بلکه تبعیض اجتماعی ، آنان را به درستی اعمال مجرمانه خود قانع خواهد کرد 
ولی این انتظار همیشه با ، دشویبزهکار با تحمل سختی و رنج مجازات از کرده خود پشیمان شود و از اعمال گذشته خود دست ب           

به همـین   .  زیرا ، تاثیر بازدارنده مجازاتها بر حسب وضع روانی و اجتماعی محکوم علیه شدت و ضعف دارد                . ع منطبق نیست    واق
  .  سیاست فردی کردن آن را پیشنهاد می کنند ، دلیل ، علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه از اجرای مجازات

  ) اجرای عدالت (  هدف ذهنی مجازات.3
. م مردم مفهوم عدالت وقتی معنی و تحقق می یابد که بزهکار به سزای همان میزان گناهی که مرتکب شده است رسیده باشـد در اذهان عمو  

چنین مشقتی  ) سزاوار(در روزگار ما وقتی بزهکار به کیفر می رسد ، همگان او را مستحق                .مجازات وظیفه دارد که این تعادل را برقرار کند        
زیرا عقیده عموم بر این است که اجرای مجازات آثـار جـرم را   . ر مردم پدید می آید که عدالت تحقق یافته است         می دانند و این احساس د     

  .زداید و جراحات و لطمات را ترمیم می کند، از این رو گفته می شود که مجازات همواره به گذشته توجه دارد می
   طبقه بندی قانونی مجازات ها-بند سوم 

 رسواکننده وهشدار دهنده تعبیر می نمایند که مجـرم در نتیجـه ارتکـاب جـرم             ، ومشقت و رنجی ارعاب آور    مجازات را به کیفر   
طبقـه  . تها طبق سالیق قانونگذاری کیفری وحقوقدانان جزایی از ابعاد گوناگونی طبقه بنـدی مـی شـوند                امجاز. متحمل می شود    

بقه بندی جرایم از حیث درجۀ ورتبۀ آنها ونوع جرایم بـود کـه               ط  ، 1352بندی معروف مجازاتها در قانون مجازات عمومی سال         
  .جنحه ها وجرایم خالفی،عبارت بودند از جنایات 

                                                           
 دکتر محمد علی اردبیلی ، منبع پیشین. 1
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  :طبق قانون جدید مجازات اسالمی ، انواع مجازاتها عبارتند از  
    حدود ، قصاص ، دیه ، تعزیر : مجازات های اشخاص حقیقی    مجازات های اصلی  

  مجازات های اشخاص حقوقی                                         
  مجازات های تکمیلی و تبعی  

  

   مجازات های اصلی - اول
   مجازات های اشخاص حقیقی -الف

  :مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است  قانون جدید مجازات اسالمی ، 14طبق ماده 
  حد  
  قصاص  
  دیه 
  تعزیر  

  

   حدود .1
 ) قانون جدید مجازات اسالمی 15ماده (   آنها در شرع مشخص شده است   اجراء ستند که نوع ، میزان و کیفیت       مجازاتهایی ه   ، حدود

. این تعریف با توجه به اینکه دیات وقصاص هم مجازاتهایی با نوع ومیزان وکیفیت مشخص در شرع می باشند، مـانع نمـی باشـد      
ار معین شده دارند ماننـد مجـازات ممـسک ونـاظر، کـه در مـورد آنهـا         از طرفی برخی از انواع تعزیرات هم در شرع میزان ومقد          

  . مانع نمی باشد 15پس از این لحاظ هم تعریف حد در مادۀ . مجازات معین ومشخصی در شرع ومتون شرعی دیده می شود
 قتـل بـا شمـشیر       ، به روش های رجم ، مصلوب کردن      ( حد مندرج درقانون  مجازات شامل طیف مختلفی از مجازاتها مانند قتل             

که وجه مشخصۀ این حـدود ایـن اسـت کـه ایـن کیفرهـا عمـدتاً                  . وشالق وقطع عضو ونفی بلد وتبعیدرا شامل می شود          ) وغیره  
کیفرهای بدنی هستند که از پیش مقـدار و انـدازۀ و کیفیـت اعمـال آن مـشخص شـده اسـت وقاضـی در دسـت کـاری در ایـن                 

   .محدودۀ آنها اختیار واجازه ای ندارد
  :  قانون جدید مجازات اسالمی 220 الی 217مطابق مواد 

در جرائم موجب حد ، مرتکب در صورتی مسئول است که عالوه بر داشتن علم ، قصد و شـرایط مـسئولیت کیفـری بـه حرمـت                   
  . شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد 

 موانع مسئولیت کیفـری را در زمـان ارتکـاب جـرم             در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از              
نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدیـد و ارعـاب یـا شـکنجه گرفتـه شـده                               

  . است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود 
مسقط حـد نیـست و دادگـاه موظـف بـه      ،  صرف ادعا  عنف ، اکراه ، ربایش یا اغفال ،با  و جرائم منافی عفت در جرائم محاربه و افساد فی االرض   1تبصره  

  . بررسی و تحقیق است 
  . اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد    2تبصره 

این مجـازات هـا   . ات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید  دادگاه نمی تواند کیفیت ، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجاز      
  . تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط ، تقلیل یا تبدیل است 

  . شود  قانون اساسی عمل می ) 167(در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم 
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعـوا را در قـوانین مدونـه                :فتم قانون اساسی مقرر می دارد       اصل یکصدو شصت و ه    

تواند به بهانۀ سکوت یـا نقـص یـا           بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی                   
  . صدور حکم امتناع ورزداجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و
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  قصاص. 2
قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس ، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در قـسمت قـصاص ایـن قـانون اعمـال                           

اند و خصلت اصلی آن برابری ومقابله با  قصاص را به مقابله به مثل نمودن در جنایات علیه تمامیت جسمانی تعبیر نموده  . شود   می
های عمدی و قصاص عضو در قطع عضو وجرح عمدی وقصاص منابع اعضای  جانی است که شامل قصاص نفس درقتل     جنایت  
  .شود را شامل می  قصاص منابع اعضای بدن مواردی مانند قصاص حس بینایی شنوایی وبویایی افراد.شود بدن می

  : قانون جدید مجازات اسالمی 295 الی 289مطابق مواد 
  .عمدی ، شبه عمدی ، خطای محض است : و و منفعت بر سه قسم جنایت بر نفس ، عض

  :جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود 
هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیـرمعین از یـک جمـع را داشـته باشـد و در عمـل نیـز جنایـت                     .1

  . ، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود ، خواه نشود واقع شود یا نظیر آن مقصود 
 ولـی    را نداشته باشـد     و نظیر آن   گردد ، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت      هرگاه مرتکب ، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایتِ واقع شده می               .2

   .  شود آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب جنایت یا نظیر آن می
 را نداشته و کاری را هم که انجام داده است ، نسبت به افراد متعارف نوعـاً موجـب جنایـتِ                       واقع شده یا نظیر آن     هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت      .3

ضعیت خاص مکانی یا     ضعف ، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت و             نمی شود ، لکن در خصوص مجنی علیه ، به علت بیماری ،            یا نظیر آن    واقع شده   
  .  زمانی نوعاً موجب آن جنایت می شود ، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد

یـا  شد و در عمل نیز جنایتِ مقصود  داشته باشد ، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی با          واقع شده یا نظیر آن را      هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت      .4
  . مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند . واقع شود نظیر آن 

 عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمـدی اسـت ، مگـر جنایـت واقـع شـده صـرفاً بـه علـت                 2در بند      1تبصره  
د و این حساسیت نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شـود و در                      حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باش      
   . نمی شود صورت عدم اثبات ، جنایتِ عمدی ثابت 

اثبات شود و در صورت  شود اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی علیه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می         باید آگاهی و توجه مرتکب به        3در بند      2تبصره  
  . عدم اثبات ، جنایت عمدی ثابت نمی شود 

  :جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود 
 مواردی کـه مـشمول تعریـف    و از  را نداشته باشد ،     یا نظیر آن   هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته ، لکن قصد جنایتِ واقع شده                 .1

  .گردد ، نباشد یجنایات عمدی م
 این ) 302(هرگاه مرتکب ، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول مادۀ   .2

  .قانون است به مجنی علیه وارد کند ، سپس خالف آن معلوم گردد 
   . جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد قع شود ، مشروط بر اینکه هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب وا  .3

  :جنایت در موارد زیر خطاء محض محسوب می شود 
  .در حال خواب و بی هوشی و مانند آنها واقع شود  .1
  . به وسیلۀ صغیر و مجنون ارتکاب یابد  .2
مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را ، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر  .3

  . به فردی برخورد نماید 
  . گردد ، جنایت عمدی محسوب می شود هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می3 و 1در مورد بندهای     -تبصره  

 ، مشمول تعریف جنایات     جنایت واقع شده  هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجۀ رفتار ارتکابی ، بیشتر از مقصود وی واقع شود ، چنانچه                    
 سـبب   شود ؛ مانند آنکه انگشت کسی را قطع کنـد و بـه              عمدی نشود ، نسبت به جنایت کمتر ، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر ، شبه عمدی محسوب می                  

  .آن دستش قطع شده و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت ، شبه عمدی خواهد بود 
اگر کسی به علت اشتباه در هویت ، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فـرد مـوردنظر هـر دو مـشمول        

  . محسوب می شود این قانون نباشند ، جنایت عمدی) 302(ماده 
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هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا قانون وظیفۀ خاصی را بر عهدۀ او گذاشته است ، ترک کند و به سـبب آن ،              
جنایتی واقع شود ، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایتِ حاصل ، به او مستند می شود و حسب مورد عمدی ، شبه                        

ای محض است ، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شـیردادن را بـر عهـده گرفتـه اسـت ، کـودک را شـیر ندهـد یـا                              عمدی ، یا خط   
  . پزشک یا پرستار وظیفۀ قانونی خود را ترک کند 

   دیات .3
ی در دیه اعم از مقدر و غیرمقدر ، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس ، اعضاء و یا جنایت عمد              

  .مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ، به موجب قانون مقرر می شود 
  : گیرد  دیه به موارد زیر تعلق می

  . قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء محض واقع شود  
  . شود  واقع می) شبه عمدی( قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء شبیه عمد  
  ) .یا ناشی از تقصیر مرتکب ( تسبیب قتل یا جرح یا ضرب غیر عمدی به  
  .موارد سقوط قصاص و تبدیل توافقی آن به دیه  

مباحثات زیادی دربارۀ مجـازات یـا جبـران خـسارت بـودن دیـه بـین حقوقـدانان رایـج بـوده و هریـک در توجیـه نظریـه خـود                                 
رد و ذو وجهـین اسـت وتـالش بـرای     واقعیت این است که دیه خصلت های خاص خودش را دا   . نموده اند    استداللهای متفاوتی 

هم در مواردی که دیۀ مشخص ومعین » ارش « در قانون مجازات از . مجازات یا جبران خسارت بودن دیه تالش بی ثمری است        
 برای جنایت تعیین نشده وبه اختیار حاکم واگذار شده باشد نیز یاد می شود که دادگاه طبق نظر کارشناسی خبرگان خود ، ارش                      

   .) قانون جدید مجازات اسالمی587تبصره ماده ( مت را معین  می کند یا حکو
را صرفا مالی دانسته کـه از طـرف شـارع بـرای جنایـت                  خود ، به ماهیت دین بودن دیه توجه و آن          17قانون جدید مجازات اسالمی در ماده       

ورثه محکوم علیه قابـل مطالبـه و یـا از دارائـی وی اسـتیفا ء                 دیه ساقط نشده و از        بنابراین چنانچه محکوم علیه فوت شود ،        . معین شده است    
  .شد  که ، اگر دیه مجازات بود با فوت محکوم علیه اجرای مجازات ساقط می در حالی. شود  می

 هرگاه شاکی مطالبـه دیـه نمایـد     ولی در مورد دیه ،. درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است        
طور کلی تنها تقدیم شکایت و درخواست مطالبه دیه برای صدور حکـم بـه پرداخـت                   به . شود     دادرسی از وی مطالبه نمی     هزینه

  .دیه توسط دادگاه کافی است و مطالبه دیه مستلزم تقدیم دادخواست و الصاق تمبر قانونی برای هزینه دادرسی نیست 
   :موارد تفاوت دیه با جزای نقدی عبارتند از 

 .شود   المال و خزانه دولت دریافت می در مقابل جزای نقدی به نفع بیت. شود   به نفع اولیای دم یا مجنی علیه اخذ میدیه ♣
 تخفیف و تبدیل مجـازات      های تعزیری از جمله جزای نقدی ،        در مقابل در مورد مجازات    . ضوابط تعلیق و تخفیف و تبدیل کیفر در احکام دیه قانونا جاری نیست               ♣

 . حال، تنها درمواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد ، تعلیق آن منع شده است  در عین. پذیر است  ی ضوابط قانونی امکان حدودهدر م

ه مانند دی. شود ولی جزای نقدی و وصول آن با دادگاه و دادستان است  دیه به درخواست شاکی قابل وصول و با عفو ویا رضایت شاکی منتفی می         ♣
 به بعد قانون تعزیرات یعنی قتل و صدمات بدنی ناشی از تقصیر جزائـی در راننـدگی                  714مربوط به جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده          

 .که فقط در صورت مطالبه اولیای دم دیه قابل وصول است 

شود ولی جزای نقدی همیـشه بـا واحـد ریـالی اعـالم و       بدیل میدیه غالبا غیر نقدی و از امول معینی است که در اجرا عمال و گاهی به قیمت مال ت         ♣
 . قابل وصول است 

ولـی جـزای نقـدی بـا      . 1 قانون جدید مجـازات اسـالمی معـین اسـت     488عمدی و خطائی موضوع ماده        زمان پرداخت دیه در جرائم عمدی و شبه        ♣
 .شود و متغیر است  گاهی با تخفیف اعمال میعلیه درمحدوده حداقل و حداکثر قانونی صدور حکم و بر حسب امکانات محکوم

                                                           
  :د مهلت پرداخت دیه ، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است ، مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باش : قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد 488ماده . 1

  در عمد موجب دیه ، ظرف یک سال قمری -الف 
  در شبه عمد ، ظرف دو سال قمری  -ب
  در خطای محض ، ظرف سه سال قمری -ج

  .هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است   -تبصره 
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ولـی  . شـود     به عنوان مسوولیت ناشی از عمل دیگری اخذ مـی         ) جمعی و مشترک خانواده در قدیم         در جهت مسوولیت دسته     ( دیه گاهی از عاقله      ♣
 ) .به استثنای جرائم خالفی در رانندگی ( شود  جزای نقدی از شخص محکوم علیه اخذ می

ائم علیه تمامیت جسمانی و اشخاص است ولی جزای نقدی علیه مرتکب جرم در انواع جرائم تعزیری مانند جرائم علیه امـوال و           دیه مخصوص جر   ♣
 . مالکیت قابل طرح است 

 بـا فقـدان مـال و فقـدان       شـود،   دیه در مواردی چون فرار قاتل و عدم دسترسـی بـه وی و فـوت او کـه پـس از مـرگ قـصاص تبـدیل بـه دیـه مـی                                  ♣
  شـود و در صـورت عـدم پرداخـت ،     علیـه دریافـت مـی    ولـی جـزای نقـدی از محکـوم    . المال پرداخـت شـود      وندملی برای قاتل باید از بیت     خویشا
 .  سال کال قابل اعمال است 5گردد و تا  حداکثر  روز حبس می علیه به ازای هر پانصدریال یک محکوم

بنابراین در صورتی . دیه از اموال متوفی قابل دریافت است       اشد ، در صورت فوت جانی ؛        در شرایطی که به قاتل فراری تا هنگام مردن دسترسی نب           ♣
 به 240در مورد قبول ترکه به مواد    ( صورت از وراث قابل مطالبه است         چون دیه ماهیت دین را دارد در این          قبول نموده  باشند ،       ا ر ترکهکه وراث   

اصـل شخـصی    . علیه ، الزاما و همیشه قابل مطالبه از وراث نیـست               مورد جزای نقدی با فوت محکوم      ولی در ) . بعد قانون امور حسبی مراجعه شود       
 . ها مانع از تسری جزای نقدی به وراث است  بودن مجازات

ان طرح دعوای ضرر و زیـان ناشـی از جـرم تحـت عنـو     ) رای اصراری ( هیئت عمومی دیوان عالی کشور     14/9/1368 مورخ   104برابر رای شماره     ♣
  بنابراین با جزای نقدی کـه مقـدار آن   . شود مطرحتواند  فاقد مجوز است ، ولی اعتراض در مورد کمیت دیه می     ) مثال تسبیب   ( دیگری غیر از دیه     

 .ثابت است فرق دارد 

خـت   صـدور حکـم مبنـی بـر پردا    )متـشکل از قـضات حقـوقی    ( عالی کشور ،   هیئت عمومی اصراری حقوقی دیوان    در حال حاضر ،   
بهرگـی از سـود              تعـارف حتـی خـسارت بـی        مازاد بر دیه را با اخذ نظریه کارشناسی رسمی و در حـدود م               خسارت ضرر و زیان ،    

   .)74/36 ردیف 5/4/1375 -6رای اصراری شماره ( متضرر از جرم را هم به عنوان ضرر و زیان متعارف پذیرفته است ) النفع عدم( 
     تعزیرات.4

تی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمـات شـرعی یـا نقـض مقـررات                          تعزیر مجازا 
 سقوط و سایر احکام تعزیر به موجـب          نوع ، مقدار ، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق ،             . گردد  حکومتی تعیین و اعمال می    

  . قانون تعیین می شود 
  :ر صدور حکم تعزیری ، با رعایت مقررات قانونی ، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد دادگاه د
  .انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم  
  . شیوۀ ارتکاب جرم ، گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن  
  .اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم  
  . اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و 
و 1.اند تقریر مجازاتها قلمداد نموده    نظام تعزیرات را بانظام مجازاتهای نا معین مقایسه نموده و آنرا سیاست جنایی اسالم در                 برخی

. د نموده انـد  یر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمدا      عزها از وعظ توبیخ و تهدید و درجات ت         اعمال طیف گسترده ای از واکنش     
 هنوز هم مشهود است ولی قـانون مجـازات مـا             قانون جدید  127  هایی از این اندیشه در موادی مانند مادۀ        البته با وجود اینکه رگه    

نظام تعزیرات مدون ومعین وقطعی را مقرر نموده وقاضـی را ملـزم بـه تبعیـت از آن                   ،  با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازاتها         
های اقتدار قاضی را هم اعـم از تخفیـف ، تبـدیل ، تعلیـق ، آزادی مـشروط وتـشدید ویـا جمـع مجازاتهـا را                              وحوزهکرده است   

 البته برخی از افراد با تفسیر قاعدۀ. پس تعزیرات به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسالمی نمود ندارد      . مشخص نموده است  
از ایـن دیـد     . گـردد  وۀ قانونگذاری ونه قاضـی کیفـری مـی        بدست داده اند که شامل ق     از حاکم معنایی    »  التعزیر بمایراه الحاکم   «

تعزیـرات ومجازاتهـای تعزیـری در قـانون مجـازات           . تعزیر در دست حاکم است وبا اصول اساسی حقـوق جـزا همـسویی دارد                
مـاعی ، ضـبط ومـصادرۀ امـوال          اسالمی شامل انواع مجازاتها مانند کیفر حبس ، جزای نقدی ، شالق ، محرومیت از حقـوق اجت                 

  .شود برخالف نظریۀ بعضی از فقها منحصر به شالق نمی باشد  می

                                                           
   3 ماره ش ، مجله دادگستری ،ید صادق نیا مقاله دکتر وح.1
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  :مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود  قانون جدید مجازات اسالمی ، 19مطابق ماده 
   :درجۀ یک 
  .حبس بیش از بیست و پنج سال  ♣
  .یال ر ) 000/000/000/1( جزای نقدی بیش از یک میلیارد  ♣
 مصادرۀ کل اموال  ♣

  انحالل شخص حقوقی  ♣
   :درجۀ دو 
  . حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال  ♣
 .ریال  ) 000/000/000/1. (ریال تا یک میلیارد  ) 000/000/550( جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون  ♣

   :درجۀ سه 
  .حبس بیش از ده تا پانزده سال  ♣
  .ریال  ) 000/000/550( ریال تا پانصد و پنجاه میلیون  ) 000/000/360( صت میلیون جزای نقدی بیش از سیصد و ش ♣

   :درجۀ چهار 
  .حبس بیش از پنج تا ده سال  ♣
  . میلیون ریال  ) 000/000/360( ریال تا سیصد و شصت  ) 000/000/180( جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون  ♣
  انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی  ♣

   :درجۀ پنج 
  .حبس بیش از دو تا پنج سال  ♣
  . ریال  ) 000/000/180( ریال تا یکصد و هشتاد میلیون  ) 000/000/80( جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون  ♣
 .محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال  ♣

 ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ♣

  نوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی مم ♣
  : درجۀ شش  

  .حبس بیش از شش ماه تا دو سال  ♣
  . ریال  ) 000/000/80( ریال تا هشتاد میلیون  ) 000/000/20( جزای نقدی بیش از بیست میلیون  ♣
  منافی عقت شالق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرائم  ♣
  .محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال  ♣
 .انتشار حکم قطعی در رسانه ها  ♣

 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ♣

 ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال  ♣

  ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال  ♣
  :درجۀ هفت 

  . حبس از نود و یک روز تا شش ماه  ♣
  . ریال  ) 000/000/20( ریال تا بیست میلیون  ) 000/000/10( جزای نقدی بیش از ده میلیون  ♣
  .شالق از یازده تا سی ضربه  ♣
  .ی تا شش ماه محرومیت از حقوق اجتماع ♣

  :درجۀ هشت 
  حبس تا سه ماه  ♣
  .ریال  ) 000/000/10( جزای نقدی تا ده میلیون  ♣
  .شالق تا ده ضربه  ♣
  .موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است    1تبصره 
  . منطبق با درجۀ باالتر باشد ، از درجۀ باالتر محسوب می شود مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن    2تبصره 
همچنین اگـر  . در صورت تعدد مجازات ها ، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر ، مجازات حبس مالک است            3تبصره  

  . جۀ هفت محسوب می شود مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات در
مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میـزان حـداقل و حـداکثر مجـازات هـای مقـرر در قـوانین                       4تبصره  

  . جاری ندارد 
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  )2( در ارتکاب جرم بوده است از شـمول ایـن مـاده و بنـد                مصادرۀ اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری                     5تبصره  
در هر مورد که حکم مصادرۀ اموال صادر می شود باید هزینـه هـای متعـارف                  . 1این قانون عمل می شود     ) 215( خارج و در مورد آنها طبق مادۀ         20ماده  

  . زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود 
  قیمجازات های اشخاص حقو  -ب 

مسئول شناخته  2این قانون   ) 143(  قانون جدید مجازات اسالمی ، در صورتی که شخص حقوقی بر اساس مادۀ               20بر اساس ماده    
شود ، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مـورد از مـوارد زیـر محکـوم مـی شـود ، ایـن امـر مـانع از                      

  :مجازات شخص حقیقی نیست 
  ل شخص حقوقی انحال .1
  مصادرۀ اموال .2
  ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال  .3
  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال  .4
  ل ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سا . 5
  جزای نقدی  .6
  انتشار حکم محکومیت به وسیلۀ رسانه ها .7

  . مجازات موضوع این ماده ، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند ، اعمال نمی شود  -تبصره 
ار برابر مبلغی است که در قانون بـرای ارتکـاب           میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چه             

  . همان جرم به وسیلۀ اشخاص حقیقی تعیین می شود 
انحالل شخص حقوقی و مصادرۀ اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم ، به وجود آمده یا با انحـراف از هـدف                    

  . ر داده باشد مشروع نخستین ، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغیی
    مجازات های تکمیلی و تبعی -دوم 

دادگاه می تواند فردی را که به حد ، قصاص یـا مجـازات تعزیـری از درجـۀ شـش تـا                        قانون جدید مجازات اسالمی ،       23مطابق ماده   
یـک یـا چنـد      درجۀ یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، متناسب بـا جـرم ارتکـابی و خـصوصیات وی بـه                           

  :مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید 
  .اقامت اجباری در محل معین  .1
  .منع از اقامت در محل یا محل های معین  .2
  .منع از اشتغال به شغل ، حرفه یا کار معین  .3
  .انفصال از خدمات دولتی و عمومی  .4
  .ی وسایل موتوری منع از رانندگی با وسایل نقلیۀ موتوری و یا تصد . 5

                                                           
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا :   قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد215ماده . 1

همچنین بازپرس و یا دادستان . کند در مورد ضبط ، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می. تعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد ، مسترد ، ضبط یا معدوم شود حین ارتکاب ، اس
  : زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط

  . وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی الزم نباشد  .1
  . اشیاء و اموال بالمعارض باشد   .2
  .جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد   .3

باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن ، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد ، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جـرم بـوده یـا در اثـر جـرم      در کلیۀ امور جزائی دادگاه نیز      
  .استرداد ، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید تحصیل شده یا حین ارتکاب ، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ، باید رأی مبنی بر 

متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مـذکور در ایـن مـاده شـکایت کنـد و طبـق مقـررات در دادگاههـای جزائـی شـکایت خـود را تعقیـب و                        1تبصره  
  .  ، هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشددرخواست تجدیدنظر نماید

گردد و حفظ مال هم برای دادرسی الزم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حـسب  مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می                     2تبصره  
  . گردد  به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میمورد

یفری است که نمایندۀ قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت ک : قانون جدید مجازات اسالمی 143ماده . 2
  . مرتکب جرم نیست  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی. مرتکب جرمی شود 
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  .منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی  . 6
   .منع از حمل سالح  .7
   .منع از خروج اتباع ایران از کشور  .8
   .اخراج بیگانگان از کشور  .9

  .الزام به خدمات عمومی  .10
  .منع از عضویت در احزاب ، گروهها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی  .11
   .یف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسۀ دخیل در ارتکاب جرم توق .12
   .الزام به یادگیری حرفه ، شغل یا کار معین  .13
  .الزام به تحصیل  .14
  .انتشار حکم محکومیت قطعی  .15

  . مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید    1تبصره 
  . چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد ، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد    2بصره ت

آئین نامه راجع به کیفیت اجراء مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگـستری تهیـه         3تبصره  
  .ائیه می رسد می شود و به تصویب رئیس قوۀ قض

چنانچه محکوم طی مدت اجراء مجازات تکمیلی ، مفاد حکم را رعایت ننماید ، دادگاه صادرکنندۀ حکم به پیشنهاد قاضـی اجـرای حکـم                         
برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش مـی دهـد و در صـورت تکـرار ، بقیـۀ مـدت محکومیـت را بـه            

همچنین بعد از گذشتن نیمی از مـدت مجـازات تکمیلـی ، دادگـاه مـی توانـد بـا        . کند دی درجۀ هفت یا هشت تبدیل می      حبس یا جزای نق   
پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصالح مجرم ، نسبت به لغو یا کـاهش مـدت زمـان مجـازات تکمیلـی                

  . وی اقدام کند 
مجازات اسالمی ، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی ، پس از اجراء حکـم یـا شـمول مـرور زمـان ، در                     قانون جدید    25مطابق ماده   

  :کند مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می
  .م اصلی هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حک .1
   .سه سال در محکومیت به قطع عضو ، قصاص عضو در صورتی که دیۀ جنایت وارد شده بیش از نصف دیۀ مجنی علیه باشد ، نفی بلد و حبس تا درجۀ چهار  .2
  .  و حبس درجۀ پنج دو سال در محکومیت به شالق حدی ، قصاص عضو در صورتی که دیۀ جنایت وارد شده نصف دیۀ مجنی علیه یا کمتر از آن باشد .3

در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینۀ کیفری محکـوم درج مـی شـود لکـن در گـواهی هـای صـادره از مراجـع ذی ربـط               1تبصره  
  . گردد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات منعکس نمی

ه پس از صدور حکم قطعی بـا گذشـت شـاکی یـا مـدعی خـصوصی ، اجـرای مجـازات                       در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی ک          2تبصره  
  . موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود 

در عفو و آزادی مشروط ، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فـوق از زمـان عفـو یـا اتمـام مـدت آزادی مـشروط رفـع                                   3تبصره  
  .گردد ط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میمحکوم در مدت زمان آزادی مشرو. شود  می

  : قانون جدید مجازات اسالمی ، حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است 26بر اساس ماده 
  .روستا داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبری ، مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و  .1
  . عضویت در شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور  .2
  .تصدی ریاست قوۀ قضائیه ، دادستانی کل کشور ، ریاست دیوان عالی کشور ، ریاست دیوان عدالت اداری  .3
  .  به موجب قانون یا با رأی مردم انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها ، شوراها ، احزاب و جمعیت ها .4
  .عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختالف  . 5
  .اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه های گروهی  .6
دا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، نیروهـای مـسلح          استخدام و یا اشتغال در کلیۀ دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها ، ص                      .7

  .و سایر نهادهای تحت نظر رهبری ، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها 
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  .  و دفتریاری اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طالق . 8
  .انتخاب شدن به سمت قیم ، امین ، متولی ، ناظر یا متصدی موقوفات عام  .9

  .انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی  .10
  .استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری  .11
  . خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسۀ آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و علمی تأسیس ، اداره یا عضویت در هیأت مدیرۀ شرکت های دولتی ، تعاونی و .12

مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی ، خواه به عنـوان مجـازات اصـلی باشـد و خـواه مجـازات                           1تبصره  
  . وند تکمیلی یا تبعی ، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون ، از خدمت منفصل می ش

 ایـن قـانون اعـاده حیثیـت         25هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقـرر در مـاده                       2تبصره  
این ماده کـه از حقـوق مزبـور بـه طـور دائمـی        ) 3( ،  ) 2 (،   ) 1( گردد مگر در مورد بندهای      شود  و آثار تبعی محکومیت وی زائل می         می

  . ی شود محروم م
  

∗∗∗  
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  فصل دوم

  جنایات عمدی
  

   ی محض ، خطای ، شبه عمدیعمد: بر سه نوع است و منفعت نفس جنایت بر   ،های اسالمی مجازاتجدید قانون  289مطابق ماده 
  : به طوری کلی جنایات را میتوان به دو دسته عمده تقسیم نمود 

  یجنایات عمد 

  جنایات غیر عمدی 
در بیـان احکـام ایـن     و  خودداری کرده اسـت ی عمدجنایتدر قانون مجازات اسالمی قانونگذار از ارائه تعریفی جامع و مانع از       

،  گـردد   به شرح مصادیق و مواردی که جنایت ارتکابی به عنوان قتل عمـدی قلمـداد مـی    ،جرم و در مقام ذکر موجبات قصاص 
  : مدی استع در موارد زیر جنایت« انون مذکور  ق290 ماده بر اساس. اکتفا نموده است 

هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیـز       .1
  . خواه نشود جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود ، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود ، 

گـردد ، هرچنـد قـصد ارتکـاب آن جنایـت و نظیـر آن را                 هرگاه مرتکب ، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایتِ واقع شده مـی                .2
  .  نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب جنایت یا نظیر آن می شود 

یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده اسـت ، نـسبت بـه افـراد متعـارف نوعـاً                         هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده          .3
 ضعف ، پیری یا هر وضعیت دیگـر و یـا بـه     موجب جنایتِ واقع شده یا نظیر آن نمی شود ، لکن در خصوص مجنی علیه ، به علت بیماری ،      

، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت می شود             
  .  خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد

هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد ، بدون آنکه فرد یا جمـع معینـی مقـصود وی باشـد و در عمـل نیـز                                   .4
  . مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند . جنایتِ مقصود یا نظیر آن واقع شود 

 عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمـدی اسـت ، مگـر جنایـت واقـع شـده صـرفاً بـه علـت                 2در بند      1تبصره  
ن صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شـود و در           حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و این حساسیت نیز غالباً شناخته شده نباشد که در ای                 

  .  صورت عدم اثبات ، جنایتِ عمدی ثابت نمی شود 
 باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی علیه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود اثبات شود و در صورت                3در بند      2تبصره  

  . ت نمی شود عدم اثبات ، جنایت عمدی ثاب
اگر کسی به علت اشتباه در هویت ، مرتکب جنایتی بر دیگـری شـود                 ،  قانون جدید مجازات اسالمی    294مطابق ماده   : همچنین  

  . محسوب می شود عمدی ، جنایت 1این قانون نباشند) 302(در صورتی که مجنی علیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده 
 هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجۀ رفتار ارتکابی ، بیشتر از مقـصود وی                 ،  ازات اسالمی    قانون جدید مج   293مطابق ماده   

واقع شود ، چنانچه جنایت واقع شده ، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود ، نسبت به جنایت کمتر ، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر ، شـبه                           
قطع کند و به سبب آن دستش قطع شده و یا فوت کنـد کـه نـسبت بـه قطـع انگـشت       شود ؛ مانند آنکه انگشت کسی را    عمدی محسوب می  

  .عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت ، شبه عمدی خواهد بود 

                                                           
  : پرداخت دیه ، محکوم نمی شود در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد مرتکب به قصاص و : قانون جدید مجازات اسالمی 302ماده  .1
    . مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات است .1
  .  مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است ، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده ، بیش از مجازات حدی او نباشد ، در غیر این صورت ، مقدار اضافه بر حد ، حسب مورد ، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است .2
   . مستحق قصاص نفس یا عضو ، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود .3
    .این قانون جنایتی بر او وارد شود ) 156( متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در مادۀ .4
   . غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است زانی و زانیه در حال زنا نسبت به به شوهر زانیه در .5

  .   این ماده بدون اجازۀ دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در قسمت تعزیرات این قانون محکوم می شود 3 و 2و 1     اقدام در مورد بندهای 1تبصره 
 . لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود . مراتب آن تجاوز شود قصاص ، منتفی است  چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از 4    در مورد بند 2تبصره 
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هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا قـانون وظیفـۀ خاصـی را بـر                    :  قانون جدید مجازات اسالمی      295مطابق ماده   
رک کند و به سبب آن ، جنایتی واقـع شـود ، چنانچـه توانـایی انجـام آن فعـل را داشـته باشـد جنایـتِ                 عهدۀ او گذاشته است ، ت     

 ، شبه عمدی ، یا خطای محض است ، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیردادن                  عمدیحاصل ، به او مستند می شود و حسب مورد           
  . ر وظیفۀ قانونی خود را ترک کند را بر عهده گرفته است ، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستا

قتل عمدی ، عبارتست از رفتار بدون مجـوز قـانونی عمـدی و آگاهانـه           : گویند  دکتر گلدوزیان در تعریف قتل عمدی چنین می       
  1. یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود

  . داند  گری بر خالف قانون ، میدکتر آقایی نیا ، تعریف حقوقی قتل عمدی را ، سلب عمدی جنایت از دی
  »و هُوَ اِزهاقَ الَنفسِ اَلمعصُومَه الَمکافِئَه عَمداً وَ عُدواناً«:کرده اندذکر در متون فقهی ، فقهای اسالمی قتل موجب قصاص را به این ترتیب 

 عملی است که قتـل عمـدی   در صورتی، به نظر می رسد که تعریف قتل عمدی به نحوی که با قانون و رویه قضائی منطبق باشد     
  2.سلب ارادی حیات از انسان زنده به وسیله انسان دیگری به طرق معین شده در قانون : را اینگونه تعریف کنیم 

مـرگ ،  ... « کلمات بیان کـرده اسـت ،         ، حقوقدان کیفری مشهور انگلستان ، اهمیت جرم قتل را در قالب این             1شورث  اُپرفسور  
ی تواند به دیگری وارد شود دانسته       ای که م  ن نهایی بودن ایجاب می کند که مرگ را شدیدترین صدمه           همی .صدمه نهایی است    

  ». کند گناهکارترین مجرم بشناسیم و کسی را که ، بدون هیچ عذر یا توجیهی ، آن را به دیگری تحمیل می
∗∗∗  

   ارکان تشکیل دهنده قتل عمد-گفتار اول 
  : رکن الزم است سه، برای تحقق قتل عمدی و مجازات آن د آنچه که در فوق آمبا توجه به 
  رکن مادی  
  و قصد  عمدیرکن معنو 
  رکن قانونی 
   عمد رکن مادی قتل-بند اول 

   شخص موضوع جنایت -الف 
شود و به عبارتی دیگر ، ارزشی که مقـنن تجـاوز و تعـدی                 منظور از موضوع جرم ، چیزی است که عمل مرتکب بر آن واقع می             

ه و زنـا بـه ترتیـب عبارتنـد از     بنایراین موضوع جرایم سرقت ، تـوهین ، محاربـ  . شمارد ، موضوع آن جرم است   را جرم میبه آن 
اسـت و ایـن    انـسان زنـده  در قتل عمدی موضوع جرم حیات انسان است و به عبارت بهتر . ، حیثیت ، امنیت و آزادی و ناموس   مال

   . 3شناسد را جرم میهمان ارزشی است که مقنن از بین بردن آن 
الزم در   و   کرده اند ، بنابر این وجود فـردی ذی روح از عناصـر ضـروری              تعریف  قتل را سلب حیات از دیگری       با توجه به اینکه     

تحقق جرم قتل است ، تا موضوع جنایت واقع شده صدمات جانی متوجه حیات وی گردد، چنانکه در جنایات مادون نفـس نیـز                        
، موثر در موضوع نبوده ، مجنی علیه در هـر موقعیـت              ویژگی ها و خصوصیات بزه دیده      .شرط شده است  زنده بودن مجنی علیه     

   . 4گرددمی جسمی وحاالت روحی که قرار داشته باشد ، صدمه بر وی با حصول شرایط الزم جنایت عمد تلقی
اطـالق مـی شـود کـه روح در وجـود او              انـسان ،  از زمانی به شـخص      . همانگونه که گفته شد موضوع جرم در قتل ، انسان است          

   .  اعم از آنکه در رحم باشد یا خارج از آن ،دمیده شده باشد

                                                           
   2499حقوق جزای اختصاصی ، انشارات دانشگاه تهران ، شماره  ،دکتر ایرج گلدوزیان . 1
  )1( تقریرات حقوق جزای اختصاسی  ،دکتر سپهوند. 2

1. Ashworth 
 سین آقایی نیا ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزاندکتر ح. 3
  نشر میزان      » صدمات جسمانی « دکتر محمد هادی صادقی ، جرایم علیه اشخاص . 4
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در تاییـد ایـن نکتـه       . یا حیـوان از شـمول بحـث خـارج اسـت              جنینبنابراین سلب حیات از     . انسان زنده است    موضوع قتل عمدی    
ای کـه باشـد قتـل         سلب حیات از جنـین در هـر مرحلـه         . 1تناد کرد   اس  تعزیرات  قانون 624 و   623 ،   622 به مواد     از جمله    توان  می

بنابراین اگر در جنین روح دمیده شده و زنده متولد شود از همان لحظه انسان تلقی                . شود و عنوان سقط جنین دارد         محسوب نمی 
  .شود و کشتن آن قتل است  می

ود و حفـظ حیـات نـوزاد موکـول بـه نگهـداری او بـا                  اکنون پرسش این است که اگر وضع حمل قبل از موعد طبیعـی واقـع شـ                
از یک سـو ، جنینـی اسـت         . های حمایتی باشد ولی در مدت نگهداری کشته شود عنوان اتهامی مرتکب چه خواهد بود                  دستگاه

شود ، از سوی دیگر هـر چنـد الزمـه انـسان بـه حـساب                   که زنده متولد شده و پس از خروج از مادر ، ظاهرا جنین محسوب نمی              
آیـد بـا    به نظـر مـی  .  بلکه داشتن قابلیت زیست مستقل نیز شرط است ، یستآمدن ، زنده متولد شدن است ولی این شرط کافی ن      

شـود و شـرایط    توجه به این که این نوزاد پس از تولد نیز در داخل دسـتگاه حمـایتی و بـه دور از شـرایط طبیعـی نگهـداری مـی                   
  . نای این است که قابلیت زیست مستقل ندارد و اطالق انسان بر او میسر نیست دستگاه ، مشابه شرایط مادر است ، به مع

پرسش دیگر این که اگر جنین در جریان خروج از مادر و در حالی که کامال متولـد نـشده اسـت کـشته شـود حکـم قـضیه چـه                  
نی کـه در اثنـای تولـد کـشته شـده      جنی« :  متحده در این خصوص چنین رای داده است    های ایاالت   خواهد بود ؟ یکی از دادگاه     

 والدت او به طور کامـل بـا موفقیـت بـه              ، شود مشروط بر این که در روند طبیعی وقایع          است به استناد قانون قتل ، انسان تلقی می        
غـوی  ای در قانون مجازات اسالمی به طور صریح بیان نشده ، ولی با توجه به مفهوم ل                  هر چند حکم چنین قضیه    . » رسید    ام می جان

و حقوقی جنین و این که در این جا ، بخشی  از جنین خارج شده و حـداقل وصـف جنـین بـودن را بـه طـور کامـل نـدارد اگـر                                    
   . 2پزشک قابلیت زیست مستقل نوزاد را تایید نماید الحاق وی به انسان با ایراد قابل توجهی مواجه نیست

بـه طـور کلـی انـسان از نظـر حیـات ممکـن اسـت در یکـی از سـه           .  تشخیص پایان حیات نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است  
  :وضعیت زیر باشد 

  حیات پایدار 
  )  مرگ مغزی–در حکم مرده (ر قحیات غیر مست 
  مرگ قطعی 

قتل شخصی که در حالت نخست باشد عمومی است و جنایت بر کسی که در حالت مرگ قطعی است جنایت بر مـرده قلمـداد                         
ر باشد نیز در حکم جنایت بر مرده است و عنوان قتل بر آن صـدق نمـی کنـد                    ق در حیات غیر مست    جنایت بر کسی که   . می گردد 

کـسی را کـه قریبـاً    ، در این مورد ، عده ای در طول زمان قابل زیستن را مالک قـرار داده   . لیکن تشخیص آن بعضاً مشکل است     
ای وضـعیت جـسمی و نـشانه هـایی نظیـر زوال ادراک،              بمیرد دارای حیات غیر مستقر می دانند و عـده           ) ظرف یک یا دو روز      (

  .دانند شعور ، نطق ، حرکت اختیاری را نمایان گر حیات غیر مستقر می
ر کافی نیست باید از عرف نیز کمک گرفت و در جمع اینها           قاز آنجا که هیچ یک از این دو مالک به تنهایی برای تشخیص حیات غیر مست               

  .م مرده بایدبه هر دو عنصر طول زمان و شرایط بدنی مجنی علیه بر فهم عرف توجه شودبرای تشخیص انسان در حک: گفت 
 مشکل ساز است که اعضا و جوارح مختلف انسان ممکن است در زمانهای مختلفی از کـار  جهتتعیین زمان پایان حیات از این     

لیکن ، با توجه به این کـه  . یان حیات شمرده می شد به همین دلیل قبالً زمان مرگ قلب و قطع تنفس به معنی لحظه پا  . بازایستند  

                                                           
  . حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شدهرکس عالماً عامداً به واسطۀ ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود عالوه بر پرداخت دیه یا قصاص   : قانون تعزیرات 622ماده . 1

ای را داللت به اسـتعمال ادویـه یـا وسـایل      شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله هرکس به واسطۀ دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می      : قانون تعزیرات    623ماده  
باشد و در هر مورد حکم بـه پرداخـت دیـه مطـابق مقـررات مربـوط داده         جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می  دیگری نماید که  

  .خواهد شد
کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو  بابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می      اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان ط              : قانون تعزیرات    624ماده  

 .تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت
   میزاندکتر حسین آقایی نیا ، جرایم علیه اشخاص ، نشر. 4
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در حال حاضر به دلیل پیشرفت علم پزشکی می توان ، با استفاده از دستگاه های مختلف ، ضربان قلب و جریان تـنفس فـرد را ،                      
در .  تلقـی مـی کننـد    حتی پس از توقف آنها ، تا مدتی ادامه داد ، امروزه مرگ غیرقابل بازگشت مغز را زمان پایان یافتن حیات          

قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی کـه مـرگ مغـزی              « مورد ضابطه پذیرفته شده در حقوق ایران ، با توجه به متن             
 ، به نظر می رسد که از لحاظ مقنن ایران هم مرگ مغزی زمان پایان یـافتن حیـات تلقـی                      1370مصوب سال   ،  » آنان مسلم است    

  :واحده مذکور اشعار می دارد ماده . می شود 
بیمارستان های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشـکی مـی تواننـد از           « 

اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد ، به شرط وصیت بیمـار                 
   .»که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند یوند به بیمارانی قت ولی میت ، جهت پیا مواف

 خودکـشی مطـرح      موضـوع  در اینجا .  غیر از جانی باشد   »  شخص دیگری « یکی دیگر از شرایط موضوع جرم قتل این است که           
لیکن اگر کسی شخص . محسوب نمی شود و معاونت و شروع به آن نیز جرم     جنبه کیفری نداشته لذا شرکت       خودکشیالبته  . است

مثل اینکه سیم لخت برق را در اختیار دیوانه ای قرار دهد ، در واقع سبب قتل محسوب                  ،  بی اطالعی را وادار به خودکشی نماید        
 عمـل نوعـاً کـشنده باشـد قتـل عمـدی             سبب قتل نیز همان گونه که قبالً اشاره شد در صورتی که قصد قتل داشته یـا                .  می گردد 

   . در این حالت نیز سبب اقوا از مباشر است. محسوب می گردد
هرگـاه  [مجـازات اسـالمی   جدیـد  قـانون   290و نیز از مفاد ماده  )سلب عمدی حیات از دیگری بر خالف قانون       (  از تعریف حقوقی قتل عمدی    

 بـه روشـنی مـشخص       ]ادی معین یا فرد و افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشـد               مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افر          
 و به عبارت بهتر الزمه تحقق قتل عمدی ، سلب حیـات از دیگـری اسـت و نـه از خـود و آن                           باشد است که مقتول باید شخصی غیر از قاتل       

   .  سوره نساء است 29 جمله مستندات آن ، آیه خودکشی در اسالم حرام و از. دیگری هم به شرحی که آمد انسان زنده است 
برای خودکشی در قانون مجازات اسالمی مجازات تعیین نشده است و به عبـارت بهتـر خودکـشی از جـرایم مـذکور در قـوانین                     

اما منظور از خودکشی از نظر ماهوی سلب عمدی حیات از خویشتن اسـت و بـه عبـارت دیگـر خودکـشی                      . جزایی ایران نیست    
بنـابراین  . قی از قتل عمدی است با این تفاوت که جانی و مجنی علیه یک نفر است و در هر حال مرتکب باید مختار باشد                        مصدا

شود ، شروع به آن حتی در مصداق عقیم و نیـز معاونـت در آن بـه لحـاظ ویژگـی اسـتعاری                          چون خودکشی جرم محسوب نمی    
د به چنین قواعدی در برابر اقدامی که از نظر شرعی ، اخالقی  و نظم عمـومی                  با این حال استنا   . بودن معاونت ، جرم نخواهد بود       

مقنن ما در بعضی موارد که اقدام مرتکب را مخل نظم و امنیت تشخیص داده است بـدون                  . مردود است چندان قابل قبول نیست       
 و حتـی  )قـانون تعزیـرات    611 و 512مـواد  ( ، عمل ارتکابی را جرم و مرتکب را قابل مجازات دانسته        رعایت قواعد شروع و معاونت    

   .  )1382 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 51ماده ( . گاهی صدمه جسمانی به خود را جرم محسوب داشته است 
و ضرورت اختیار مرتکب در تحقق آن ، هر عـاملی کـه عمـد و یـا                  ) سلب عمدی حیات از خود      ( با توجه به تعریف خودکشی      

بنابراین سبب اقوی از مباشر در . را  متزلزل یا زایل نماید موجب انتفاء عنوان خودکشی در این مفهوم خواهد بود          اختیار مرتکب   
در یـک   . فرضی مصداق دارد که مرتکب قاصد و یا مختار نبوده ، در اثر فریب یا اجبـار دیگـری مبـادرت بـه خودکـشی کنـد                            

بی باشد که تاثیر آن از مباشرت بیشتر باشد سبب بـه عنـوان قاتـل عمـدی     توان گفت اگر خودکشی ناشی از سب     تر می   مفهوم کلی 
  . تاثیر سبب و تشخیص اقوی بودن آن از مشکالت حقوق جزا است . قابل تعقیب خواهد بود 

مجوز ...  در قتل    هاکرا«  :  قانون جدید مجازات اسالمی    375اکراه نیز از مصادیق بارز سبب اقوی از مباشر است ، به موجب ماده               
شـود و اکـراه کننـده بـه حـبس ابـد محکـوم                 مرتکب قصاص مـی   ..... قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند            

  1».گردد می

                                                           
  دکتر حسین آقایی نیا ، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان. 1
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  .اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است    1تبصره 
  . در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. ۀ او دیۀ مقتول را می پردازد اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقل   2تبصره 

او کرد این است کـه مـساعدت بـه خودکـشی دیگـری بـا کـشتن دیگـری بنـا بـه درخواسـت                          دیگری که باید به آن توجه       نکته  
   . 1 می شود و قابل مجازات استاقدام اخیرالذکر ، از لحاظ قوانین ایران ، جرم محسوب. متفاوت است ) اوتانازی  (

 قـانون مجـازات   59 مثال برابر ماده .2 مثالً به قصد معافیت از خدمت نظام وظیفه جرم شناخته شده است      خود زنی  استثنائاً در برخی موارد   
ه یا رئیس و یا هر کس برای معافیت از خدمت نظام و یا تهدید فرماند ) 1371مصوب ( جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 

عالوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از . دیگر افراد مافوق عمدا به نحوی به خود صدمه وارد کند که مستلزم معافیت از خدمت باشد         
هر نظامی که برای فرار از کار یـا انجـام وظیفـه یـا تهدیـد            « : گوید     قانون مزبور می   33شود ، همچنین ماده        سال محکوم می   3 ماه تا    6
رمانده یا رئیس یا هر مافوق دیگر عمدا به خود صدمه وارد آورد یا به طور مکرر به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنابـه   ف

عالقگی و سهل انگاری عمال در موارد متعدد  عالقه باشد و این بی گواهی پزشک نظامی تمارض او ثابت گردد یا در انجام خدمت بی
  .شود  مجازات محارب و یا حبس بر حسب مورد مجازات می، به »ظاهر شده باشد 

 هـر    )12/11/1382 – 17168روزنامـه رسـمی شـماره       (  1382مصوب بهمـن     قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح     51ا ، برابر ماده      نهایت
دیگر یا برای تحـصیل معافیـت از        نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق                      

یـد یـا بـه      خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمدا به خود صدمه وارد آورد یا تهدید بـه خـودزنی نما                        
ر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گـردد و یـا در انجـام                      ی متعذّ عدم توانایی جسمی یا روح    

عالقگی خود را در موارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی موثر باشد ، عالوه بر                       وظایف نظامی بی  
  : گردد   به ترتیب زیر محکوم میهجبران خسارت وارد

، یا شکست جبهه اسالم گرددو ) شور به هم خوردن امنیت ک( گاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخالل در نظام    هر -الف  
  . به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال 

   .گاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد ، به حبس از یک تا پنج سال هر -ب 
  . تا یک سال باطی محسوب می شود ، به حبس از سه ماه  استثناء مواردی که صرفا تخلف انض ، بهارددر سایر مو -ج 

گردنـد و خـدمت خـود را مطـابق مقـررات           مرتکبان به جرائم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمی              - تبصره
  .  مگر آن که ادامه خدمت به هیچ وجه مقدور نباشد  ،انجام خواهند داد
 به وقوع می پیوندند که جسم و جان قربانی مـورد     علیه اشخاص ، اعم از قتل و ایراد ضرب و جرح ، در صورتی             جرایم جسمانی   

را محسوب شود ، ضـارب یـا قاتـل     مهدور الدمگاه وی به تعبیر فقهی     در غیر این صورت ، یعنی هر      . اشد  حمایت قانون قرار داشته ب    
ازهـاق الـنفس   « ا به همین دلیل ، تقریباً در همه کتاب هـای فقهـی تعریـف قتـل ر         . نمی توان به ارتکاب این جرایم محکوم کرد         

  . دانسته اند » المعصومه 
 همواره اصل بر محقون الدم بودن و حرمت خـون انـسان اسـت و خـالف آن نیازمنـد                     به مقررات فقهی ،     بدین ترتیب و با توجه      

  :اداره حقوقی قوه قضائیه در یک نظریه مشورتی بر این نکته تأکید ورزیده است . باشد  اثبات می
 این که مقتول را مهدورالدم می دانسته است کافی برای سقوط مجازات قاتل نمـی باشـد بلکـه مهدورالـدم        صرف ادعای قاتل به   

  .»بودن مقتول باید بر دادگاه ثابت شود 
رم مثالً مرگ در ج   ( و نتیجه مجرمانه    ) مثالً تیراندازی یا چاقو زدن      ( البته به نظر می رسد که با توجه به این که ممکن است فعل مجرمانه                

دو زمان بـرای فـرار مرتکـب از مـسئولیت      در دو زمان متفاوت رخ دهند ، اثبات مهدورالدم بودن قربانی در هر یک از این      )قتـل   

                                                           
  دکتر حسین میر محمد صادقی ، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان. 1
 مجازات جرائم نیروهای مسلح.  ق59ماده . 2
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 محسوب می شود که حیات وی هم در زمـان وقـوع عمـل مجرمانـه و                  محقون الدم به عبارت دیگر ، مقتولی      . کیفری کفایت نماید    
به عالوه ، صرف اثبات مهدورالدم بودن مقتول برای عدم قصاص      . قانون قرار داشته باشد     هم در زمان وقوع نتیجه تحت حمایت        

قاتل کفایت می کند ، اعم از این که قاتل در زمان قتل از این موضوع اطالع داشته یـا بعـداً از آن مطلـع شـود ، زیـرا در هـر دو                                   
  .حالت یکی از شرایط الزم برای تحقق عنصر مادی جرم وجود ندارد 

    ؟حال مهمترین سوالی که باقی می ماند این است که چه اشخاصی مهدورالدم بوده و کشتن آنها ، باعث مسئولیت کیفری مرتکب نمی شود
، بـر   توانـد  زن و مرد اجنبی که در حال ارتکاب زنا توسط شوهر زن مشاهده می شوند تنها به نسبت او مهدورالدم هستند و فقط او می                        

     .و یا مضروب و مجروح سازد» در همان حال آنان را به قتل برساند «  ، قانون تعزیرات 630اده اساس حق مذکور در م
علیـه  ... صلی ا« که نمونه بارز آن ساب النبی یا دشنام دهنده به پیامبر ) غیرمعصوم باالصل ( گاه خون کسی نسبت به همه مباح است  

   .  نسبت هر شنونده ای مهدورالدم محسوب می شود می باشد که به» علیهم السالم « و ائمه » و آله 
آنچه که پیچیده تر از موارد فوق به نظر می رسد وضعیت کسانی است که ، بـه دلیـل ارتکـاب جـرایم مـستوجب حـد یـا حتـی                                

با محارم نسبی   یعنی کسی که    ( قانون و شرع ، مستحق قتل می باشند ، که شامل افرادی مثل لواط کننده ،                 محکوم شدن به آنها از نظر       
ر کننده بعـضی از جـرایم مـستوجب حـد            ، محارب ، تکرا    )یا با زن پدر یا به عنف زنا کرده و یا غیرمسلمانی که با زن مسلمان زنا کرده است                    

  .و نظایر آنها می شود ) مثالً ارتکاب چهارمین سرقت حدی  (
یگری ، به طور صادقانه ، وی را مستحق قـصاص یـا مهدورالـدم    گاه ممکن است کسی مستحق قصاص نبوده و مهدورالدم هم نباشد لیکن د           

   . 1پرداخت دیه خواهد شددر چنین حالتی ، قتل به منزله خطای شبیه عمد بوده و مرتکب محکوم به . تصور کرده و به قتل رساند 
  : چند نکته 

ر لحظه وقوع این جـرم یکـی از شـرایط الزم و    برای تحقق جرم قتل تشخیص و تعیین هویت مجنی علیه شرط نیست ولی وجود حیات وی د             
 . بدین ترتیب عدم ثبت رسمی واقعه والدت و یا نداشتن ورقه هویت برای مقتول از نظر قضائی مانع تحقق قتل نیست . حتمی است 

 و بعـد از آن      هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند      «  مجازات اسالمی     جدید قانون 371در سیستم حقوق موضوعه ایران ، طبق ماده          
گردیـد و اولـی فقـط بـه قـصاص           دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ مـی                   

هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای کـه وی را              « :  قانون مزبور می گوید      372به عالوه ماده    . » عضو محکوم می شود     
 دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیـات غیرمـستقر او پایـان           در حکم مرده قرار   

در مـورد جنایـت     ) 371(حکم این ماده و مـادۀ       . گردد  دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می               
  .» غیرعمدی نیز جاری است 

موجود نیست و قتل عمدی پـدر و مـادر و اجـداد ، مـشمول مقـررات عمـومی قتـل عمـدی و                پدرکشی براین حکم خاصی    در قانون ایرا   
 880طبق مـاده    . بینی شده است      در عین حال عالوه بر کیفر قصاص محرومیت خاصی نیز در این باره پیش             . باشد    توجب قصاص می  سم

 مورث خود را عمدا بکشد اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا                 قانون مدنی قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که         
در صـورتی کـه قتـل     ) 8/10/1361اصـالحی  (  قـانون مـدنی   881 مـاده  رالبته براب. شود   دیگری از ارث محروم می ،باشد یا به شرکت  

 . هد بود عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخوا

 . 2ندارددر قوانین جزائی ایران خودکشی ، شروع و معاونت در آن جرم نیست و مجازاتی  

هـر گـاه کـسی شخـصا یـا بـه دسـتور               :  اسـت   بر نحو تسبیب را مورد حکم قرار داده چنین مقررداشته          کشی  بچه  تعزیرات قانون   633ماده   
د در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شـش مـاه تـا دو          باش  دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی          

سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائی که دارای سکنه باشد رها کند تا                            
 آسیب یا فـوت شـود رهـا  کننـده عـالوه بـر                نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا              

  3.دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا 

                                                           
 .دکتر حسین میرمحمد صادقی ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان . 1
 صاصی ، انتشارات دانشگاه تهراندکترایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اخت. 2
   دکترمحمدهادی صادقی ، جرایم علیه اشخاص ، انتشارات میزان.3
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   جنایت  فعل ارتکابی-ب 
زیرا فقط در این صورت است که مسئولیت جزایـی          . جانی نیت مجرمانه خویش را جامه عمل بپوشاند       و  قصد ارتکاب جرم باید فعلیت یافته       

 هر چند شخص مقصود به سبب دیگری کشته شود، مستوجب   ، بنابراین جانی  به مجرد قصد قتل      . قابلیت تعقیب می یابد   ،   مجرم محقق شده  
  .عقوبت نمی گردد بلکه باید با انجام عملی وقوع قتل را به سبب آن فعل موجب شود

    و ترک فعل فعل. 1
 چـه در غیـر   ، صالحیت انتساب قتل را به خـود دارا باشـد           فعلکه بر آن    جانی در اجرای نیت شوم خویش باید متوسل به ارتکاب فعلی شود             

مانند زدن به دست  ( ای که اصوالً قابلیت ایجاد قتل را ندارد      پس اگر بعد از فعل غیر کشنده      . اینصورت نمی توان وی را جنایتکار قلمداد کرد       
  . وجود ندارد ا احتمال اسناد جنایت به آن فعل ولو نادرزیر. مرگ حادث گردد ضارب مسئول شناخته نمی شود)  مجنی علیه با قلم

فعل جـانی   . یت مجرمانه خویش را محقق می سازد      معموال جانی پس از قصد جنایت با ارتکاب افعالی که وقوع جنایت مترقب بر آن است ن                
  . واقع شود. . .پرتاب کردن و با سالح گرم، ممکن است به صور و اشکال مختلف از قبیل زدن ، مجروح کردن با شیئی برنده یا 

هـر   (در مواردی که جانی قصد صریح بر قتل دارد، ویژگی غالباً کشنده بودن فعل ارتکابی ضروری نبوده بلکه به هر نحو و با هر وسـیله ای                
  .جنایت صورت پذیرد، قتل عمدی خواهد بود)  چند نادراً کشنده

 جزئـی از رکـن      ،ر چند شخص اخالقاً و یا به موجب قانون موظف به انجام آن باشـد               ه ، فعل ترک قتل و جنایت اصوالً جرم فعل بوده و       
از ایـن رو تـرک      .  منتسب ساخته آن را علت جنایت دانست      دان  زیرا نمی توان نتیجه مجرمانه را ب      .  مادی جنایت محسوب نمی گردد    

لذا .  مقتضی جنایت انجام شده نیست    ،  ان مترتب است    فعل نه از جهت مباشرت و نه تسبیب و نه از جهت افعالی که شرعاً بر آنها ضم                 
 اگـر چـه تـارک گناهکـار قلمـداد       ، موجـب ضـمان نمـی گـردد    ،هر چند شرعاً شخص مکلف بدان باشد      ،  ترک محافظت از آفات     

درحـال  بنابراین ضمان جنایت مترتب به فعل بوده اصل بر عدم ضمان تارک فعل است و از این جهـت هـر کـس انـسانی را           . شود می
  .، اقدام به رهایی مهلک ننماید هیچگونه ضمانی نخواهد داشت قدرت وی بر نجاتوجود هالکت ببیند و با 

بـه موجـب    .  در تحقق جرم قتل ضروری می شمارد       قانونگذار نیز به تبع متون فقهی ترک فعل را مقتضی ضمان ندانسته و انجام فعل مثبت را                
از سوی جانی الزمه تحقق جنایت عمدی بـوده و فعـل مثبـت را جـزء      »  ارتکاب فعل « در قتل عمد      ،  مجازات اسالمی   جدید قانون 290ماده  

  . ضروری در حصول رکن مادی جنایت عمدی محسوب کرده است
  ، اگر چه ممکن است درمـواردی     . نهایت اینکه با توجه به مدارک فقهی و قوانین موجود ترک فعل مبنای ضمان در جنایات واقع نمی شود                  

بنابراین ترک نجات غریـق و اطفـاء حریـق و ماننـد آن هـر چنـد                  .  ب مسئولیت جزایی به عنوان جرمی مستقل از جنایت بر نفس گردد           موج
  1.گرددمگر در شرایطی که تارک فعل علت جنایت قلمداد می.  ضمان آور نخواهد بودباشد مرتکب متمکن در دفع آفات مذکور 

اما در شرایطی خاص وقتی مسبوق به برخی افعال باشد ممکـن اسـت بـه طـور                . ند موجب جنایت گردد   اگر چه ترک فعل به تنهایی نمی توا       
مجـازات اسـالمی جنایـت ممکـن اسـت بـه مباشـرت یـا         جدیـد   قـانون  492با توجه به مـاده  . غیر مستقیم منتهی به قتل و صدمات بدنی شود   

سـبب تلـف شـدن یـا     کـسی  تـسبیب در جنایـت آن اسـت کـه     : ورده است   همین قانون در تعریف تسبیب آ       506بالتسبیب واقع شود و ماده      
بنابراین چنانچه تـرک فعـل در شـرایطی صـورت گیـرد کـه بتـوان                 .   دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود          مصدومیت

ضـامن  ، تقیم عامل جنایت قلمداد شده  هر چند به طور غیر مس ،تارک فعل، با احراز رابطه استناد  ، مرتکب را سبب جنایت محسوب داشت    
  .نتیجه حاصله خواهد بود

  :نیز تشکیل شود، لیکن باید شرایط ذیل وجود داشته باشد» ترک فعل« بنابراین عنصر مادی قتل عمدی می تواند از 
  

  انجام عمل به موجب وظیفه ضروری باشد 
  ترک فعل ، عمدی باشد 
  نتیجه حاصل شود 
  و نتیجه ، موجود باشدرابطه سببیّت بین ترک فعل  
 1 .ترک فعل مسبوق به فعل باشد 

  

                                                           
  65 ص  پیشین ، منبع  ،دکتر محمد هادی صادقی  . 1
 .دکترآقایی نیا مخالف شرط پنجم فوق بوده ، معتقد است ترک فعل نباید مسبوق به فعل باشد . 2
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لیکن مسئولیتهای دیگر در پی دارد      . در صورتی که ترک فعل از وظایف مرتکب نبوده مسبوق به فعل مثبت نباشد قتل عمدی نیست                  
همچنـین اگـر    .جـانی و تعزیر می گردد ، همچون موارد مذکور در قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات             

بـه  آهـن     در راه مثـل سـوزن بـانی کـه          عنصر مادی قتل در حکم شبه عمد را تشکیل می دهد ،           ،  ترک فعل توام با خطای جزایی باشد        
   1. ، مجازات خواهد شد تعزیرات قانون616ای گردد که بر اساس ماده  موجب مرگ عده  ،وظیفه خود عمل نکرده 

  : : ، می توان به موارد ذیل اشاره کرد ، می توان به موارد ذیل اشاره کرد رک فعل رک فعل مصادیق قتل عمدی از طریق تمصادیق قتل عمدی از طریق تاز از 
اگر کسی مبادرت به حبس و توقیف غیر قـانونی شـخص دیگـری کنـد متعاقبـا او را                     –– مرگ ناشی از ترک فعل متعاقب حبس و توقیف غیر قانونی          مرگ ناشی از ترک فعل متعاقب حبس و توقیف غیر قانونی          

 مربـوط بـه فعـل       تشنه و گرسنه نگهدارد تا بمیرد مرتکب قتل عمدی شده است زیرا عمل منفی مرتکب در این حالت مـسبوق و                    
  . باشد  مثبت قبلی او یعنی حبس و توقیف غیر قانونی می

 قانون مدنی ، مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صـورتی                 1176برابر ماده    ––خودداری از شیر دادن طفل به قصد سلب حیات          خودداری از شیر دادن طفل به قصد سلب حیات          
تغذیه طفل منحصر به شیر مادر باشد و آن مـادر بـه   حال چنانچه در شرایط خاصی      . که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد          

قصد خاتمه دادن به حیات طفل از شیر دادن به او خودداری نماید و طفل بمیرد ، چنین ترک فعلی عنصر مـادی قتـل عمـدی را                            
چنانچـه  در محلی که خالی از سـکنه اسـت ،      ) باشد    یا شخصی که قادر به محافظت خود نمی       ( رها کردن طفل    . دهد    تشکیل می 

عالوه بر مجازات حبس  قانون تعزیرات 633این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود ، رها کننده در اجرای ماده          
توانـد ، قانونـا       بدین ترتیب ، ترک فعل مجرمانه می      . یا جزای نقدی حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد                

  . د منتهی به صدور حکم قصاص شو
 قانون مدنی ، نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است          1168برابر ماده    ––خودداری از نجات طفل در معرض خطر مرگ به قصد سلب حیات             خودداری از نجات طفل در معرض خطر مرگ به قصد سلب حیات             

حال اگر پدری طفل خود را در معرض خطـر مـرگ ببینـد و بـه تکلیـف حـضانت خـود عمـل نکـرده و عمـدا از نجـات طفـل                                   
  . باشد  ل قتل وی میخودداری نماید و طفل بمیرد مسئو

پزشک و پرستار که بر طبق قرار داد و یا بر حسب وظیفـه مـسئول مراقبـت و مـداوا و                       ––داری از دادن دارو یا غذا به بیمار به قصد سلب حیات             داری از دادن دارو یا غذا به بیمار به قصد سلب حیات             ددخوخو
در تغذیه بیمار هستند هر گاه عمدا و به قصد سلب حیات از بیمار و از طریـق نـدادن دارو و یـا غـذا موجـب فـوت بیمـار شـوند                                  

  . باشند  معرض اتهام قتل عمدی می
ماموری که مسئول تحویل لباس و یا دارو به زندانی است ، در صـورتی       ––خودداری مامور زندان از تحویل لباس و یا دارو به زندانی به قصد سلب حیات                خودداری مامور زندان از تحویل لباس و یا دارو به زندانی به قصد سلب حیات                

  . باشد  که از تکلیف خود عالما و عامدا خودداری کند تا زندانی بمیرد مسئول قتل عمدی او می
در مورد که کسی موظف به نجات غریق است وقتی با خودداری عمدی از نجات موجب مـرگ غریـق     ––خودداری عمدی از نجات غریق      خودداری عمدی از نجات غریق      

  . شود ، در معرض اتهام قتل عمدی است 
اطرات  ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مـصدومین و رفـع مخـ               1بند      --کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی        کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی        خودداری از   خودداری از   

 شماره  ، و ضمیمه29/10/1364 - 11913روزنامه رسمی ( 10/10/1364 که آیین نامه اجرائی آن در تاریخ 1354جانی مصوب خرداد ماه 
هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جـانی مـشاهده کنـد و بتوانـد بـا             « : دارد     به تصویب رسیده مقرر می      )509مسلسل  

 خطریـا تـشدید نتیجـه آن        دن از دیگران یا اعالم فوری به مراجع یا مقامات صـالحیتدار از وقـوع              اقدام فوری خود یا کمک طلبی     
 دیگـران شـود و بـا وجـود اسـتمداد یـا داللـت اوضـاع و احـوال بـر                       یـا او  جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه          

تا یکسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریـال محکـوم   ای  ضرورت کمک ، از اقدام به این امر خودداری نماید ، به حبس جنحه      

                                                           
  16/11/69 – 3645/7نظریه اداره حقوقی شماره . 1

در صورتی که قتل غیر عمد به واسطۀ بی احتیاطی یا بی مباالتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال             :   قانون تعزیرات     616ماده  
  .ای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشدو نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیۀ اولی

  .گردد مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی  -تبصره 



 
   
   

  

41

 
 ]جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص [   حقوق جزای اختصاصی

      www.departeman.com 66912180   ـ 09123787199        .از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی 

توانـسته کمـک مـوثری بنمایـد بـه حـبس              در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفـه خـود مـی                . خواهد شد   
دولتـی یـا     مـسئوالن مراکـز درمـانی اعـم از            .هزار ریال محکـوم خواهـد شـد         ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده               جنحه

خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او و یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شـده                  
ای اسـت کـه بـه تـصویب هیـات       نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آیین نامـه             . شوند    محکوم می 

  » . وزیران خواهد رسید 
مجازات بیشتری قائـل    .  ماده واحده برای اشخاصی که قانونا یا بنا به وظیفه ، مکلف به کمک هستند ولی خودداری نمایند                    2د  بن

هر گاه کسانی که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب دیده و اشخاصی که در معرض خطر                   « : دارد    شده و مقرر می   
ای از شش ماه تا سه سـال محکـوم    ام الزم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس جنحه    جانی قرار دارند کمک نمایند ، از اقد       

  1» . خواهند شد 

  ::از دیگر مصادیق ترک فعل می توان به موارد ذیل اشاره کرد از دیگر مصادیق ترک فعل می توان به موارد ذیل اشاره کرد 
م ثبت واقعـه ازدواج  م ثبت واقعـه ازدواج  عدعد )  ) 13751375، مصوب سال ، مصوب سال » » قانون تعزیرات  قانون تعزیرات   «  « 642642 قانون جدید حمایت خانواده ، جایگزین ماده          قانون جدید حمایت خانواده ، جایگزین ماده         5353موضوع ماده   موضوع ماده   ( ( ترک انفاق   ترک انفاق   

 عدم قبـول یـا رسـیدگی بـه شـکایت یـا تظلـم از         عدم قبـول یـا رسـیدگی بـه شـکایت یـا تظلـم از        ))» » قانون تعزیرات  قانون تعزیرات   «  « 645645   قانون جدید حمایت خانواده ، جایگزین ماده        قانون جدید حمایت خانواده ، جایگزین ماده       4949موضوع ماده موضوع ماده ( ( دائم  دائم  
ا ا سا ، مدیران یـا مـسئوالن سـازمانه   سا ، مدیران یـا مـسئوالن سـازمانه   ؤؤگزارش نکردن جرایم مالی توسط ر گزارش نکردن جرایم مالی توسط ر ) ) » » قانون تعزیـرات    قانون تعزیـرات     «  « 597597موضوع ماده   موضوع ماده   ( ( سوی مقامات قضایی    سوی مقامات قضایی    

عدم استماع شکایت کسی که برخالف قانون حبس شده است از سوی ضابطین دادگـستری بـا   عدم استماع شکایت کسی که برخالف قانون حبس شده است از سوی ضابطین دادگـستری بـا   ) ) » » قانون تعزیرات  قانون تعزیرات   «  « 606606موضوع ماده   موضوع ماده     ((
عـدم تـسلیم زنـدانی یـا تظلمـات وی بـه مقامـات صـالح از سـوی مـسئوالن                      عـدم تـسلیم زنـدانی یـا تظلمـات وی بـه مقامـات صـالح از سـوی مـسئوالن                      ) ) » » قـانون تعزیـرات     قـانون تعزیـرات     « « 572572موضوع ماده   موضوع ماده   ( ( مأمورین انتظامی   مأمورین انتظامی   

  «   « 711711موضـوع مـاده   موضـوع مـاده    (  ( عدم گزارش برخی از جرائم از سوی مأمورانعدم گزارش برخی از جرائم از سوی مأموران) ) » » قانون تعزیـرات  قانون تعزیـرات   «  « 574574ماده ماده موضوع موضوع ( ( بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها      بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها      
قـانون  قـانون  « «   722722موضـوع مـاده   موضـوع مـاده   ( ( عدم گزارش سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه یا پالک آن از سوی اشـخاص متـصرف   عدم گزارش سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه یا پالک آن از سوی اشـخاص متـصرف   ) ) » » قانون تعزیرات   قانون تعزیرات   

و  خـودداری    و  خـودداری     )  ) 13171317، مصوب سال    ، مصوب سال    »» قانون راجع به کارشناسان رسمی        قانون راجع به کارشناسان رسمی        « «2828ماده  ماده  ضوع  ضوع  مومو( ( تمام واقع از سوی کارشناس      تمام واقع از سوی کارشناس      عدم ذکر   عدم ذکر   ) ) » » تعزیرات  تعزیرات  
   .  .  ) )13551355 مصوب سال  مصوب سال  ، ،»»قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال  «  « 4848موضوع ماده موضوع ماده ( ( از ثبت والدت یا فوت از ثبت والدت یا فوت 

، جایگـاهی   ر ظاهر کیفری به کار رفته است ، د      این اصطالح که در آثار بعضی از حقوق دانان           باید گفت ،  باید گفت ،  فعل ناشی از ترک فعل      فعل ناشی از ترک فعل        در مورد در مورد   
رسـد پیـام حقـوقی ایـن          بـه نظـر مـی     . در نظام قانونی و فقهی ما ندارد و در عین حال مفاهیم و مصادیق آن هم محـل اخـتالف اسـت                       

اصطالح این باشد که در باب قتل ، نتیجه را باید ناشی از ترک فعل دانست و نه فعلی که به طور مستقیم علیه مقتول بـه انجـام رسـیده                
هـای حقـوقی دیگـر بـه عاریـت گرفتـه شـده ، مـستلزم           رسد از نظام    ظهار نظر دقیق تر در خصوص این اصطالح که به نظر می           ا. است  

  : بررسی مصادیق مختلف آن است 
ل نظر از این که نتیجه را ناشی از فع  یک نفر باشد ، کاربری این اصطالح قابل اعتنا نیست زیرا در عمل و صرففعل  واگر مرتکب ترک فعل 

 . یا ترک فعل بدانیم فقط یک نفر مسئول است 

اگر مرتکب ترک فعل و فعل دو نفر باشند و منظور ما از به کارگیری اصطالح فعل ناشی از ترک فعل ، مسئول شناختن ، تارک فعل باشـد ،    
  . 2سازد نیاز می اصطالح سبب اقوی از مباشر ما را از استفاده از چنین اصطالحی بی

به عنوان نمونه ایـن  . ار نه فعل یا ترک فعل ، بلکه حالت و وضعیت خاصی را دارای وصف مجرمانه قلمداد می کند        گاه قانونگذ 
  . یا همراه داشتن سالح ، مواد مخدر ، مشروبات الکلی ، آالت و وسایل مخصوص قمار را نام برد موارد می توان اعتیاد 

 جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به ویژه قتل ، که معموالً با افعال مثبتی مثل چـاقو          در اینجا مطرح می شود  این است که آیا         سوالی که   
زدن ، تیرانداختن ، ایراد ضربه ، پرتاب کردن از بلندی ، انداختن در آب ، سم دادن ، فـشار دادن گلـو و از ایـن قبیـل ارتکـاب مـی یابنـد ،                          

ب ندادن یا فرد در حال غرق شـدن را از آب بیـرون نکـشیدن و نظـایر آنهـا ، هـم          ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل ، مثالً غذا یا آ            
  . ارتکاب یابند یا خیر 

                                                           
   دکتر ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران. 1
   دکتر حسین آقایی نیا ، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان. 2
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  : دکتر میرمحمد صادقی در مجموع شرایط ذیل را برای تحمیل مسئولیت بر تارک فعل در حقوق ایران ضروری می داند 
 لیکن منظور از قانون صرفاً قانون جزا نمی باشد ، بلکه سـایر قـوانین          .است  ) و نه صرفاً اخالقی     ( ، وجود یک وظیفه قانونی       اولین شرط 

نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیـف ابـوین   « ، » قانون مدنی  « 1168برای مثال ، مطابق ماده . م االجرا را نیز در بر می گیرد    الز
 که به طفل خود شیر بدهـد لـیکن در صـورتی             ، هر چند مادر مجبور نیست     » قانون مدنی    « 1176همین طور ، طبق ماده      » . است  

در مـواردی هـم کـه دولـت و یـا اشـخاص       . که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد وی چنین وظیفـه ای را خواهـد یافـت                    
 ، پرسـتار ، سـوزنبان قطـار ، نگهبـان زنـدان و              م وظیفه خاصی با افرادی مثـل پزشـک        حقیقی یا حقوقی قراردادهایی را برای انجا      

، ملزم به اجرای تعهـدات ناشـی از         » قانون مدنی    « 10اجی غریق منعقد می کنند ، می توان گفت که این افراد ، به موجب ماده                 ن
بدین ترتیب ، تـرک فعـل   . برای آنان تعهدآور خواهد بود » قانونی « قراردادهای مذکور بوده و در نتیجه عدم اجرای این وظیفه         

روه ورزشـی و نظـایر آن در حقـوق ایـران ، بـرخالف حقـوق انگلـستان ، نمـی توانـد موجـب                          اشخاصی چون هم اتاقی یا هم گ      
  .مسئولیت آنان در قبال مرگ یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل مورد نظر باشد 

دن بـه  و نظـایر آن ، ضـرر نرسـان   » قاعـده الضـرر   « می توان گفت که ، با توجه به قواعـدی مثـل          » وظیفه قانونی   « با توسیع معنی    
دیگران و رفع خطرات ناشی از اعمال فرد جزء وظایف قانونی اشخاص می باشد و عدم انجام آن موجب مسئولیت آنها خواهـد                        

بدین ترتیب ، هر گاه کسی خانه ای را ، به قصد ایراد خسارت به صاحب آن ، آتش بزند و بعد متوجـه شـود کـه صـاحب                              . شد  
چـه  « : اقدام به خاموش کردن آتش و نجات جان صاحب خانـه ، پـیش خـود بیندیـشد         خانه در آن خوابیده است ولی ، به جای          

، و بدین ترتیـب ، علیـرغم توانـایی بـرای خـاموش کـردن       » حاال با مرگ او از شرش راحت می شوم   ! چه بهتر   ! تصادف خوبی   
بـدیهی اسـت در صـورت    . کـرد  آتش ، نظاره گر جان باختن صاحبخانه در آتش شود ، شاید بتوان وی را قاتل عمـد محـسوب     

  .عدم احراز عنصر قصد در این حالت اتهام وارده قتل غیرعمدی خواهد بود 
.  بـه نظـر نمـی رسـد       یـد   تسری حکم فوق به ماردی که خطر اولیه ناشی از اقدام غیرعمدی فرد بوده است مشکلتر بـوده ولـی بع                    

وی سراسیمه ، به قـصد      . اطی یا بی مباالتی با عابری برخورد نماید         فرض کنید راننده ای بر اثر سرعت زیاد و یا هر گونه بی احتی             
کمک به فرد مصدوم ، از خودرو پیاده می شود ولی وقتی مصدوم را مـی بینـد متوجـه مـی شـود کـه وی طلبکـاری اسـت کـه                                 

شرش رهایی یابـد ، وی  و از راننده ، برای این که فرد مصدوم بمیرد . ماههاست امان وی را برای دریافت طلب خود بریده است       
شـاید در  . جان مـی دهـد   ) نه بر اثر تصادف اولیه  ( را همان طور رها کرده و از صحنه می گریزد و مصدوم ، به دلیل خونریزی زیاد                  

ر در مورد فرار راننده پس از تصادف و در نتیجه تعیین مجازات مذکو             » تعزیراتقانون   « 719اینجا بتوان ، به جای استناد به ماده         
  .صورت احراز سوء نیت که البته احراز آن آسان نیست ، او را قاتل عمد محسوب کرد در ماده برای وی ، در 

در صـورتی مـی تـوان    . برای انتساب نتیجه ، یعنی مرگ یا صدمه جسمانی ، به تارک فعـل وجـود رابطـه سـببیت اسـت                       شرط دوم 
  وی  وارد شده است مـسئول دانـست کـه ایـن نتیجـه از تـرک فعـل                تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری           

بنابراین ، در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ قابل استناد به آن باشد ، تارک فعل را نمی تـوان          . شده باشد   ناشی  
  .مسئول نتیجه حاصله دانست 

رنـد ، از پـذیرش بیمـار یـا مـصدومی در بیمارسـتان       یا پرستاری را که ، علیـرغم وظیفـه ای کـه طبـق قـانون دا           نمی توان پزشک    
هر گاه بیمـاری کـه در بیمارسـتان         . دانست  ) اعم از عمدی یا غیرعمدی      ( خودداری می کنند و در نتیجه مصدوم می میرد قاتل           

ارائـه تـنفس    و دوران نقاهت را می گذراند نیاز به تنفس مصنوعی پیدا کند و پزشک یا پرستار وظیفه خود را برای                     بستری است   
مصنوعی به وی انجام ندهد ، یا از روشن کردن مجدد دستگاهی که به بدن بیمار وصل شده و بـرای ادامـه حیـات وی ضـروری            
است پس از خاموش شدن آن خودداری نماید ، وی ، حسب مورد و بر اساس عنصر روانی خـود ، قاتـل عمـدی یـا غیرعمـدی                             

  . خواهد بود 
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در چنـین   درنده ای قرار گیرد و دیگران به وی پناه ندهند تـا حیـوان درنـده وی را از هـم بـدرد ،            اگر فردی مورد تعقیب حیوان    
در برخی از کتب فقهی مسئولیت مربـی        . حالتی نمی توان کسانی را که از پناه دادن فرد فراری خودداری کرده اند قاتل دانست                 

ی شده است که شخص شناگر یک کودک نابالغ باشد و نه یک             شنا در مورد مرگ یا صدمه وارد شده به شناگر محدود به حالت            
برعکس ، شنا کردن فرد بالغ رشید ، که بر کار و امور خود مـسلط اسـت ، و عـدم کمـک مربـی بـه وی در                              . بالغ رشید   شخص  

اگری وارد شود ناشی دو موضوع کامالً متفاوت می باشند و در نتیجه اگر صدمه ای به چنین شن) مثالً گرفتگی عضله پـا  ( حالت نیاز   
  . از شنا کردن خود اوست و نه عدم کمک مربی به وی 

. ادر در قبال مرگ نوزاد خواهد بودغذا ندادن مادر به نوزاد شیرخوار ، همان طور که قبالً دیدیم ، موجب مسئول شناخته شدن م             
د ولی آنان ، علیـرغم وظیفـه ای کـه در    لیکن هر گاه شخص بالغ رشیدی از پدر و مادر خود درخواست پول برای خرید غذا کن            

چـه عمـدی و چـه       ( به وی دارند ، به او پول یا غذا ندهند و او از گرسنگی بمیرد ، نمی توان پدر و مادر را قاتل                        مورد دادن نفقه    
عث ایجاد دانست ، زیرا عرف مرگ فرزند را در این حالت ناشی از گرسنگی می داند ، که عدم اقدام پدر و مادر با               ) غیرعمدی  

آن نبوده بلکه آنها تنها مانع تأثیر آن نشده اند ، و عدم ایجاد مانع برای مسئول شـناخته شـدن فـرد در قبـال نتیجـه حاصـله کـافی                        
یرآنهـا باشـد موجـب ضـمان        تـرک فعلهـا در صـورتی کـه علـت تلـف غ             « نیست از این روست کـه بـه قـول صـاحب جـواهر ،                

  .» ... گردند نمی
 شناخته شدن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترک فعل ، توانایی او برای انجـام دادن                      برای مسئول  شرط سوم 

در استخر وی را نجات نمـی دهـد      بنابراین ، پدری که با مشاهده افتادن و غرق شدن فرزند خردسالش             . اقدام مورد نیاز می باشد      
این مسئولیت شـامل    . ت دادن وی را داشته ولی این کار را نکرده باشد            تنها در صورتی قاتل محسوب خواهد شد که توانایی نجا         

قـانون مجـازات خـودداری از کمـک بـه      « . پدری که خود اساساً شنا بلند نیست تـا بتوانـد فرزنـدش را نجـات دهـد نمـی شـود           
متوجـه  « ه نـوط بـ   نیز مجازات شدن فرد خـودداری کننـده از کمـک را م   1354مصوب سال  » مصدومین و رفع مخاطرات جانی      

همین طور اگر بیماری ، که تمایل به مردن دارد ، خود مانع گذاشته شدن               . کرده است   »  او یا دیگران     نبودن هیچ خطری به خود    
در صـورت   . در قبـال مـرگ بیمـار نخواهـد بـود            دستگاه تنفس مصنوعی از سوی پزشک یا پرستار شود مسئولیتی متوجـه آنهـا               

ین که ناجی غریقی تنها قادر به نجات دو طفل غریق باشد و از آن میان طفلی را که مورد عالقـه بیـشتر                    ، مثل ا  » تداخل وظایف    «
وی است یا با وی رابطه خویشاوندی نزدیکتری دارد نجات دهد ، نیز مسئولیتی در قبال غرق شـدن و مـرگ طـرف دوم متوجـه                 

  . ناجی غریق نخواهد بود 
به عبـارت دیگـر ، بـرای        . شناخته شدن تارک فعل ، وجود عنصر روانی الزم در وی می باشد              در مورد مسئول     شرط چهارم باالخره  

این که تارک فعل به ارتکاب قتل عمدی یا ایراد ضرب و جرح عمدی به دیگری محکوم شود باید این نتیجه مورد تمایل و نظر                 
عـل صـرفاً ناشـی از سـهل انگـاری و غفلـت او بـوده باشـد               بنابراین ، هر گاه ترک ف     . او بوده یعنی وی این نتیجه را خواسته باشد          

   . 1مسئولیت وی تنها به ارتکاب قتل یا ایراد ضرب و جرح غیرعمدی خواهد بود
   فعل مادی و غیر مادی.2

گرچه جنایت علیه نفس غالباً به صورت فعل مادی واقع می گردد اما افعال نفـسانی و غیـر مـادی نیـز ممکـن اسـت در شـرایطی                  
   .به جنایت شده و مرتکب آن ضامن شناخته شودمنتهی 

منظور از فعل مادی فعلی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بدن مجنـی علیـه اثرگـذار بـوده و مـرگ در نتیجـه صـدمات                      
 ضـرب و  شـود عبارتنـد از ایـراد    نیز گفته مـی  فعل اصابتیاز جمله مصادیق این اصطالح که گاهی      . شود    وارده به عضوی محقق می    

هـای عمـدی      اغلب قریب به اتفاق قتل    . جرح ، مسموم کردن ، از ارتفاع پرتاب کردن ، فشار دادن گلو ، آتش زدن و امثال آنها                    

                                                           
  یرمحمد صادقی ، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان دکتر حسین م. 1
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نخست این که فعلـی از ناحیـه   . در تمام این مصادیق دو نکته مشترک است    . ناشی از فعل مادی است ولی منحصر به آنها نیست           
 از این که به طور مستقیم بر تمامیت جسمانی مجنی علیه وارد شود ماننـد زدن بـا چـوب بـه سـرکه               رسد اعم   مرتکب به انجام می   

منتهی به خونریزی مغزی شود و یا به طور غیر مستقیم به انجام رسد مانند تنظیم بمب ساعتی که متعاقبا منفجر و منتهی به مـرگ                           
یا کنترل بمب از راه دور به طور مستقیم بـر بـدن مجنـی علیـه وارد          در مورد اخیر نیز هر چند عمل مرتکب یعنی تنظیم و            . گردد  
دوم این کـه در تمـام ایـن مـوارد ، مـرگ ناشـی از               . گردد    شود ولی مرگ در اثر صدمات وارد به اعضای بدن او محقق می              نمی

  . صدمات و ضایعات مادی بر اعضا بدن است 
علیه شود موجب مرگ او گردد ، عمل ارتکابی را   صدمه جسمانی به مجنیگاه مرتکب با انجام فعلی بدون اینکه که منتهی به      هر
بنابراین تفاوت فعل مـادی بـا فعـل غیـر مـادی      . توان به عنوان رکن مادی قتل عمدی و در مصداق فعل غیر مادی لحاظ کرد                 می

گر مرگ ناشـی از ضـرب و جـرح          شود و به عبارت دی      منتهی به قتل آن است که در دومی ، صدمه بدنی به مجنی علیه وارد نمی               
توان گفت الزمه تحقق قتل عمدی شکستگی ، پارگی ، سوختگی ، انهدام و یا متالشـی شـدن عـضوی از اعـضاء                     لذا می . نیست  

  . توانند منتهی به مرگ شده و مرتکب را تحت عنوان قتل عمدی تعقیب و مجازات کرد  می  افعال غیر اصابتینیست و گاهی 
هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سـرعت مجـاز و مطمـئن و رعایـت                  : دارد    مقرر می اسالمی   دید مجازات  قانون ج  501ماده  

سایر مقررات در حال حرکت است ، در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست ،   
  .  راننده ضامن است بدون تقصیر برخورد نماید ، ضمان منتفی و در غیر این صورت

در موارد فوق ، هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد ، به گونه ای کـه تقـصیر مرتکـب علـت          1تبصره  
  . جنایت حاصله نباشد ، راننده ضامن نیست 

  . است حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآالت دیگر نیز جاری    2تبصره 
ایـن  . از دیگر مصادیق افعال غیر مادی یا  غیر اصابتی ، سحر و جادو است که در متون فقهی موضـوع بحـث قـرار گرفتـه اسـت                            

 به حساب آید ولی چـون معمـوال موجـب هـراس و      قانون مزبور501تواند از مصادیق افعال مذکور در ماده  اقدامات هر چند می   
   . 1رج استشود از شمول حکم اخیر خا وحشت نمی

در مواردی که فعل غیر مادی صالحیت ایجاد جنایت را داشته و بتوان وقوع تلف و صدمه را به سبب آن افعال دانست، مرتکب                        
حقوقدانان اسالمی موارد مختلفی از مصادیق وقوع قتل با اعمال غیر مادی را به               . جانی محسوب و محکوم به مجازات می گردد       

از قبیل فریاد زدن بر دیگری و وقـوع مـدت بالفاصـله بعـد از آن ، کـشیدن                    . و دقت نظر قرار داده اند     استناد روایات مورد بحث     
سالح بدون به کار گیری آن به روی دیگری که هراس از آن منجر به مرگ گردد، قتلی که به سبب سحر و علوم غریبـه ایجـاد                     

. است احراز صالحیت افعال غیر مـادی در ایجـاد قتـل اسـت             در بررسی این مصادیق آنچه مورد توجه حقوقدانان اسالمی          .  شود
  .برخی ضمن تردید دراستناد قتل به عوامل مذکور ، بنا بر فرض انتساب مرتکب را ضامن شمرده اند

. بنابراین اگر کسی زن بارداری رابه منظور سقط حمل وی بترساند ، در صورت وجود شـرایط عمـد مـی توانـد محکـوم بـه قـصاص گـردد                    
توانـد   نیز مـی مادی  اینکه منحصر دانستن فعل موجب جنایت در اعمال مادی بالوجه بوده و در صورت امکان رابطه استناد ، افعال غیر        نهایت  

گذشـت ارتکـاب جنایـت      عامل ایجاد جنایت باشد و در این صورت ضمان مرتکب متوقف بر احراز عدوانی بودن فعل اوست زیرا چنانچه                    
  .از مصادیق سببیّت قلمداد شده استبه وسیله اعمال غیر مادی 

م شـدید فـوت نمایـد مـسئولیتی     لاز این رو اگر کسی کشته شدن فرزند جوان زنی را به طور متعارف به وی اطالع دهـد و آن زن در اثـر تـأ                
  .متوجه خبر دهنده نخواهدبود

احب آنها به مجرد دیدن این واقعـه  اگر کسی اسب مورد عالقه شخصی را بکشد و یا ساختمان کسی را آتش بزند و ص         : سوال  « 
  » سکته کند و بمیرد و پزشک متخصص و موثق علت مرگ را از بین رفتن آنها بداند ، آیا دیه به عهده سبب خواهد بود یا نه ؟ 

                                                           
  دکتر حسین آقایی نیا ، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان .1
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در فرض سوال اگر یقیناً بدانیم که عمل شخص سبب مرگ شده ، دیه بر عاقله اوست ، مگر ایـن کـه شـخص متوجـه        : جواب  « 
  ». در این فرض دیه به عهده خود اوست . ه اگر عمل مذکور انجام بگیرد ، صاحب مال سکته خواهد نمود شود ک

  .به نظر می رسد حکم به قصاص در حالت اخیر در صورت اثبات شدن عنصر روانی بالوجه نمی باشد 
ایجاد هراس و وحشت کرد یا این حکـم          این است که آیا حکم آن را باید محدود به موارد              501سوال قابل طرح در مورد ماده       

  شامل سایر حاالت روحی و روانی ، مثل ایجاد شوق ، هیجان ، اضطراب و شادی زایدالوصف هم می شود ؟ 
   صورتهای دخالت در وقوع جرم .3

  :جانی ممکن است با ایجاد یکی از عوامل ذیل در وقوع جنایت مداخله نماید 
  ]علت  [مباشرت  
  سبب 

  اشرت جمع سبب و مب 
  شرط 

به گونه ای که عرف بدون هیچ گونه شک و تردیـدی نتیجـه را منتـسب بـه               ،  گاه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی می شود         
  ] قانون جدید مجازات اسالمی 494ماده [ . این را مباشرت در جنایت می نامند . وی می داند 

، شـامل   حالـت اول  . فـراهم مـی آورد      ت شود سبب بروز آن را مع الواسـطه          از سوی دیگر ، گاه مرتکب بدون آن که مستقیماً مرتکب جنای           
، قطع اعضا و جوارح ، پرتاب کردن از بلندی یا به درون آب ، ریختن مایع مـسموم  مواردی است مثل تیراندازی ، سنگ زدن ، فشردن گلو     

 غذا و آب و نظایر آنها که موجب مـرگ یـا ورود صـدمه                در حلق قربانی ، انداختن آتش به لباس قربانی ، حبس کردن قربانی و منع وی از                
سـنگ گذاشـتن در محـل عبـور دیگـری ، مـسموم       ، مواردی مثل چاه کندن یا ریختن مواد لغزنده یا از سوی دیگر . به قربانی شود    جسمانی  

، افر داخل خودرویی که در آن     کردن غذا یا نوشیدنی که قربانی مصرف می کند ، کرایه دادن خودروی دارای نقص فنی یا سوار کردن مس                   
به دلیل نقص فنی یا زیاد بودن تعداد مسافران ، بین راه باز شده و مسافر به بیرون پرتاب شود ، در اختیار قرار دادن کشتی ناسالم که موجـب                       

ر باالی سر مسافر دیگر بـه       غرق شدن و مرگ مسافران شود ، گذاشتن چمدان و اثاثیه از سوی راننده یا یکی از مسافران به شکل نامناسبی د                     
طوری که ، بر اثر حرکت عادی وسیله نقلیه ، چمدان یا اثاثیه بر روی سر وی بیفتد ، گذاشتن چیزی بـر روی دیـوار در هـوای طوفـانی کـه                                 

یوانات دریـایی  باعث افتادن آن بر روی رهگذران شود ، برانگیختن حیوان درنده به سوی دیگری یا انداختن او به دریا برای آن که طعمه ح                
 قـانون   506شود و نظایر آنها ، در صورتی که موجب بروز جراحت یا مرگ قربانی شود ، تسبیب در جنایت نامیده می شـود ، کـه در مـاده                              

  : به شکل زیر تعریف شده است جدید مجازات اسالمی 
ود مستقیماً مرتکب جنایت نشود ، بـه   دیگری را فراهم کند و خمصدومیت سبب تلف شدن یا      کسیتسبیب در جنایت آن است که       « 

  ». نمی شد ، مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند  جنایت حاصل در صورت فقدان رفتار اوطوری که 
مـسئولیت  حقوق ایران ، به تبعیت از اکثریت فقهای شیعه و سنی ، جنایت را اعم از این که به مباشرت یا تـسبیب انجـام شـده باشـد موجـب               

جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیـه اسـت   « مجازات اسالمی اشعار می دارد ، جدید   قانون 492بدین ترتیب ، ماده     . مرتکب می داند    
بـدیهی اسـت    .  » که نتیجۀ حاصل شده مستند به رفتار مرتکب باشد ، اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شـود                           

  . 1نگی این مسئولیت از لحاظ عمدی محسوب شدن یا نشدن و نوع مجازات بستگی به عنصر روانی مرتکب در هر حالت دارد چگو
و در مواردی به طور غیـر مـستقیم وبـا    )  مباشرت ( گاه جانی خود مستقیماً علت جنایت را ایجاد می سازد     در مجموع باید گفت   

  .کندو یا اینکه شرایط تاثیر عوامل فوق را در حصول جنایت فراهم می) یب تسب( ایجاد سبب جنایت مرتکب جرم می شود 
نیـاز از بیـان    از آنجا که معموال عنوان سبب بر شرط نیز اطالق شده است قانونگذار متعرض شرط نشده با ذکر سبب خـود را بـی                     

رخوردار نبوده و ناگزیر از تفصیل ایـن  شرط دانسته است در صورتی که شرط و سبب در همه موارد از موقعیت و آثار یکسانی ب              
    .دو از یکدیگر خواهیم بود
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         ) علت (  مباشرت –اول 
مباشرت را ایجاد علت گفتـه انـد و در تعریـف علـت              . مباشر کسی است که نسبت اتالف ولو به ایجاد علت بر وی صادق است               

 آن عدم معلول الزم آید مانند قتل با شمشیر و کارد و چـوب               ، هر امری است که از وجود آن معلول و از عدم            علت« آورده اند   
  . و خفه کردن با دست و نظیر آنکه همه اینها از مصادیق علت تام و مستقیم و بی واسطه و یا قتل بالمباشره شده است

ایت قتـل را    علت ممکن است بال واسطه سبب قتل شود یا با واسطه مانند جراحات کشنده ای که موجب سرایت شـده و آن سـر                       
مباشرت آن است که جنایت مـستقیماً توسـط         :  قانون مجازات اسالمی و در تعریف مباشرت آورده است           317ماده  . باعث گردد 

  . واقع شده باشدمرتکبخود 
بلکه مقصود وجود رابطـه مـستقیم علیـت         ،  وقوع بال واسطه فعل جانی نیست        ..... مرتکبمنظور از عبارت جنایت مستقماً توسط       

های مورد، تلف از     بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیت       و   به طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل جانی ناشی شده            ،  ت  اس
  .به عبارت دیگر مباشر کسی است که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه به اثر آن.  لوازم آن کار است

  سبب -دوم 
بگونـه ای کـه جـانی بـا            ، م فراتر از اقدامات ایجادکننده شرط وضعیف تر از علت است          در مواردی مداخله بزهکار و وقوع جر      

  .ایجاد سبب جنایت بدون آنکه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید مرتکب جرم می گردد
ده  با توجه به تعـاریف مختلفـی کـه از سـبب شـ              .حقوقدانان اسالمی در تعریف سبب و تشخیص مصادیق آن اختالف کرده اند             

 عدم وقوع تلف و جنایت الزم آید لکن به وجود آن نیز وجـود جنایـت    عدم آنسبب، عاملی است که از    : است می توان گفت     
  :الزم نمی آید بنابراین گرچه آن عامل علت جنایت نیست اما موثر در وقوع آن است 

گذاشـتن سـنگ در راه آلـوده    .  مـی گـردد  ختن چیزی که موجب لغزش رهگذران در مـسیر امانند کندن چاه در معبر مردم ، اند  
  1. . . . . .کردن غذای مجنی علیه به سم و 

  :با توجه به تنوع فعل جانی درایجاد سببیّت در جنایت حقوقدانان اسالمی سبب را به سه نوع متمایز به شرح زیر تقسیم کرده اند
وجود آن به اعتبار احکام قانونی و شرعی، مجنی علیه نـسبت            در این نوع جنایت ، جانی ایجاد کننده سببی است که با               ، سبب قانونی 

مانند شهادت زور بر قتلی که مستوجب قصاص است که در این گونه موارد           .  به مرگ یا صدمات مادون نفس استحقاق می یابد        
  .نماید قاضی به استناد بینه اقامه شده اقدام به صدور حکم قتل و کمتر از آن می

جنایت واقع شده مبتنی بر حکم قاضی است ، اما در واقع این شـهادت کـذب اسـت کـه بـه حکـم قـانون موجبـات                          در این صورت هر چند      
، هـر    پس اگر شهود در شهادت کذب خود تعمد در قتل داشته باشند ، محکوم بـه قـصاص مـی گردنـد                     . اجرای کیفر را فراهم کرده است       

 اقدام به صدور حکـم کنـد    شهوداست اگر قاضی با آگاهی بر کذب بودن گواهیبدیهی .  چند گواهان، خود مباشرت در قتل نکرده باشند  
  .محکوم به مجازات خواهد بود

در اینگونـه مـوارد     .  است بالتسبیبدخالت در جنایت با ایجاد سبب روانی و با اقدامات غیر مادی از دیگر انواع جنایت                   ، سبب حسی 
  . اده مباشر را تا حدودی به خدمت گرفته استاما جانی احساس و ار. علت جنایت فعل دیگری است 

گاهی ممکن است جانی به اعمالی روی آورد که تفاهم عرفی فعل وی را سبب جنایت مـی شناسـد ، در حالیکـه                          ، قتل به سبب عرفی   
قتـول  اطعام مجنی علیه با غذای مسموم از مصادیق سبب عرفی قتل است ، هر چند که این خود م             . علت جنایت امر دیگری است    

است که با مباشرت در تناول غذای آلوده به سم اقدام به قتل خود کرده است ،  اما در چنین شرایطی بـا توجـه بـه جهـل وی بـر                   
  .موضوع ،عرفاً سبب قتل را میزبان می شناسد

ز مـتهم و رخ     رفتـار خاصـی ا    بدین ترتیب ، برای محکوم کردن کسی به ارتکاب قتل در همه نظام های حقوقی ، صرف اثبات وقـوع                     
این امر صرفاً با نشان دادن .  بین این دو نیز باید اثبات شود سببیتدان مرگ قربانی کفایت نمی کند بلکه ، عالوه بر آن ، وجود رابطه 
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اگر رفتـار مـتهم نبـود ، مـرگ رخ           « این که رفتار متهم شرط الزم و ضروری برای تحقق نتیجه بوده است ، و به عبارت دیگر این که                     
  :زیر را به خاطر آورید مثال معروف . ، اثبات نمی شود ، بلکه باید رابطه سببیت موثر بین این دو اثبات شود » ی داد نم

سـگ ترسـیده بـه      . بچه شیطانی سنگی را به طرف سگ پرتاب می کنـد            . شخصی سگ خود را بدون قالده به خیابان می آورد           
ف می راند ، برای پرهیز از برخورد با سگ ، فرمان خودرو را مـی چرخانـد و             راننده ای که در سمت خال     . وسط خیابان می پرد     

عابر را  . به عابری که از محلی غیر از محل خط کشی مخصوص عبور عابران از عرض خیابان می گذشته است برخورد می کند                       
  .ارد به بیمارستان می رسانند که بر اثر تزریق داروی غلط از سوی پرستار جان می سپ

یعنی نبستن قالده ، سنگ پرانی ، حرکت خودرو در جهت مخالف ، عبور عـابر                ( هی است اگر هر یک از پنج عامل دخیل در حادثه فوق             بدی
نیـست بلکـه بایـد     لیکن این ضابطه برای تعیین قاتل کـافی         . قربانی نمی مرد    » وجود نمی داشت     « )نادرست  از محل نامناسب و تزریق      

 عمـدی یـا     بـا تشخیص عامـل مـوثر ارتبـاطی        . داروی نادرست است     دهیم ، که در مثال مذکور تزریق         را تشخیص » عامل موثر    «
شـخص  . مضروب می سازد    نید کسی عمداً و بدون هیچ دلیل موجهی دیگری را شدیداً            کفرض  . غیرعمدی بودن آن هم ندارد      

ن از بسته بودن کامل درهـا بـه حرکـت مـی             ثالثی از روی خیرخواهی مضروب را سوار خودروی خود کرده و بدون مطمئن شد             
در بین راه و در هنگام پیچیدن با سرعت زیاد ،در خودرو باز شده ، مضروب بـه بیـرون افتـاده و بـر اثـر برخـورد بـا سـطح                           . افتد  

بی کـه عمـداً و   نسبت داد نه بـه ضـار  ) هر چند به شکل غیرعمدی ( در این جا مرگ قربانی را باید به راننده خودرو   . خیابان می میرد    
  .با سوء نیت وی را مضروب کرده است ، هر چند که اگر هر یک از این دو واقعه نمی بود ، مرگی هم رخ نمی داد 

 عامل ، خسارتی وارد نمی شد موجب ایجاد مسئولیت برای بـه وجـود آورنـده آن           یکصرف این واقعیت که در صورت فقدان        
  . باشیم » عامل موثر  « در پی یافتنعامل نخواهد شد ، بلکه باید 

 در صورت فقدان عامل خاصی مرگی رخ نمی داد باعث احـراز رابطـه سـببیت بـین آن                     که همان طور که صرف اثبات این نکته      
عامل و نتیجه نمی شود ، صرف اثبات این که مرگ در هر حال و حتی بدون وجود آن عامل هم رخ می داد لزومـاً باعـث عـدم                 

  . اهد شد سببیت نخواحراز رابطه 
بدین ترتیب کسی نمی تواند ، برای رد اتهام قتل ، مدعی آن شود که قربانی در هر حال ، حتی در صـورت عـدم دخالـت مـتهم ، بـه                        

پس کشتن یک بیمار سرطانی یا حادثه دیده که چنـد         . دالیل دیگری مثل بیماری ، در آن زمان یا اندکی پس از آن ، می مرده است                  
مجـازات اسـالمی  اشـعار       جدیـد   قانون   371به همین دلیل ، ماده      . ان عمرش نمانده است باز قتل محسوب می شود          روزی بیشتر به پای   

 هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچـه آسـیب                   «دارد ،    می
 مربـوط بـه زمـانی       ،تنها استثنا در این مـورد       .  » ط به قصاص عضو محکوم می شود      گردید و اولی فق   سابق به تنهایی موجب مرگ می     

دانـست ، کـه ایـن     » در حکـم مـرده      « است که هر چند هنوز آثار حیات تا حدی در شخص باقی است ولی وی را در واقع می تـوان                      
 در ایـن مـورد اشـعار    372مـاده  . ده اسـت  حالت قابل مقایسه با آخرین دست و پازدنهای یک فرد اعدام شده یا یک حیـوان ذبـح شـ     

 هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخـرین رمـق حیـات در او                      «دارد ،    می
بـه مجـازات   باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفـر اول قـصاص مـی شـود و نفـر دوم        

  ».در مورد جنایت غیرعمدی نیز جاری است ) 371(حکم این ماده و مادۀ . گردد جنایت بر میت محکوم می
آمده است ولی به نظر می رسد که حکم آن محدود بـه  » شرکت در قتل « هر چند که این ماده در فصل سوم قانون تحت عنوان        

مثل بیماری یـا تـصادف   ( به دلیل دیگری بلکه فرد ممکن است ه اند نیست ، زمانی که دو نفر هر یک جراحتی بر شخصی وارد کرد          
در حکم مرده قرار گرفته و در واقع حیات غیرمستقره داشته باشد ، و در چنین حالتی شخصی بـا انجـام کـاری بـه                          ) یا حمله حیوان    

  . بر مرده محکوم خواهد شد در چنین حالتی نیز شخص مذکور تنها به پرداخت دیه جنایت . حیات او پایان بخشد 
مثـل نمونـه هـای    (  با توجه به آنچه که گفتیم ، هر عامل مستقلی که رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل اول و نتیجه حاصله را قطع کنـد                         

تحقـق   از وقـایع موجـب  » سلـسله ای  « به عبارت دیگر ، اگـر      . فاعل یا تارک فعل اول خواهد شد        موجب عدم انتساب نتیجه به       )فوق  
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. نتیجه خاصی شود ، در حالی که همه آن وقایع زنجیروار به یکدیگر متصل می باشند ، انتساب نتیجه به عامل اول بالوجه نخواهد بود 
کسی دیگری را مجروح سازد و قربانی بر اثر بی مباالتی و در نتیجه ابـتال بـه بیمـاری کـزاز جـان      نمونه بارز این حالت وقتی است که   

این حالت ، مرگ را می توان به شخص مجروح کننده نسبت داد ، و وی را قاتل دانست ، چون هـیچ عامـل مـستقلی رابطـه                           در  . بازد  
کشور ایـران در پرونـده ای   به همین دلیل ، دیوان عالی  . سببیت را قطع نکرده بلکه بیماری نیز ناشی از همان جراحت اولیه بوده است               

در منتهـی شـدن   « داشته اسـت ،   بتالی قربانی به بیماری کزاز و سپس مرگ وی شده بود اظهارکه بی مباالتی پس از جراحت باعث ا  
سابق در مورد ضـرب و جـرح منتهـی بـه           » قانون مجازات عمومی     « 179 ماده   [ ضرب و جرح عمدی به فوت مجنی علیه ، که موضوع این ماده            

جنی علیه گردد یا به جهتی از جهات ، ولـو ایـن کـه آن جهـت از قبیـل       از این که مستقیماً منتج به موت م استمی باشد ، اعم   ]فـوت   
نادانی یا بی احتیاطی و بی مباالتی مجنی علیه باشد و تخصیص دادن مـاده بـه صـورت علیـت مـستقیم و بالفاصـله خـروج از ظـاهر و                                

  .»محتاج به مخصص قانونی است 
البتـه هـر چـه ایـن فاصـله بیـشتر باشـد        . رتکب را نفی نمی کند همین طور ، وجود فاصله زیاد بین جراحت و مرگ ، مسئولیت م      

  . احراز رابطه سببیت مشکلتر خواهد بود 
اگر شخص مجروح ، به جای این که از بیماری کزاز یا در نتیجه سرایت زخم بمیرد ، در نتیجه ابتال به بیماری وبا ، که اپیدمی شده است ، بمیرد         

نتیجه جراحت حاصـل شـده اسـت ،    اگر ابتالی مجروح به بیماری وبا ناشی از ضعف بدنی وی ، که خود در       ضارب را نباید قاتل دانست ، حتی        
تلقـی شـود کـه عـرف ایـن          وارده از سـوی شـخص مجـروح آن چنـان سـهل انگارانـه و نـامعقول                   جراحت  همین طور ، اگر عدم معالجه       . باشد  
روح کننده را نباید قاتل محسوب کرد ، مثـل ایـن کـه قربـانی خواهـان مـرگ آن                     توجهی را عامل موثر مستقلی برای تحقق مرگ بداند ، مج           بی

هر چند اگر کسی بر همین اساس ، . در معالجه یک جراحت جزئی بی توجهی نشان داده و قصور ورزد که بر اثر عفونی شدن زخم بمیرد   چنان  
را مـی تـوان بـه    ) مـرگ یـا جراحـت      ( ه درون چاه شود ، نتیجه حاصـله         با ترساندن دیگری موجب فرار وی و افتادن بدون اراده او از بلندی یا ب              

 ، به ترساننده نسبت داد ، ولی اگر در حین فرار درنده ای وی را مجروح کند یا بکشد ، مسئولیتی  قانون جدید مجازات اسالمی499موجب ماده 
موثر مستقلی بوده است ، علیـرغم ایـن کـه اگـر ترسـاننده قربـانی را                  دلیل این امر آن است که حیوان درنده عامل          . متوجه ترساننده نخواهد بود     

باز به همین دلیل ، در صورتی که قربانی زنای به عنـف در حـال                . ترساند وی فرار نمی کرد و در نتیجه به چنگ حیوان درنده هم نمی افتاد                 نمی
تجاوز نکرده بود وضع حمل پیش نمی آمد و در نتیجه مرگی هم           محسوب کرد ، هر چند که اگر او         وضع حمل بمیرد متجاوز را نمی توان قاتل         

همین طور اگر دختری ، پس از رها شدن از دست آدم ربایان ، از شدت ناراحتی خود را بکشد ، بعید به نظر مـی رسـد کـه بتـوان      . رخ نمی داد    
دلیل این امر آن اسـت کـه بـا          . د وی خود را نمی کشت       آدم ربایان را در قبال مرگ وی مسئول دانست ، هر چند که اگر آدم ربایی رخ نمی دا                  

از سـوی دیگـر ، محـاکم فرانـسه در یـک مـورد حکـم بـه مـسئولیت          . اقدام دختر زنجیره سببیت بین آدم ربایی و مرگ قربانی قطع شده اسـت              
، در پرونده دیگری. بود حلق آویز کرده مسئول نگهداری بیماری بود که مبتال به جنون خودکشی بود و در غیاب او خود را       پرستاری دادند که    

راجع به مجنی علیهی که بر اثر ورود جراحت دچار نابسامانی روحی غیرعادی شده و خودکشی کرده بود ، حکم به وجـود رابطـه سـببیت بـین                             
  .فعل متهم و مرگ مجنی علیه داده شد 

 جمع سبب و مباشر  -سوم 

دیگری شخص ثـالثی   بین سبب و مباشر ، مثل این که کسی چاهی را بکند وجمع در اینجا جای این سوال هست که در صورت  
پاسـخ ایـن سـوال بـر        . را به درون آن بیفکند ، کدام یک را باید مسئول نتیجه حاصله ، اعم از مرگ یا صدمه جسمانی ، دانست                       

ایت مباشر ضـامن اسـت ، مگـر ایـن     در صورت اجتماع مباشر و سبب در جن «  : اساس نظر مشهور فقهای امامیه ، داده شده است        
  . 1پذیرفته شده است » قانون مدنی  « 332همین حکم در مورد اتالف مال در ماده » . که سبب اقوی از مباشر باشد 

  .بدین ترتیب معلوم می شود که مسئول بودن مباشر منطبق با اصل است و اقوی بودن سبب و مسئول بودن آن نیاز به اثبات دارد 
  : که در واقع جمع دو صورت قبلی است خود دارای دو مصداق است  ] جمع سبب و مباشر [این صورت 

چنانچـه سـبب    . به عبارت دیگر نتیجه یعنی قتل ، به مباشر که مستقیما در سلب حیات مداخله دارد قابل انتساب باشد                     .است   مباشر اقوی 
ی خواهد بود مانند کـسی کـه سـالح خـود را بـرای ارتکـاب قتـل در                    در قتل عمدی ، عالم و عامد باشد عنوان او معاون در قتل عمد             

                                                           
  . ه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتالف مستند به او باشد هرگا   :  قانون مدنی332مطابق ماده . 1
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از نظـر  .  جزایـی نخواهـد داشـت   ، عمـل سـبب عنـوان   صورتدر غیر این .  اختیار دیگری قرار دهد و قتل با همین سالح محقق گردد        
  . ه طور کامل داشته باشد شود که ارکان جرم یعنی ارکان مادی ، معنوی و قانونی را ب ساختاری ، مباشر زمانی اقوی محسوب می

در بحث جمـع سـبب     . شود     و در مصداق قتل عمدی ، چنین سببی قصاص می          در این صورت سبب ضامن است        . است سبب اقوی 
  : ، توجه به نکات ذیل ضروری است  در قتل عمدی و هر جرم یا جنایتیو مباشر

توان مباشر جنایـت بـه حـساب        سان باشند و لذا حیوان با شیئی را نمی        در جنایات و از جمله قتل عمدی ، مباشر و سبب هر دو باید ان               .1
االصول وسیله ارتکاب جنایـت   در قانون مجازات اسالمی نیز شیئی یا حیوان علی. در مثالهای فقها به این نکته توجه شده است . آورد  

 . ) قانون جدید مجازات اسالمی 522ماده ( اند  به حساب آمده

عقـل ،   (   سبب در صورتی اقوی از مباشر است که اختالل و تزلزلی در رکن معنوی و یا شرایط مـسئولیت کیفـری                     در قتل عمدی ،    .2
، صـغیر ،   بنـابراین اگـر مباشـر قتـل       .  نباشـد    مباشر حاصل شود به نحوی که جرم محقق نگردد و یا بـه او قابـل انتـساب                 ) بلوغ ، اختیار    

 و غیره باشد و سبب ، عالم ، عامد ، عاقل بالغ و مختار بـوده  و از ایـن طریـق وقـوع                      ، جاهل به موضوع یا وصف وسیله ، مکره        مجنون
قتل را هدایت کرده باشد اکراه کننده ، عالم به کشنده بودن وسیله قتل ، شهود عالم به کذب بودن شهادتشان در مقابل مباشر قتل که                          

ستند با لحـاظ سـایر شـرایط الزم ، سـبب           ه هل به کذب بودن شهادت    ه ، قاضی جا   هیپنوتیزم شونده ، مکره ، جاهل به موضوع یا وسیل         
با این حال باید توجه داشت که عالوه بر شرایط کلی مذکور ، تعیین سبب اقـوی از مباشـر بایـد بـر حـسب                          . شوند    اقوی محسوب می  

اقوی بودن آن از سببی دانـست کـه         توان به طور مثال صرف صغیر بودن مباشر در قتل را لزوما مانعی برای                 مورد صورت پذیرد و نمی    
 . شکلی ونه است ومفهومی ماهوی در واقع موضوع یک امر. عاقل ، بالغ و مختار است 

 قـانون جدیـد     290در قتل عمدی و در مصداق سبب اقوی از مباشر ، احـراز رکـن معنـوی قتـل عمـدی در سـبب ، موضـوع مـاده                               .3
  . اند  ه سبب اقوی را گاهی مباشر معنوی هم نامیدهبر همین اساس است ک. ضروری است مجازات اسالمی 

  :مثال های زیر را می توان از جمله مواردی دانست که در آنها سبب اقوی از مباشر محسوب می شود 
پرستاری ، در اجرای دستور پزشک ، داروی سمی را ، که نمی داند سمی است ، بـه بیمـار مـی خورانـد ، مـأمور اجـرای حکـم                 

ستور مقام مافوق و بدون اطالع از نادرستی دستور ، شخص بی گناهی را به جای شخص محکـوم اعـدام مـی کنـد ،                  اعدام ، به د   
برای فرار از دست وی خود را از خودروی در حال حرکت به بیـرون پرتـاب                 ربوده شده است    با خودرو   زنی که توسط دیگری     

ز طبقه باال به پائین می اندازد ، صغیر غیرممیزی به راهنمایی یـک            می کند ، زنی برای فرار از تهاجم و تعرض دیگری ، خود را ا              
جـر شـده   ففرد بالغ یا در نتیجه تهدید وی دکمه انفجار بمب را فشار می دهد ، کسانی که در ساختمان بمب گـذاری شـده یـا من               

است ، خـود را بـه پـائین پرتـاب           بمبی که دیگری کار گذاشته یا آتشی که دیگری برافروخته           گرفتار شده اند برای فرار از خطر        
 ) 2001مثل بعضی از قربانیان حمله به برجهای دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک در روز یـازدهم سـپتامبر   ( می کنند   

یا بر اثر تبادل آتش بین پلیس و گروگانگیران ، گروگانهـائی کـه در دسـت گروگـانگیران اسـیرند و امکـان فـرار بـه آنهـا داده                           
مـورد اخیرالـذکر در دعـوایی در سـال          . ود ، مورد اصابت گلوله های شلیک شده از اسلحه مأموران پلیس قرار می گیرند                ش نمی

 مطرح شد که در آن متهم قربانی را به گروگان گرفته و از او به عنوان سپر بال اسـتفاده و بـه طـرف مـأموران                            در انگلستان  1983
یس در دفاع از خود متقابالً به طرف گروگان گیر تیراندازی کردند ، که یکی از تیرها بـه                  مأموران پل . پلیس تیراندازی کرده بود     

به نظر می رسد که در همه ایـن  . دادگاه ، گروگان گیر را به ارتکاب قتل غیرعمدی محکوم کرد    . قربانی خورد و وی را کشت       
، به ترتیب ، پزشک ، مقام مافوق ، شخص رباینده یـا             یعنی در مثال های باال      ( موارد، در صورت وقوع جراحت یا مرگ ، سبب          

مسئولیت دارند و نمی توان مسئولیت مرگ یا جراحت را بـه پرسـتار یـا                ) ، شخص بالغ ، بمب گذاران و گروگان گیران           مهاجم
یـدن از خـودروی   مجری حکم اعدام یا صغیر غیرممیز و یا مأموران پلیس نسبت داد ، یا این که در مثال های مربوط به بیـرون پر   

در حال حرکت یا از طبقۀ فوقانی و یا از ساختمان بمب گذاری یا آتش زده شده ، خود قربانی را عامل مرگ یا جراحـت وارده                
  . به او تلقی نموده و مسبب را از مسئولیت مبری دانست 
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از مجموع مباحث فقها و اشارۀ      . کرده است    معیار خاصی را برای تشخیص اقوی بودن سبب از مباشر ارائه ن            » قانون مجازات اسالمی     «
 به عرف به نظر می رسد که اقوی بودن را باید با مراجعه به عرف مشخص کرد و داوری عرف در این مورد                        » قانون مدنی    « 332ماده  

، ) زی مـأموران پلـیس      مثالً کشته شدن فرد به گروگان گرفته شده به وسیله تیرانـدا           ( بستگی به عواملی چون قانونی بودن اقدام مباشر         
مثالً راهنمایی کردن یک صغیر غیر ممیز یا مجنون و یا اکراه آنها به تیرانـدازی بـه                  ( صغر سن ، جنون ، جهل یا فریب خوردن قربانی           

. رد از هر یک از مسبب یا مباشر داو نیز ماهیت انتظار عرف) سوی دیگران یا ارائه غذای مسموم به شخص ناآگاه به مسموم بودن آن   
برای مثال ، در مورد آنچه که قبالً راجع به دادن داروی سمی یا نامناسب از سوی پرستار به بیمار بر اثر تجویز پزشـک گفتـیم ، دلیـل                       

حتی در صورت ناآگاهی هر دو نسبت به سمی    (از سوی عرف    انتساب مرگ ناشی از استعمال دارو به پزشک به جای پرستار به بیمار              
آن است که عرف از پزشک انتظار تجویز داروی مناسب و از پرستار انتظار اجرای دستور پزشـک را ، بـدون   ) دارو  یا نامناسب بودن    

 برعکس ، در صـورت       .بنابراین ، در مثال مذکور ، عرف پزشک را مقصر می شمارد             . تحقیق در مورد درستی یا نادرستی آن ، دارد          
در . رای بیمار مهلک است ، عرف از وی انتظـار عـدم اجـرای دسـتور پزشـک را دارد                     آگاهی پرستار نسبت به این که دارو سمی یا ب         

نتیجه در این حالت پرستار در صورت اجرای دستور پزشک ، به عنوان مباشر مسئول مرگ یا صدمات وارده بـه بیمـار خواهـد بـود و               
 و   ) قـانون جدیـد مجـازات اسـالمی        375در مـاده    مذکور  ( همین طور ، موضع حقوق ایران        .پزشک ممکن است معاون جرم محسوب شود        

حقوق انگلستان در مورد مسئولیت مباشر بالغ عاقل ، حتی در صورت اکراه شدن به قتل یا دریافت دستور قتل دیگـری ، را مـی تـوان              
  . مبتنی بر آن دانست 

 از پنجرۀ طبقۀ باال یا از خودروی در حال حرکت حکم صحیح در مثال های مربوط به زنی که برای فرار از مورد تجاوز واقع شدن ، خود را             
به بیرون پرتاب می کند یا فرد گرفتار دریک ساختمان منفجر شده توسط تروریستها کـه بـرای فـرار از آتـش گـرفتن بـه بیـرون مـی پـرد و                

 جراحت را شـخص متجـاوز یـا         در این موارد عرف مسبب مرگ یا      .  به عرف روشن کرد       با مراجعه    مجروح شده یا می میرد را نیز می توان        
مثل این کـه دختـری بـرای فـرار از           ( لیکن ، هرگاه عکس العمل قربانی از نظر عرف کامالً نامعقول و غیرمتعارف باشد               .تروریست می داند    

مـرگ یـا جراحـت وارده را نمـی تـوان بـه آن               ) متلک گویی یک شخص مزاحم خود را زیر چرخهای خودروی در حال حرکتی بینـدازد                
  . شود  ص مزاحم نسبت داد ، زیرا در چنین حالتی وی عرفاً سبب اقوی از مباشر محسوب نمیشخ

 هرگـاه کـسی   [ مالحظـه کـرد کـه اشـعار مـی دارد ،        مجازات اسـالمی  جدید   قانون   499انعکاسی از آنچه که گفته شد را می توان در ماده            
ا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بـر خـودش یـا           دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند ی             

   ].دیگری گردد ، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسئول است 
هرگاه دو یا چند عامل ، برخی به مباشرت و بعضی به تـسبیب در وقـوع جنـایتی ، تـأثیر                       قانون جدید مجازات اسالمی ،       526به موجب ماده    

شته باشند ، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد ، به طور مساوی ضـامن مـی باشـند                        دا
در صـورتی کـه مباشـر در جنایـت          . مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یـک بـه میـزان تـأثیر رفتارشـان مـسئولند                        

  .صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ، ضامن است اختیار ، جاهل ،  بی
 در حالت اجتماع دو سبب عدوانی ، سببی را که تأثیر کـارش در وقـوع جنایـت قبـل از تـأثیر سـبب دیگـر باشـد                     » قانون مجازات اسالمی     «

  . ضامن دانسته است 
نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سـبب و بـه صـورت طـولی                   هرگاه دو یا چند      قانون جدید مجازات اسالمی ،       535مطابق ماده   

دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ، ضامن است مانند آنکه یکـی از آنـان گـودالی                               
د با سـنگ بـه گـودال بیفتـد کـه در ایـن صـورت ، کـسی کـه سـنگ را                         حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخور              

  . شود  مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می. ، ضامن است هگذاشت
مجاز باشـد ماننـد آنکـه شخـصی          این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری             )535(هرگاه در مورد ماده      ،   536و بر اساس ماده     

وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است ، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست ، شخصی کـه عملـش               
 اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سـبب در کنـار سـبب اول موجـب صـدمه               . غیرمجاز بوده ، ضامن است      

  .زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد ، نفر دوم ضامن است 
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  :  قانون مجازات اسالمی 508 و 507 مواد به موجب 
هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک ، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد                    

ی گردد ، ضامن دیه است مگر اینکه فـرد آسـیب دیـده بـا علـم بـه آن و امکـان                   و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگر         
  . اجتناب ، عمداً با آن برخورد نماید 

این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیـار اوسـت،                 ) 507(هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در مادۀ         
ر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا  بخوانـد و بـه اسـتناد                   انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد ، ضامن نیست مگ          

  . آن ، جنایتی به وی وارد گردد 
هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته ، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطالع                         1تبصره  

  .  ست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء ، سهل انگاری در اطالع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد نداشته باشد ، مالک ضامن نی
گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد این قانون ) 507(هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او ، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده             2تبصره  

یند ، مرتکب عهده دار دیه است ، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکـب                   آن ملک شده است ، آسیب بب      
  . مانند اینکه مرتکب عالمتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به عالئم یا با شکستن درب وارد شود . ضامن نیست 

  شرط   -چهارم 
شرط هـر چیـزی اسـت کـه     .  هر پدیده مجرمانه منوط به وجود شرایطی است که زمینه های ارتکاب آن را فراهم می سازد           وقوع

به عبارت دیگر شرط آنچنان امـری    .  اگر چه خود آن در وقوع جنایت دخالت ندارد          ، تاثیر فعل جانی متوقف بر وجود آن است       
  .الزم نمی آید) جرم( معلول  وجود لکن از وجود آن ،وجود معلول الزم می آیدعدم است که از عدم آن 

به نحوی که تحقق جنایت متوقف بر وجود آن          ،   از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست ، اگر چه همراه و در کنار علت جنایت است                 
حدوث ،  چه ضرورتاً به انتفاء شرط       گر    ، آن نیست   بنابر این شرط از اجزاء و عناصر اصلی در تکوین جنایت نبوده و فی نفسه موثر در                . است

. برای مثال ممسک در جنایت که مجنی علیه را نگه می دارد تا دومی او را به قتل برساند شرط محـسوب اسـت                       . جنایت نیز منتفی می گردد    
  .خلیتی در سلب حیات نداشته استمدزیرا علت جنایت فعل دومی بوده و امساک مجنی علیه ولوبر نحو اهمال هیچگونه 

 منوط به وجود شرط است اما قصاص به شرط متعلق نشده وایجاد کننده شـرایط   موثر آراء فقیهان اسالمی گر چه تاثیر   ه موجب ب
  1.وقوع قتل را مشمول این مجازات ندانسته اند

مـل مجرمانـه مرتکـب      قتل عمدی به عنوان یک جرم مقید نیاز به اثبات این امردارد که بین ع               ،   باید گفت  رابطه استناد اثبات   در مورد 
در . رابطه علیت وجود دارد و عوامل دیگری اگر چه طبیعی این رابطـه را قطـع نکـرده انـد                     ) سلب حیات دیگری    (ووقوع نتیجه   

صورتی که تنها یک عامل انسانی بدون دخالت سایر عوامل انسانی و طبیعی ، مرگ دیگری را به وجود آورده باشـند تـشخیص                        
  . ما در غالب موارد تشخیص مقصر به سادگی امکان پذیر نیست ا،عامل قتل مشکل نیست 

هر یک به تنهـایی مـوثر بـوده،          (اگر عوامل متعدد در عرض یکدیگر باشند      ،     باید گفت   حاالت مختلف تاثیر عوامل گوناگون در قتل       در مورد 
باشند خواه مباشر ، مثل اینکه علت قتل ،         همگی عوامل ضامن هستند، خواه این  عوامل سبب          )   تاثیر یکی منوط به دیگری نباشد     

در صورتی که عوامل متعدد      . برای مقتول تهیه کرده است باشد     »  ب «و خوردن غذای مسموم که      »  الف «ضربه چاقو  از طرف      
 تـشخیص مقـصر بـا مـشکل مواجـه            ، در طول یکدیگر واقع شده باشند به نحوی که تاثیر هر یک متوقف به وجود دیگری باشد                

     : مطرح شده است  ذیلدر این صورت نظریات گوناگون. است

. سبب جنایت عاملی است که بدون آن ، مجرم واقع نمی شود در واقع اولین عامل از سلسله مراتـب عوامـل اسـت                         -عامل ضروری   
ابر بـر اثـر بیمـاری       ع،   این امر موجب سرایت آلودگی شده         ، سگی به علت عدم مراقبت مالک ، پای عابری را گاز گرفته           : مثال  

  .صاحب سگ ، ضامن است  که طبق این نظریه ، ،می کند کزاز فوت 

                                                           
  دکتر محمد هادی صادقی ، منبع پیشین. 1
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  . چرا که هر یک در وقوع قتل نقش داشته اند ، عوامل بطور مساوی مسئولیت دارندهدر این نظریه هم  -برابری عوامل 

  .ریه به آخرین عامل توجه دارداین نظ. ، عامل جرم شناخته می شود  نزدیکترین سبب   -عامل مستقیم و بی واسطه 

سابقه بیماری قلبی و ضربه وارده موجـب  : در میان عوامل پویا وایستا، نتیجه جرم مستند به عامل پویاست ، مثال  -عامل پویایی نتیجه   
  .هر چند به تنهایی مرگ آور نباشد. طبق این نظریه ، ضارب عامل قتل شناخته می شود.  می شود مرگ شخص

 . تنها اسبابی که عادتاً نتیجه مجرمانه را به وجود می آورد مقصر هستند و عوامل اتفـاقی مـسئولیت زا نیـستند          - ف و اصلی  عامل متعار 
به نظر می رسد بهترین مالک در احراز رابطه علیت و انتـساب  .  قضایی به نظریه خاصی تمایل ندارند    در مجموع باید گفت آراء    

  .عرف را مالک قرار دادجنایت صدق عرفی باشد، لذا باید 
 میان فعل و نتیجه مجرمانه را قطع می کنند، گاهی مجنـی             ارتباطگاهی اوقات ، عواملی     باید گفت ،     عوامل قاطع رابطه استناد    در مورد 

علیه این عمل را انجام می دهد و گاهی شخص ثالث این نتیجه را قطع می کند ، مثل شخصی که دیگـری را بـا قـصد از ارتفـاع                    
اً کشنده پرتاب می کند ولی قبل از اصابت به زمین دیگری او را با شلیک گلوله به قتل می رساند که شـخص اخیـر، ضـامن                            غالب
مجنـی علیـه مـورد      دیگـری را مجـروح سـاخته و   ی ،مثل اینکه شخص. عامل طبیعی نیز می تواند رابطه استناد را قطع کند          .است

 جارح ضامن نیست ، زیرا ظهور عامل جدید مرگ را بـه خـود منتـسب سـاخته                   ، گیرد که در این صورت     حمله وحوش قرار می   
  . لیکن در این موارد اگر جارح خود سبب حیوان را فراهم کرده باشد ، مسئول جنایت خواهد بود ،است

ربـانی اسـت ، و   باید گفت ، در جرایم علیه مادون نفس نتیجه ای که حاصل می شود کمتر از مـرگ ق  جرایم علیه مادون نفس  در مورد   
شدت مجازات این جرایم در قوانین کـشورهای مختلـف معمـوالً            . بنابراین ، مجازات این جرایم هم از مجازات قتل کمتر است            

  . رابطه مستقیم با شدت صدمۀ وارده به قربانی دارد 
اعـم از  [ ن مجـازات مرتکـب    ابطۀ مهمی برای تعیین شـدت جـرم و میـزا          ضدر حقوق ایران و فقه اسالمی نیز میزان صدمۀ وارده           

بدین ترتیب ، دیۀ اعضاء ، حواس و منافع مختلف و دیۀ انـواع جراحـات و صـدمات در مـواد                      .  می باشد    ]قصاص ، دیه یا تعزیر      
یعنـی  [ در صـورت عـدم تعیـین دیـۀ خـاص بـرای صـدمۀ وارده ، ارش                   . تعیین شده است     " قانون مجازات اسالمی     "گوناگون  

 تعیین می شود ، که طبعاً میزان آن بر اساس شدت صدمۀ وارده متفاوت            دادگاه از سوی  ] سالم و معیوب     تفاوت قیمت بین عضو   
ایرادی که از این نظر به قانون ایران وارد است عدم تعیین تکلیف برخی از صدمات ، مثل ابتال بـه بیمـاری ایـدز یـا                           . خواهد بود   

دیۀ این صدمات در قانون به معنی لزوم تعیـین ارش بـرای آنهـا از سـوی قاضـی                   عدم تعیین میزان    . هپاتیت و نظایر آنها می باشد       
است ، در حالی که به نظر می رسد ارش برای صدمات جزئی تری که تکلیف آنها از سوی شارع مشخص نشده پیش بینی شده                         

  .ی باشد است و تعیین آن از سوی قاضی برای صدمات سنگینی مثل آنچه که مورد اشاره قرارگرفت صحیح نم
آنچه که از مجموع مواد قانون برمی آید ، آن است که حداقل صدمۀ الزم برای شمول دیه نسبت به مرتکب ، تغییر رنـگ دادن                      

 در ] سـرخ شـدن    کبـود شـدن ،   سیاه شدن ،[ پوست صورت یا هر عضو دیگر بدن است که میزان دیۀ موارد مختلف تغییر رنگ       
در صدمات کمتر از آن تنها اگر تـورم ایجـاد شـود ، بـه موجـب                  . پیش بینی شده است      می   قانون جدید مجازات اسال    714ماده  
 ، پرداخت ارش الزم خواهد بود و البته هرگـاه عمـل   714 ماده 2 و اگر پوست سر تغییر رنگ دهد ، به موجب تبصره          715ماده  

 قـانون    608 بـه شـرح مـذکور در مـاده           [وهین  اعمـال مجـازات تـ         ،  می رسد  به نظر   ارتکابی نوعی توهین عملی محسوب شود ،      
  . نیز امکان پذیر خواهد بود ]در مورد توهین ساده یا موارد دیگر قانون در مورد توهین های مشدد  ،تعزیرات 

مجازات تعزیری علیه آن دسته از مرتکبان جرایم علیه مادون نفس که قصاص علیه آنها قابل اجرا نیـست در صـورتی کـه عمـل              
 نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقـدان یـا نقـص یکـی از حـواس یـا                [ب  آنها موج 

شدن صـدمه   نـ در صورت منتهی    .   قانون تعزیرات ، تعیین شده است         614 ، به موجب ماده      ]منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد        
به عالوه ، ممکن است وجود عوامل دیگری باعث جرم انگـاری   .  خواهد بود    کمتریمقداربه نتایج مذکور ، مجازات مرتکب ،        
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اخاذی و تهدید   ، ] " قانون تعزیرات " 614 موضوع تبصره ماده  [چاقو و امثال آن       از سوی قانونگذار شده باشد ، مثل استفاده از اسلحه ،          
   ، )قـانون تعزیـرات    618 و   617موضـوع مـواد     ( و جنجـال    آرامش عمومی از طریق قدرت نمایی با اسـلحه یـا هیـاهو               و سلب آسایش و   

  .  و نظایر آنها  ) قانون تعزیرات641موضوع ماده ( استفاده از دستگاه های مخابراتی ، مثل تلفن ، جهت ایجاد مزاحمت برای مردم 
 دانسته شده اسـت مـوردی   یکی دیگر از مواردی که جرایم علیه اشخاص بدون نیاز به منتهی شدن به نتیجۀ خاصی قابل مجازات 

 قـانون تعزیـرات     " 669این عمل در ماده     . است که این جرایم به شکل تهدید دیگر ی به قتل و ضرب و جرح ارتکاب می یابد                   
 ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال و نیز در قوانین بسیاری از کشورهای دیگر قابل مجـازات                74 با شالق تا     1375 مصوب سال    "

   . 1ستدانسته شده ا
   رکن معنوی جنایات عمدی-بند دوم 

به نحـوی   .  رکن معنوی به عنوان یکی از پایه های اساسی در جرائم عمدی به نیت باطنی و خواست مجرمانه مرتکب تعبیر شده است                     
  . است  ای است که از طرف قانونگذار جزائی جرم قلمداد شده که طی آن اراده جانی متوجه انجام فعل ممنوع و تحقق نتیجه

عمد یا قصد جزائی عبارت از انصراف اراده جانی به وقوع فعـل و عنـوان مجرمانـه                  «  :در تبیین مفهوم عمد می توان چنین گفت         
  .»با علم به ممنوعیت آن است 

زیرا جنایت از جرائم مقید به نتیجه است به همین دلیل نـه فقـط               .  رکن معنوی جنایات عمدی متشکل از چندعنصر اساسی است        
  .سوء نیت عام بلکه احراز سوء نیت خاص نیز شرط تحقق عمد است

عالوه بر قصد عام و قـصد   .  جزء به عنوان عمد در فعل و عمد در نتیجه تعبیر شده است           دودر تالیفات حقوقدانان اسالمی از این       
راده جـانی از موضـوعات دیگـری    خاص ، آگاهی جانی بر ممنوعیت فعل و نتایج مورد نظر و نیز امکان اسناد معنوی جنایت به ا       

  . 2است که در بررسی رکن روانی جنایات عمدی باید مورد توجه قرارگیرد
   قصد فعل-الف

به منظور احراز عمد در جنایات ،قصد نتیجه به تنهایی کافی نبوده و عالوه بر آن قصد فعل نیـز از اجـزاء ضـروری در تـشخیص                            
  ]عامالً فی قصده  عامالً فی فعله ،[  .گرددت عمد در جنایت میعمد است ، به طوری که فقدان هر یک مخل ثبو

 مراد از عمد در فعل آن است که جانی به منظور دستیابی به نتیجه مجرمانه، عمل موثر در وقـوع جنایـت را آگاهانـه و بـا اختیـار                          
، خـویش بـه سـبب عـروض جنـون      از این رو اگر جانی پس از قصد جنایت و پیش از به مرحله اجرا در آوردن قصد          . قصد کند 

، هـر چنـد      زیرا. فاقد قصد و اختیار شده و در همین حال مرتکب جنایت بر شخص مقصود گردد ، جانی عمد شناخته نمی شود                    
در زمان افاقه قصد صدمه بر مجنی علیه را داشته است ، اما با توجه به حالت جنون وی ، قصد فعل واقـع شـده مخـدوش بـوده و                               

ه شخص دیگری را بر روی مجنی علیه پرتاب کرده و اورا بکشند ، در این صورت اگر چه شخص پرتاب شده                      مانند آن است ک   

                                                           
   .دکتر حسین میرمحمد صادقی ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان  .1

  .ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود) 74(توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شالق تا :  قانون تعزیرات 608ماده 
ورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منـافع یـا زوال عقـل    هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آ  :  قانون تعزیرات 614ماده  

 دیگران گردد بـه دو تـا پـنچ سـال حـبس محکـوم خواهـد شـد و در          مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا                          
  .شود صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می

  .در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد  –تبصره 
هر کس به وسیلۀ چاقو و یا هر نوع اسلحۀ دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیلۀ مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گالویز شود در صورتی که از مصادیق محارب    : قانون تعزیرات    617ماده  

  .خواهد شدضربه شالق محکوم ) 74(نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 
هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخالل نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه مـاه تـا یـک سـال و تـا                 : قانون تعزیرات    618ماده  

  .ضربه شالق محکوم خواهد شد) 74(
هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید عالوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حـبس از یـک تـا شـش مـاه محکـوم                           «  : قانون تعزیرات    641ماده  

  ».خواهد شد
 شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مـال یـا تقاضـای    هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا    : قانون تعزیرات    669ماده  

 .ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد) 74(انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شالق تا 
 ، نشر میزان ) صدمات جسمانی ( ادقی ، جرائم علیه اشخاص دکتر محمد هادی ص. 2



 
   
   

  

54

 
 ]جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص [   حقوق جزای اختصاصی

      www.departeman.com 66912180   ـ 09123787199        .از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی 

قبالً قصد قتل مجنی علیه را داشته باشد ، اما از آنجا که در زمان وقوع فعل بدون قصد و اراده اسـت ،امکـان انتـساب جنایـت بـه         
  .وی منتفی بوده، قاتل شناخته نمی شود

ت که در جنایات آنچه مالک در سوء نیت عام است قصد فعل واقع شـده بـر مجنـی علیـه اسـت و از ایـن رو در                              باید توجه داش  
اول اینکه جنایت به همان فعلـی کـه مقـصود جـانی بـوده اسـت صـورت                   . احراز عمد در فعل باید به دو نکته اساسی توجه شود            

  .  شخص مقصود واقع گرددپذیرد و ثانیاً فعل متوجه شخص مورد نظر جانی شده و بر روی 
  وقوع جنایت به فعل مقصود. 1

احراز عمد در جنایت آن است که مجنی علیه به همان فعلی صدمه دیده باشد که از طرف جانی برای ارتکاب جـرم قـصد شـده       
 حیـوانی   است ، پس اگر جانی قصد قتل دیگری را با مسموم کردن وی داشته و اتفاقاً در جریـان شـکار و در حالیکـه بـه طـرف                            

زیرا هر چند شـخص مقـصود   . تیراندازی می کند به طور ناگهانی شخص مورد نظر را به قتل برساند ،قاتل عمد شناخته نمی شود    
بنا بر این اگر جنایت بـه سـبب علتـی غیـر از آنچـه کـه                . کشته شده است، لکن فعل واقع شده بر مجنی علیه را قصد نکرده است             

  . جنایت عمدی نخواهد بود ، اگر چه اصل جنایت مستند به وی تشخیص می گرددمقصود جانی بوده است حادث شود
صورتی که  حال این سؤال مطرح می شود که اگر جانی قصد کند که مجنی علیه را با پرتاب کردن از بلندی به قتل برساند ، در                          

 پس از پرتاب مجنی علیه بـه طـرف دریـا            کهپس از پرتاب و قبل از اصابت به زمین در اثر خوف و هراس بمیرد ، یا در صورتی                    
  : حقوقدانان اسالمی نظریات متفاوتی مطرح کرده اند در پاسخ ، کوسه وی را ببلعد ، آیا عمد تلقی می شود ؟

زیـرا قاتـل ایـن نحـو از اتـالف را قـصد                .اند  گروهی دیگر جنایت را عمدی نشمرده     . اند    در جنایت شناخته   دبرخی جانی را عام   
  .1و تلف با وسیله ای روی داده که مقصود نبوده و مانند آن است که اصالً قصد تلف او را نداشته استنکرده است 

بنابراین آنچه متقین در ثبوت قصاص می باشد، حاصل نیامده و این مانند  آن است که جانی مقتول را از بلندی به زیر افکند و بر   
  . صاحب شرایع این نظر را مرجع دانسته است. اند دیگر ی وی را با سالح به قتل برس،زمین نرسیده 

 چنانچه جانی به طـور مطلـق     :با توجه به اقوال مختلفی که در این باره ذکر شده است و در مقام جمع آرا مذکور می توان گفت                    
کـه فعـل مقـصود    زیرا هر نوع تأثیری . قصد اتالف و جنایت را به هر نحو داشته باشد، در عمدی بودن جرم تردیدی نخواهد بود 

زیرا قـصد جنایـت بـه طـور مطلـق      . در وقوع جنایت داشته باشد،  داخل در قصد بوده و از این رو در احراز عمد وی کافی است           
، چنانچـه عامـل و       ، لکن جنایت به علتـی دیگـر واقـع شـود            همچنین در مواردی که جانی سبب معینی را قصد کند          .داشته است 

، امری منفک و منتزع      نچه موجب جنایت شده است     زیرا آ .  ، جنایت عمدی است    عین باشد سبب جنایت داخل در قصد سبب م      
، از این رو اگر مجنـی علیـه را بـه قـصد         ، بدان نیز قصد شده است      از سبب مقصود جانی نبوده و در واقع ضمن قصد سبب معین           

زیـرا وجـود اینگونـه      . ، قتـل عمـدی اسـت       بکشدغرق کردن در آب به دریا افکند و قبل از رسیدن به آب کوسه وی را در هوا                   
  . بینی بوده و قصد پرتاب کردن در دریا قصد اتالف به وسیله جانوارن دریایی را نیز در خود دارد خطرات در دریا قابل پیش

ی اما اگر سبب جنایت از لوازم عرفی و یا عوارض طبیعی فعل مقصود نبوده و امری خارج از قـصد مجـرم باشـد، جنایـت عمـد                           
مثالً در یک فرض نادر اگر جانی با قصد غرق کردن مجنی علیه کودک شیرخواری را به دریا افکنـد و قبـل                       .  شناخته نمی شود  

، اما سبب     به فعل جانی است    مستند، در این صورت هر چند جنایت         از وصول به آب اتفاقاً به وسیله پرندگان وحشی کشته شود          
   . ن در آب نبوده استقتل داخل در قصد تلف با پرتاب کرد

، لیکن جنایت به سبب و طریقی دیگر واقع شود، در صورتی که فعل  بنابراین هرگاه شخصی با وسیله و فعلی مشخص قصد قتل نماید
 واقعـه   فعـل امـا اگـر   . موجب جنایت داخل در قصد سبب معین ولو بر نحو اجمال باشد، قتـل عمـدی بـوده و موجـب قـصاص اسـت        

  2. ثابت نخواهد بود زیرا قتل به فعل مقصود حاصل نشده است ، عمد مدخلیتی در فعل قصد شده نداشته باشدهیچگونه ارتباط و

                                                           
 457 ، ص 2 مسالک جلد  شهید ثانی ،. 1
  109دکترمحمدهادی صادقی ، منبع پیشین ، ص . 2
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  قصد شخص معین  .2
بـه  . عالوه بر لزوم قصد فعل واقع شده ، توجه ذهنی جانی به شخص مجنی علیه نیز از اجزاء ضروری دیگر در ثبوت عمد اسـت                         

 شخصی که فعل زیانبار بـر وی         ، قع شده از سوی مجرم قصد شده باشد، بلکه عالوه بر آن           عبارت دیگر نه تنها الزم است فعل وا       
  .اعمال شده نیز باید مقصود جانی بوده و فعل قصد شده بر شخص مورد نظر واقع شده باشد

   .قصد شخص مجنی علیه ممکن است به صورت مطلق و یا مقید باشد
 قصد جنایت بر شخص یا اشخاصی معین داشـته و بـا فعـل خـویش موجـب              قصد شخص معین به طور مقید وقتی است که جانی         

  .مرگ یا صدمه بر فرد یا افراد مورد نظر خود شده است
 بلکـه بـه طـور کلـی      ،قصد شخص به طور مطلق یا غیر معین وقتی است که جانی قصد جنایت بر فرد یا افراد بخـصوصی نـدارد                     

، مانند آنکه تیری را به طرف جمعیتی رها کنـد بـدون    عل بر او واقع شود خواست وی وقوع جنایت نسبت به هرکسی است که ف         
زیرا در قصد کلی قصد     .  در واقع قصد شخص مجنی علیه را به طور ضمنی داشته است           .  آنکه شخص معینی را قصد کرده باشد      

یر معین از یک جمع را نمـوده وی را        بنابراین در احراز عمد کافی است جانی قصد جنایت بر فردی غ           .  افراد نیز قهراً وجود دارد    
  .به قتل برساند

، ثبوت عمد در جنایت را منوط به قـصد            با توجه به منابع فقهی      قانون جدید مجازات اسالمی ،       290 ماده    » 1« قانونگذار در بند    
 رغم وجود  قصد قتـل  به طوری که به.  را ضروری شمرده است»  قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه «شخص معین دانسته احراز 

چنانچه فعل ارتکابی متوجه شخص غیر مقصود شده و موجب مرگ وی گردد قتل عمدی نخواهد بود زیرا آنچه مقصود جـانی       
  .1 واقع نشده و قتل واقع شده بر مجنی علیه نیز مقصود وی نبوده استهبود
   قصد نتیجه -ب 

زیـرا ایـن جنایـت از جـرایم         . گ و صدمه بر مجنی علیـه اسـت        جزء دیگر رکن روانی در جنایات عمدی قصد خاص یا قصد مر           
   .قصد به نتیجه بوده و تمام شدن جرم متوقف بر حدوث مرگ یا ضرب وجرح است

قانونگـذار ضـرورت قـصد خـاص را     .  از این رو ثبوت عمد عالوه بر قصد فعل نیازمند وجود قصد جنایات و نتیجۀ حاصل است   
  .مورد توجه قرار داده و بر آن تأکید کرده است » ایراد جنایت« با عبارت اسالمی  قانون جدید مجازات 290در مادۀ 

  . محقق گردد» قصد تبعی « و یا » قصد صریح و ابتدایی « قصد نتیجه ممکن است به یکی از دو صورت 
   قصد ابتدائی و صریح .1

تی است که جانی به روشنی قصد کـشتن یـا قطـع یـا               شود، وق   قصد ابتدایی یا صریح که به آن قصد اصالی و مستقیم نیز گفته می             
در این صورت چگـونگی انجـام   .  اراده ابتدایی وی بر قتل یا صدمه بر مجنی علیه تعلق گرفته باشد            ، جرح عضو دیگری را داشته    

  .گرددیفعل ارتکابی و ویژگیهای آالت و ابزار جنایت در نوع جرم مؤثر نبوده و در هر حال جنایت مذکور عمدی قلمداد م
زیرا آنچه مالک در تحقق عمد است، قصد جنایت بر دیگری با انجام امری است که به وسیله آن جنایت بـر مجنـی علیـه واقـع                            

قطـع و  قتـل و یـا قـصد    ارتکاب هر فعلی را با وجـود قـصد   ، از این رو حقوقدانان اسالمی عموماً در بیان ضابط عمد . شده است   
  .دانند  می مشمول قصاص  را و مرتکب و جنایت را عمدی اندی شمردهجرح بر اعضاء در ثبوت آن کاف

، مجنـی علیـه را    گـردد گاه جانی با وجود قصد ابتدائی بر عزم خویش جزم داشته و با انجام فعلی که عادتاً منتهی به جنایـت مـی      
مواردی به رغم وجود قـصد ابتـدائی بـر    اما در . هدف قرار می دهد مانند آنکه با استفاده از سالح در هالکت وی مباشرت نماید     

قتل، به انجام فعلی دست می زند که هر چند عادتاً نتیجه مرگ را به دنبال ندارد، اما وی بـا ارتکـاب آن فعـل بـه وقـوع جنایـت                                
ه و  ، انداختـ   مثالً مجنی علیه را به قصد قتل نزد حیوان درنده ای که خوی وحشیگری خود را از دسـت داده اسـت                     . امیدوار است 

در این صورت گرچه حدوث قتـل بـه سـبب آن    . در حالیکه امید و آرزوی مرگ وی را دارد در اثر حمله آن حیوان کشته شود               
                                                           

  دکترمحمدهادی صادقی ، منبع پیشین. 1



 
   
   

  

56

 
 ]جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص [   حقوق جزای اختصاصی

      www.departeman.com 66912180   ـ 09123787199        .از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی 

فعل محتمل و غیر قطعی است، اما جانی بر این احتمال امید بسته و آگاهانه فعلی را مرتکب شده است که ممکن است مقصودی        
  .مقصود وی بوده و بر آن عمد داشته استبنابراین آنچه واقع شده . را محقق سازد

مواردی که مرتکب با انجام کاری قصد کشتن یا قطع عـضو یـا مجـروح کـردن دیگـری را                : دکتر میر محمد صادقی می نویسد       
ار داشته باشد ، و عمالً به نتیجه مورد نظر خود برسد ، بدون توجه به نوع وسیله به کار رفته و بدون توجه بـه ایـن کـه آیـا آن کـ                                 

  . نوعاً چنین نتیجه ای را در بردارد یا خیر ، عمدی محسوب می شود 
 به کتک زدن وی با یک تکـه چـوب نـازک بپـردازد و                  به قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری ،         بدین ترتیب هرگاه شخصی ،    

ای  مل نوعاً چنین نتیجه    هر چند که این ع       جرم وی عمدی محسوب خواهد شد ،        عمالً باعث مرگ یا مجروح شدن قربانی شود ،        
الزم به ذکر است که بسیاری از فقهای اهل سنت ، از جمله ابوحنیفه ، فعل عمـدی را فعلـی مـی داننـد کـه نوعـاً                             . را در برندارد    
   .  یعنی با ابزاری مثل سالح و نظایر آن انجام گیرد  کشنده باشد ،

دن دیگری عملی را انجام می دهـد کـه مـی دانـد شـانس موفـق                  از نظر حقوق ایران ، وقتی مرتکب با قصد کشتن یا مجروح کر            
پس اگر کسی با سالحی کـه بُـرد         . شدن در آن کم است نیز عمل وی ، در صورت حصول نتیجه ، عمدی محسوب خواهد شد                   

وفقیت وی آن بسیار کم است شخصی را که در فاصلۀ زیادی از وی قرار دارد ، به قصد کشتن او ولی با علم به این که احتمال م               
. بسیار کم است ، هدف بگیرد و گلوله به قربانی اصابت کرده و وی را به قتل رساند ، چنین قتلی عمدی محـسوب خواهـد شـد                     

همین طور اگر کسی ، با کشیدن ماشۀ هفت تیری که تنها یک گلوله در آن است ، دیگری را بـه قـصد قتـل هـدف بگیـرد ، در               
ن گلوله در مقابل ماشه و در نتیجه شلیک شدن آن ، بـا احتـساب احتمـاالت ، تنهـا یـک بـه                         حالی که می داند احتمال قرار داشت      

همـین  . هفت است ، در صورت شلیک شدن گلوله و کشته یا مجروح شدن قربانی ، عمل مرتکب عمـدی محـسوب مـی شـود                          
  ،داند   مسموم کند در حالی که می      راحکم در مواردی جاری خواهد بود که کسی ، به قصد کشتن مقام بلند پایه ای ، غذای وی                    

به احتمال قریب به یقین ، محافظان وی قبل از خودش غذا را می چشند تا از سالم بودن آن مطمئن شوند و در نتیجه احتمال این                            
  . که مسموم کننده به هدف خود برسد بسیار ناچیز است 

 انگیزه مرتکب تـأثیری در تحقـق یـا عـدم تحقـق             ده است ،  همان طور که دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای خود اشاره کر             
مثل تیراندازی و کـشتن مـأمور پلـیس بـرای             بنابراین ، انگیزۀ شریرانه ،    . جرم قتل عمدی یا ایراد صدمات جسمانی عمدی ندارد          

 یـا   ایی قـرار گـرفتن ،  فرار از دستگیر شدن ، یا کشتن قربانی جرم تجاوز جنسی یا هر جرم دیگری برای جلوگیری از مورد شناس              
 و نیز انگیزۀ شرافتمندانه ، مثل کشتن دیگری به قصد رهانیدن  کشتن صاحب مال برای تسهیل ارتکاب جرم سرقت و نظایر آنها ،           

  .وی از درد و رنج ، تأثیری در مسئولیت و میزان مجازات مرتکب ندارد 
 یـا کـسی را کـه      آتـش بزنـد و در نتیجـه سـاکنان آن بمیرنـد ،     بدون آگاهی از سـکونت افـرادی در آن ،         ای را ،  اگر کسی خانه  

 عمـل مرتکـب قتـل         و او بر اثـر همـین پرتـاب شـدن بمیـرد ،               خوابیده به تصور این که مرده است از بلندی به پائین پرتاب کند ،             
صد قتل شـرط تحقـق    سبق تصمیم و ق  [به همین دلیل ، در یکی از آرای اصراری دیوان عالی کشور             . عمدی محسوب نمی شود     

  .  دانسته شده است ]و ثبوت قتل عمدی 
ناگفته پیداست که اثبات قصد مرتکب آسان نیست ، زیرا هیچ کس نمی تواند با تعبیۀ کنتور بر روی مغز دیگری از آنچه که در             

 قـصد غیرمـستقیم یـا تبعـی          به همین دلیل ،   . ذشته است آگاهی یابد     گآن می گذرد یا در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه در آن می           
بنابراین ، منفجر کردن هواپیما و کشتن مسافران آن قتل عمدی محـسوب  . برای احراز مسئولیت مرتکب کافی دانسته شده است      

می شود هر چند که مرتکب ادعا یا حتی اثبات کند که قصد اولیـۀ وی از منفجـر کـردن هواپیمـا از بـین بـردن محمولـه و اخـذ                          
 کـه مرگـی در      ] مـی دانـد      [در اینجا همین که مرتکب      . یمه بوده و هیچ تمایلی به مردن مسافران نداشته است           خسارت از شرکت ب   

  .ه حاصله می باشد  نتیج" خواستن "نتیجۀ عمل او رخ می دهد و با این حال عمل مورد نظر خود را انجام می دهد به معنی 
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سـوء نیـت خاصـی بـرای تحقـق جـرم قتـل عمـدی یـا جـرم ایـراد            جز قصد سلب حیات یا قصد ایراد صدمات جسمانی ، وجود    
در صورت وجود برخی از مقاصد خاص ، جرایم دیگری ممکن است به وقوع  لیکن ، . صدمات جسمانی عمدی ضرورت ندارد      

  ر قاتل یا ضـارب ،    د ] یا مذهبی     نژادی ،    از بین بردن همه یا بخشی از یک گروه قومی ، ملی ،             [برای مثال ، وجود قصد خاص       . بپیوندد  
 مـصوب سـال   " کنوانـسیون نـسل کـشی    "مـذکور در  ) نسل زادیـی  ( ممکن است موجب محکوم شدن وی به جرم نسل کشی         

البته ، زمان نگارش این متن ، علیرغم برخی از تالشها و علیرغم پیوستن ایـران بـه    . و برخی از قوانین داخلی کشورها شود   1948
  .1 بر خالف بسیاری از کشورهای اروپایی ، جرم انگاری نشده است  سل کشی در قوانین ایران ، ن کنوانسیون مورد اشاره ،

   قصد تبعی .2
در مواردی مجرم بدون آنکه قصد صریح بر وقوع پدیده مجرمانه داشته باشد، قصد فعل به تنهائی در تحقق  عمـد کـافی اسـت،                   

وردار باشد که به موجب آن بتوان قصد مجرمانـه را مفـروض قلمـداد    در این صورت فعل ارتکابی باید از چنان خصوصیاتی برخ       
  .  ، تبعی و یا ضمنی می خوانیم ، غیر مستقیم کرد، این نوع از قصد را

دکتـر آقـایی نیـا معتقـد       . مالک تشخیص قصد تبعی ، نوع فعل صورت گرفته است نه نوع وسایل و ابزاری که بکار رفته اسـت             
به اعتبـار  » کند ای که به محل حساس بر خورد می        ضربه« به اعتبار موضع    » اسلحه  « ند به اعتبار وسیله     کشنده بودن می توا   : است  
  2.باشد» پرتاب از بلندی ولو با سرانگشت « و یا به اعتبار وضعیت محل » مشت « فعل 

ل نبوده لیکن اتفاقاً منتهی بـه مـرگ         بنابراین در صورتی که استفاده جانی از آالت کشنده به گونه ای باشد که معموالً موجب قت                
مثل موردی که شخصی بـا اسـلحه پـای دیگـری را نـشانه بگیـرد و اتفاقـاً                    . قتل حاصله عمدی نخواهد بود    . مجنی علیه شده باشد   

  3.، موجب مرگ وی گردد گلوله به محل دیگر اصابت کرده
 تمیـز افعـال و آالت غالبـاً کـشنده اتفـاق نکـرده و بعـضاً                  حقوقدانان اسالمی بر ضابطه مشخصی در     : باید گفت    آلت قتاله  در مورد 

  .نظریات متفاوتی را ابراز داشته اند
برخی استعمال ابزار و انجام افعال منتهی به جنایت را در صورتی موجب قصاص می داننـد کـه وسـیله قتـل بـرای کـشتن مهیـا و               

نند سنگ مجنی علیه را به قتل برساند قاتل عمد نبوده و محکـوم              بر این اساس اگر قاتل با استفاده از وسایلی ما         . ساخته شده باشد  
گروهی عمد را در مواردی ثابت شمرده اند که فعل ارتکابی موجب تفریق اجزاء بدن و متالشی شدن آن                 . گرددبه قصاص نمی  

  . . . .  .شود ، مانند استفاده از شمشیر ، آتش و  می
الباً در استعمال عرفی ابزار و وسایل جنایت وجود دارد ، آالت قتاله را وسایلی دانسته انـد                  ای که غ  فقهای امامیه با توجه به انگیزه     

   4 .که غالباً به آنها قصد قتل شده و معموالً استفاده از آنها با قصد جنایت همراه است
  ، اعـم اعضای بدن یا اشیاء باشـد   از نظر ایشان وسیله ممکن است       . از نظر دکتر سپهوند وسیله تاثیری از لحاظ ایجاد تفاوت ندارد          

  .و قانون توجهی به وسیله ندارد  فرقی نمی کند،، آهن ، سالح سرد و گرم ، مواد شیمایی و سمومی  از چوب ، سنگ
اگـر وسـیله   . کـرد    قتل حاالت مختلف پیدا می ، که اخیراً منسوخ اعالم شد به اعتبار وسیله1304در قانون مجازات عمومی سال    

ولی در حال حاضـر ایـن تفـاوت         ،  موم بود، مقررات و مجازات بازمانی که وسیله قتل غیر از سموم باشد تفاوت داشت                قتل از س  
 زمـانی کـه بـا اسـلحه         و وجود ندارد و هیچ تفاوتی بین زمانی که کسی به دیگری سم بدهد ودر اثر مسمومیت طرف فوت شود                  

نون به وسیله توجهی نـدارد ، آنچـه الزم اسـت ایـن اسـت کـه کـسی                    یعنی در وضع موجود، قا    . گرم طرف را بکشد وجودندارد    
   5.کاری انجام دهد و این کار منتهی شود به سلب حیات

                                                           
  جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان  دکتر حسین میرمحمد صادقی ،. 1
  »1«قوق جزای اختصاصی دکترآقایی نیا ، تقریرات ح. 2
  . دکترگلدوزیان این مورد را قتل عمدی می داند . 3
  دکترمحمدهادی صادقی ، منبع پیشین.4
  )56 دوره –قوه قضائیه ( دکترسپهوند ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی ، . 5
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چرا که ممکن اسـت بـه نحـوی از آالت قتالـه اسـتفاده      . این مقصود از قتاله بودن ، خصوصیت نوع فعل است و نه نوع آلت               بنابر
  .ب نشود هر چند آلت برای کشتن فراهم آمده باشدت افعال مترشود که از نظر عرف غالباً قتل بر اینگونه

استفاده از برخی وسایل و انجام بعضی از اعمال نسبت به هر کـسی و در هـر شـرایطی غالبـاً                      :  باید گفت    کشنده انواع افعال غالباً  در مورد   
   )مطلقاً قتاله اعمال (....  در ناحیه سینه و قلب و شود، مانند انفجار بمب ، پرتاب دیگری از بنای مرتفع و جرح عمیق کشنده محسوب می

بدیهی است استفاده از وسایل و انجام افعال مذکور مگر در غیر مورد قتل قابل تصور نبـوده وبـه وضـوح ظهـور در وجـود قتـل                             
مـوارد قتـل عمـد مقـرر        افعال کشنده توجه داشـته و در بیـان           از    به این نوع    قانون جدید مجازات اسالمی ،       290 ماده   2 بند. دارد
گردد ، هرچند قصد ارتکاب آن جنایـت  هرگاه مرتکب ، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایتِ واقع شده می           :  دارد می

  .  و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب جنایت یا نظیر آن می شود 
با چوب بر قسمتهای حساس بدن مانند سر ضربه وارد کند و موجب مرگ شـود قاتـل عمـد                    بنابراین اگر شخصی به قصد صدمه       

همچنین است ایراد ضرب به ناحیه شکم با لگد ، ایراد جرح            . زیرا به اعتبار عمل ارتکابی عادتاً قتاله شمرده می شود         .  خواهد بود 
یه شقیقه و کوبیدن سنگ بر سر دیگـری کـه بـه لحـاظ               به وسیله قیچی در قسمت فوقانی قفسه سینه ، به شدت سیلی زدن در ناح              

  . اند حساس بودن موضع فعل، غالباً کشنده تلقی شده
، فعل ارتکابی به طور مطلق به طوری که     ،در مواردی خصوصیت قتاله بودن فعل ناشی از ویژگی خاصی خارج از آن فعل است                

با توجه به توان جسمی مجنی علیه و یا شـرایط محیطـی غالبـاً               که    در هر شرایطی و نسبت به هر کس غالبا کشنده تلقی نشده ، بل             
مثال سیلی زدن نوعاً کشنده نیست ، لیکن همین عمل وقتی نسبت به یک کودک تـازه       )افعال قتاله نسبی  (  .گرددمحسوب می  کشنده

ر صـورت مـرگ قربـانی یـا ورود        متولد شده یا یک بیمار کهنسال انجام شود ممکن است چنین ویژگی را یافتـه و در نتیجـه ، د                    
به همین دلیل ، دیوان عالی کشور در یکی از آرایی که            . جراحت به وی ، عمل مرتکب قتل یا ایراد جرح عمدی محسوب شود              

منظور از کلمه آلت قتاله وسیله ای است        [  سابق صادر کرده است اشعار می دارد ،          "قانون مجازات عمومی     "در زمان حاکمیت    
ه کار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از این که وسیله مزبور معموالً کشنده باشد و یا آن که از جهـت              که مرتکب ب  

حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن آلت قتاله به موردی که آلت عرفـاً قتالـه شـناخته                  
 به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور ، هر چنـد ریخـتن بنـزین                  همین طور ،   ]. موافق با این نیست     ) مثل کارد یا قمه     ( شود  

   کشنده نیست اما ، هرگاه قربانی در کنار آتش نشسته باشد ، این عمل نوعاً کشنده محسوب می شود،                    بر روی دیگری عمل نوعاً    
   .و در صورت مرگ قربانی یا ورود جراحت به وی ، جرم ارتکابی عمدی خواهد بود 

گاه ویژگی کشنده بودن فعل ناشی از شرایط خاص روحی و جسمی مجنی علیه است به طوریکه اعمال این افعـال بـر اشـخاص                         
، نـاتوانی، کـودکی و امثـال آن          ، اما نسبت به مجنی علیه به دلیل بیماری ، پیـری            متعارف و عادی غالباً منتهی به مرگ نمی شود        

یراد ضرب و جرح خفیف علیه شخص بیمار و پرتاب کردن کـودک شـیرخوار از ارتفـاع                  مثل ا ،  عادتاً کشنده قلمداد می گردد      
   ) )کشنده بودن فعل نسبت به شخص مجنی علیهکشنده بودن فعل نسبت به شخص مجنی علیه( 1. . . . .کم و 

، هر چند آن فعـل در        گاه شرایط طبیعی مانند سرما یا گرمای شدید دما موجب می شود فعل ارتکابی در آن موقعیت عادتاً کشنده محسوب گردد                    
ط عادی غالباً کشنده نبوده است ، بنابر این به آب انداختن دیگری در هوای بسیار سرد و یا زدن به وسیله شالق در هوای بسیار گرم به نحـوی    شرای

 که نوعاً در این شرایط افراد تحمل آن ضربات را نداشته باشند ، موجب قصاص خواهد بود ، اگر چه این افعال در هوای معتدل کشنده تلقـی نمـی       
   ) )کشنده بودن فعل در شرایط خاصکشنده بودن فعل در شرایط خاص((  .گیردمورد توجه قرار می تواند  این ضابطه در تنوع افعال منتهی به جنایت مادون نفسی نیز .گردد

به داخل استخر عمیقی پرتاب کند یا وی را از باالی بلندی به پائین اندازد و یـا بـه                    به داخل استخر عمیقی پرتاب کند یا وی را از باالی بلندی به پائین اندازد و یـا بـه                    هر گاه کسی فرد دیگری را که شنا نمی داند           هر گاه کسی فرد دیگری را که شنا نمی داند           
 در صورت وقوع مرگ یا جراحت ، عمل وی ، حتـی در صـورت فقـدان قـصد قتـل یـا ایـراد                      در صورت وقوع مرگ یا جراحت ، عمل وی ، حتـی در صـورت فقـدان قـصد قتـل یـا ایـراد                        شلیک نماید ،    شلیک نماید ،   طرف او گلوله ای   طرف او گلوله ای   
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در صورتی که به قصد شوخی فردی را که شنا نمی داند به درون دریا بیندازد ، اگر چنین                   در صورتی که به قصد شوخی فردی را که شنا نمی داند به درون دریا بیندازد ، اگر چنین                     ..ی محسوب خواهد شد     ی محسوب خواهد شد     صدمه ، عمد  صدمه ، عمد  
 در حـالی کـه       در حـالی کـه         کشنده ، قاتـل عمـدی محـسوب مـی شـود ،              کشنده ، قاتـل عمـدی محـسوب مـی شـود ،             فردی بمیرد ، طبق حقوق ایران مرتکب ، به دلیل ارتکاب عمل نوعاً            فردی بمیرد ، طبق حقوق ایران مرتکب ، به دلیل ارتکاب عمل نوعاً            

  . .  وی قاتل عمدی نیست  وی قاتل عمدی نیست   مطابق حقوق انگلستان ، به دلیل نداشتن قصد ایراد صدمۀ شدید جسمانی ،مطابق حقوق انگلستان ، به دلیل نداشتن قصد ایراد صدمۀ شدید جسمانی ،
 هر عملی که به قصد ایراد صدمۀ شدید جسمانی انجام می شود لزوماً کشنده نیست ، مثل این که کسی دست دیگری                        هر عملی که به قصد ایراد صدمۀ شدید جسمانی انجام می شود لزوماً کشنده نیست ، مثل این که کسی دست دیگری                         بالعکس ، بالعکس ، 

 طبـق حقـوق انگلـستان ،     طبـق حقـوق انگلـستان ،      در صورت مردن قربانی از این عمل ، مرتکب ،       در صورت مردن قربانی از این عمل ، مرتکب ،       . . ون این که قصد کشتن او را داشته باشد          ون این که قصد کشتن او را داشته باشد          را بشکند ، بد   را بشکند ، بد   
چون شکـستن  چون شکـستن    قاتل عمدی خواهد بود ، زیرا قصد ایراد صدمۀ شدید جسمانی به قربانی را داشته است ولی ، از نظر حقوق ایران ،        قاتل عمدی خواهد بود ، زیرا قصد ایراد صدمۀ شدید جسمانی به قربانی را داشته است ولی ، از نظر حقوق ایران ،        

  ..ه بلکه قتل شبه عمد محسوب خواهد شد ه بلکه قتل شبه عمد محسوب خواهد شد دست نوعاً کشنده نیست ، عمل وی قتل عمدی نبوددست نوعاً کشنده نیست ، عمل وی قتل عمدی نبود
 و چه در زمـان حاکمیـت    و چه در زمـان حاکمیـت   "" قانون مجازات عمومی  قانون مجازات عمومی "" چه در زمان حاکمیت  چه در زمان حاکمیت   شعب مختلف دیوان عالی کشور در آرای مختلفی ،       شعب مختلف دیوان عالی کشور در آرای مختلفی ،       

     ارتکاب اعمال مختلفی را حتی بدون قصد قتل موجب عمدی محسوب شدن نتیجۀ حاصـله دانـسته انـد ،                ارتکاب اعمال مختلفی را حتی بدون قصد قتل موجب عمدی محسوب شدن نتیجۀ حاصـله دانـسته انـد ،                 قوانین پس از انقالب ،    قوانین پس از انقالب ،    
  : : جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد که از که از 

 چوب زدن به سر ، سیلی زدن به شقیقه ، سنگ زدن به موضع حساس ، با میلـه گـرد آهنـی بـه سـر و بـدن زدن ،                       چوب زدن به سر ، سیلی زدن به شقیقه ، سنگ زدن به موضع حساس ، با میلـه گـرد آهنـی بـه سـر و بـدن زدن ،                        فشردن گلوله ،  فشردن گلوله ،  
بر بر سنگ زدن به گردن و سر ، تاب دادن گردن و زدن سر به زمین ، فرو بردن کارد قصابی به پشت ران پای چب ، ریختن بنزین                          سنگ زدن به گردن و سر ، تاب دادن گردن و زدن سر به زمین ، فرو بردن کارد قصابی به پشت ران پای چب ، ریختن بنزین                          

  . .  آتش نشسته است و پرتاب سنگ با شدت و از فاصله نزدیک به سر قربانی  آتش نشسته است و پرتاب سنگ با شدت و از فاصله نزدیک به سر قربانی ررروی کسی که کناروی کسی که کنا
ی مواردی مثل لگد زدن به پهلوی متوفی که موجب اصابت سر وی با تیر برق و مرگ او شده  ی مواردی مثل لگد زدن به پهلوی متوفی که موجب اصابت سر وی با تیر برق و مرگ او شده  دیوان عالی کشور در آرای دیگر     دیوان عالی کشور در آرای دیگر     

به قسمت داخلی ران را نوعـاً کـشنده ندانـسته و در نتیجـه           به قسمت داخلی ران را نوعـاً کـشنده ندانـسته و در نتیجـه           است ، لگد زدن به سینه ، سیلی زدن به فرد کهنسال ، و ایراد جراحت                 است ، لگد زدن به سینه ، سیلی زدن به فرد کهنسال ، و ایراد جراحت                 
  . . مرتکب را ، علیرغم مردن قربانی ، قاتل عمد محسوب نکرده است مرتکب را ، علیرغم مردن قربانی ، قاتل عمد محسوب نکرده است 

 کشنده و قتل ناشی از آن را ، حتی بدون داشتن قصد قتل ، عمـدی دانـسته انـد ، در     کشنده و قتل ناشی از آن را ، حتی بدون داشتن قصد قتل ، عمـدی دانـسته انـد ، در      همین طور ، فقها تیراندازی به سوی قربانی را عمل نوعاً همین طور ، فقها تیراندازی به سوی قربانی را عمل نوعاً 
و در نتیجـه قتـل عمـدی    و در نتیجـه قتـل عمـدی    ن ضربه با عصا به دیگری و کشتن او بدون داشتن قصد قتل را در صـورتی عمـل نوعـاً کـشنده                       ن ضربه با عصا به دیگری و کشتن او بدون داشتن قصد قتل را در صـورتی عمـل نوعـاً کـشنده                       حالی که وارد کرد   حالی که وارد کرد   

   .  . 11انداندمحسوب کردهمحسوب کرده

   لزوم آگاهی در قصد –ج 
گردد ، در صورتی صالحیت جانشینی قصد جنایت دارد کـه جـانی بـر خـصوصیت فعـل            انجام فعلی که غالبا موجب جنایت می      

اما این امر به معنای عدم . بر ضرورت علم تصریح نکرده است   290 ماده 2گرچه قانونگذار در بند    . اشته باشد   خویش آگاهی د  
بـه ایـن   . کشنده بودن فعل ، آگاهی جانی را بر این ویژگـی مفـروض دانـسته اسـت       » نوعا«نبوده بلکه با عنایت به عبارت  لزوم آن 

دیگری ساعتی قبل عمل جراحی سنگینی را پشت سر گذاشته و در ضـعف مفـرط بـه                   بدون توجه به این که        کسی ،   دلیل هرگاه   
 عمل مرتکب قتل عمدی نبوده بلکه قتـل شـبه    سر می برد ، بدون قصد قتل ، به وی سیلی بزند و قربانی بر اثر همین ضربه بمیرد ،         

  .، قتل عمدی می باشد  در صورت آگاه بودن قاتل به وضعیت خاص قربانی   در حالی که ،؛عمد خواهد بود 
، بودن آن بدور از توجه مردم نبودهگردد که ویژگی قتاله  از این رو عملی که نوعا ، غالبا و یا عادتا کشنده باشد هنگامی موجب قصاص می                

ن همـین مـردم   جانی نیـز کـه در میـا   . لذا باید قتاله بودن فعل نزد عرف روشن و معلوم باشد          . عرف جامعه آن را وسیله مرگ تشخیص دهد         
به بیان دیگر قصد فعل با آگاهی بر سـببیت آن  .  بودن فعل خویش طبیعتا آگاهی خواهد داشت  بوده و آشنا به امور متعارف آنهاست بر قتاله     

فعل در غیر موارد که کشنده بودن فعل نسبی است بار اثبات علم جانی بر سببیت             . از برای وقوع جنایت خود نوعی قصد جنایت خواهد بود           
  . خویش بر عهده اولیاء دم نبوده بلکه این جانی است که باید دالیل خود را مبنی بر عدم اطالع و جهل خویش اقامه نماید 

در مواردی که کشنده بودن فعل نسبی بوده و احتمال عقالیی بر عدم آگاهی جانی بر خصوصیات جسمی و روحی مجنـی علیـه      
به عبـارت دیگـر   . گردد وجود دارد ، اصل عدم علم جاری خواهد بود  ودن فعل وی میو یا عوامل دیگری که موثر در کشنده ب 

  . نسبی بودن خصوصیت فعل جانی از موجبات تردید و تشکیک در آگاهی اوست 
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همچنین در مواردی که به دلیل عدم شیاع و اشتهار خصوصیت کشنده بودن آلت ، جهل جانی محتمل باشد ، بار دلیل به منظور                         
  .  التفاف جانی بر سببیت فعل ارتکابی به عهده مدعی خواهد بود اثبات

با این وجود چنانچه جانی مدعی جهل بر خصوصیت فعل باشد ، در صورت اقامه بینه و ارائه ادله معتبر دعوی وی مسموع بـوده                         
ادعـای جهـل دربـاره      در مواردی که احتمال صـدق       . گردد    و در صورت احراز صحت ادعا محکوم به کیفر جنایت عمدی نمی           

  ». مورد است  بی شود آنچه مگر از ناحیه خود شخص دانسته نمی«مرتکب ممکن باشد عدم پذیرش دعوی وی در 
توان گفت چون عمل غالبا کشنده مرتکـب شـده            مضافا اینکه در تعارض بین ظاهر و اصل تقدم ظاهر یک امر نسبی است و نمی               

. ند ، جانی بر خصوصیت فعل آگاهی داشته و ظاهر را مقدم بـر اصـل عـدم دانـست     ک جاب می ظاهر حال به طور مطلق ای   است ، 
بلکه مواردی که ادله و شواهد کافی مبنی بر عدم یکسانی شرایط جانی با دیگر مـردم و در نتیجـه جهـل وی ، ابـراز گـردد ، آن        

   . دالیل معتبر خواهد بود 
گونه ای باشد که انجام فعل منفک از قصد نتیجه نبوده             عنصر روانی باید به     بنابر آنچه گذشت رابطه جانی و فعل ارتکابی از نظر           

از این رو ارتکاب قتل بـه فعـل غالبـا کـشنده ظـاهرا داللـت بـر وجـود نیـت غیـر                         . بلکه بهترین نمود و مظهر خارجی قصد باشد         
بوت جنایت عمدی در همه موراد متوقـف        بنابراین ث . شود    محسوس داشته و با توجه به آنچه از بزهکار ظاهر شده حکم داده می             

   . 1گردد بر احراز عمد در فعل و عمد در نتیجه است و بدون آن هرگز جانی محکوم به قصاص نمی
با توجه به نسبی بودن ویژگی رفتار مرتکب معموالً نیاز به دخالت کارشناس برای احراز کشنده یا مجروح کننده بودن عمل ارتکـابی                       

از جملـه در یکـی از آرای        .  موضوع در آرای شعب مختلف دیوان عالی کشور مورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت                   وجود دارد ، که این    
  . ]جلب شود) در مورد آن (  تشخیص حساس بودن موضع از اموری است که باید نظر کارشناسی [دیوان عالی کشور آمده است ، 

ا غیرحساس بودن موضع اصابت امـری اسـت فنـی و تـشخیص      تشخیص حساس بودن ی  [دیوان در رأی دیگری اشعار می دارد ،         
بنابراین در مواردی که آلت نوعاً قتاله نیست و فقط بر حسب موضع اصـابت ممکـن اسـت    . آن از صالحیت دادگاه خارج است    

  .  ] 2قتاله تشخیص شود ، جلب نظر کارشناس ضروری است
   همزمانی قصد فعل و قصد نتیجه –د 

از این رو الزم است جانی در زمان ارتکـاب          .  فعل و نتیجه از شرایط اساسی احراز عمد در جنایات است             همزمانی و تقارن قصد   
دون توجه بـه قـصد سـابق خـود بـر            بنابراین اگر جانی در زمان انجام فعل ب       . قصد قتل را نیز داشته باشد         – و نه بعد از آن       –فعل  
  . گ شود مرتکب قتل عمدی نشده است علیه را مجروح ساخته و اتفاقا موجب مر ، مجنیقتل

همچنین اگر جانی مسموم کردن مجنی علیه راد اشته باشد ، لکن بدون توجه بـه قـصد خـود سـنگ کـوچکی را بـه طـرف وی                              
قصد موخر بر قتل نیز به دلیل عدم وجود قصد قتل در زمـان        . پرتاب کرده ، اتفاقا منتهی به هالکت شود قتل عمدی نخواهد بود             

  . گردد   مجرمانه مانع از ثبوت عمد میوقوع فعل
ای پس از صدمه به دیگری و با علم به اینکه مـساعدت وی مـانع سـرایت جراحـات وارده و مـرگ مـصدوم                         همچنین اگر راننده  

احتیـاطی در راننـدگی اسـت ، قتـل عمـد تلقـی                گردد ، محل حادثه را ترک و اقدام به فرار نماید مرگ وی که ناشـی از بـی                    می
  . هر چند جانی پس از وقوع تصادم قصد قتل او را کرده باشد . دد گر نمی

بنابراین اگر جانی غذای دیگری را مسموم کرده        . سازد    ا متزلزل نمی  ر ندامت جانی پس از ایجاد علت جنایت نیز عمد سابق وی          
ز دسـترس وی دور کنـد و در   باشد ، لکن پس از آنکه مجنی علیه مقداری از آن را صرف کرده اسـت ، پـشیمان شـده غـذا را ا                       

  . شود  جهت مداوای مجنی علیه تالش نماید ، در صورت وقوع مرگ ، قاتل عمده شناخته می

                                                           
 ، نشر میزان) جرائم علیه اشخاص ( دکتر محمد هادی صادقی ، حقوق جزای اختصاصی . 1
 دکتر محمد هادی صادقی ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان . 2
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  ]  عوامل سالب مسئولیت کیفری[  اسناد معنوی-ه 
وان فعل بزهکـار    به طوری که بت   . محکومیت مجرم به مجازات جنایت عمدی، متوقف بر امکان اسناد افعال ارتکابی به اراده آزاد جانی است                

  . را ناشی از اراده سالم و خواست وی دانسته و عالوه بر اسناد مادی از نظر معنوی نیز وی را نسبت به رفتار مجرمانه مسئول شمرد
تحقق اسناد معنوی منوط به آن است که مجرم در هنگام ارتکاب فعل متکی بر قدرت و اختیار و ارادۀ خویش بوده و با توجه به                          

  .ج حاصل از آن و در حالی که قادر به امتناع از انجام جرم است مرتکب بزه شده باشددرک نتای
منتفـی  » اسناد معنـوی  « ادراک و قدرت تمیز و تشخیص، امکان  دبنابراین در صورت اختالف کلی یا جزئی در اراده جانی و فق     
  . بوده و مجرم به مجازات جنایات عمدی محکوم نمی گردد

روانی ناشی از عدم امکان اسناد معنوی متنوع و مختلف است که برخی به اختالل در اراده و اختیار بازگشت                    عوامل تزلزل رکن    
  .دارد و بعضی دیگر به قوۀ تشخیص و ادراک

 کـدام در کـه احکـام هـر    ..... مستی ، اضطرار ، اجبار ، اکراه ، حکم قانونی و امر آمر قانونی و              : از جمله اسناد معنوی عبارتند از       
  . وه ، تحت عنوان عوامل سالب مسئولیت کیفری آمده است فصل پنجم همین قسمت از جز

   رکن قانونی قتل عمدی –بند سوم 
مجازات مرتکـب قتـل عمـدی اعـدام         « :  این قانون بود     170در قانون مجازات عمومی ، رکن قانونی قتل عمدی منحصر به ماده             

اما در قانون مجازات اسالمی که برگرفته از فقه شیعه است، قاتل به صـرف               » .  باشد   مگر در مواردی که قانونا استنثناء شده       است
. م است تا قتل عمدی موجب قصاص شودعمدی بودن قتل مستحق قصاص نخواهد بود بلکه عالوه بر آن شرایط دیگری نیز الز     

قاضای ولیِ دم و وجـود سـایر شـرایط          مجازات قتل عمدی در صورت ت     :  قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد         381ماده  
  . مقرر در قانون ، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون دیه و تعزیر عمل می گردد

تنها زمانی محقـق اسـت کـه    » حدود ، قصاص و تعزیرات  « مسئولیت کیفری در    :  قانون جدید مجازات اسالمی      140مطابق ماده   
  .آمده است ) قصاص ( ، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در قسمت فرد حین ارتکاب جرم ، عاقل

  شرایط قاتل   -الف 
  بلوغ  . 1

بـا   مجازات اسـالمی      قانون جدید  146 و همچنین در ماده      140ماده  مقنن حکم کلی جنایات صغیر اعم از عمد یا غیر عمد را در              
  : بر این اساس . آورده است ] کیفری ندارند افراد نابالغ مسئولیت [ : عنوان 

     1.  قابل تحقق نیست فعل باشد ، عمدکه در بعضی شرایط سنی که طفل فاقد توانایی شناخت موضوع جرم یا عمد در  نخست این
و مـسوولیت  به عبارت دیگر باید میان تحقق ارکان جـرم  . ولیت کیفری مرتکب ندارد دوم اینکه عمدی بودن قتل مالزمه با مسو       

به رغم ارتکاب قتـل عمـدی         بلوغ مجرم است و لذا صغیر      یکی از شرایط مسوولیت کیفری    . کیفری مرتکب قایل به تفصیل شد       
  .  نداشته و دیه بر عهده عاقله خواهد بود مسوولیت کیفری 

در حق معاون وی یـا شـرکاء        ولیت کیفری تاثیری    ز سوی صغیر ، مبری بودن وی از مسو        که با ارتکاب جرم قتل عمدی ا      سوم این 
  ) . قانون جدید مجازات اسالمی 129 ماده (نخواهد داشت 

سن بلوغ ، در دختران و پـسران ،  « :  مشخص گردد  قانون جدید مجازات 147ماده که معیار نابالغ بودن باید با توجه به چهارم این 
  .» به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است 

  عقل. 2
امـا حکـم کلـی در بـاب مـسوولیت           . دی است که در بحث بلـوغ مطـرح شـد            نی ضرورت عقل در قاتل همان موا      نومستندات قا 

هرگـاه  «  : بیـان شـده اسـت        ایـن عبـارت       قانون جدید مجازات اسالمی بـا      149 و همچنین در ماده      140کیفری مجنون در ماده     

                                                           
  دکترحسین آقایی نیا ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان. 1
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قد اراده یا قوۀ تمییز باشـد مجنـون محـسوب مـی شـود و      مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده به نحوی که فا 
آید که مقـنن مـا بـا الهـام از فقـه ، ارتکـاب          از مجموع متون قانونی در این مورد این نتیجه بدست می           ». مسئولیت کیفری ندارد    

آنچـه موجـب اشـتباه    . نـد  دا  جرم را موکول به عقل نیز نمـی حققجرم از ناحیه مجنون را پذیرفته است و در واقع همانند بلوغ ، ت        
، از دیدگاه قانون مجازات اسالمی   . شود تعاریف متفاوتی است که از عقل و رکن معنوی و در بحث حاضر عمد وجود دارد                    می

 بررسـی   . عمد چیزی بیشتر از شناخت موضوع و وصف آن و اراده به انجام عملی علیه انسان زنده به قصد سـلب حیـات نیـست               
ای است که پس از وقوع جرم برای احراز مـسوولیت کیفـری مطـرح                 ح عمل یعنی عقل ، بحث جداگانه      قوه تشخیص حسن و قب    

قتل واقـع شـده بـه لحـاظ فقـدان چنـین توانـایی ذهنـی                   بدیهی است هرگاه مجنون توانایی عامد بودن را نداشته باشد ،            . شود    می
  . آید  عمدی به حساب نمی

هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب ، مجنون باشد یا در جرائم موجـب تعزیـر                :  می   قانون جدید مجازات اسال    150مطابق ماده   
پس از وقوع جرم مبتال به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظـر متخـصص ، ثابـت و آزاد بـودن وی                           

شـخص  . داری مـی شـود   مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دسـتور دادسـتان تـا رفـع حالـت خطرنـاک در محـل مناسـب نگهـ              
 دادگـاه بـا حـضور     یـن صـورت ،  نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه بـه ایـن دسـتور اعتـراض کننـد کـه در ا                 

کند و یا تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمۀ          ، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسۀ اداری رسیدگی می           معترض
این حکم قطعی است ولـی شـخص نگهـداری          . کند  ورت در تأیید دستور دادستان حکم صادر می       اقدام تأمینی و در غیر این ص      

  . شده یا خویشاوندان وی ، هرگاه عالئم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند 
 باشد ، بر حسب پیـشنهاد  این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی ، مرتکب ، درمان شده            

  . مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمۀ اقدام تأمینی را صادر کند 
در صورت عارض شدن . هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود             1تبصره  

نـسبت بـه مجـازات    . ارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر مـی افتـد        جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبۀ حق الهی د            
  . الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم ، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست  هایی که جنبۀ حق

تـا زمـان   . نگهداری افراد موضـوع ایـن مـاده تـدارک ببینـد      قوۀ قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزۀ قضائی برای          2تبصره  
  . شروع به کار این اماکن ، قسمتی از مراکز روان درمانی ، بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود 

قابل بررسی اسـت و ماهیتـا فاقـد         به هر حال ، عناوینی مانند جنون ، شعور ، تمیز ، عقل و امثال آنها در روانشناسی و روانپزشکی                     
  . جنبه فقهی و حقوقی است و ضرورت ارجاع به کارشناسی اجتناب ناپذیر است 

با این حال ، با توجه به نص صریح قانون در پذیرش این که ارتکاب قتل عمدی از ناحیه مجنـون متـصور اسـت مـواردی ماننـد معاونـت یـا                                 
  . کند  وط خواهد بود و همواره باید توجه داشت که جنون وصف مجرمانه را لزوما زایل نمیشرکت در قتل عمدی با مجنون تابع احکام مرب

  : قانون جدید مجازات اسالمی 308 و 307مطابق مواد 
ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر ، روانگردان و مانند آنها ، موجب قصاص اسـت ، مگـر اینکـه        

 بر اثر مستی و عدم تعادل روانی ، مرتکب به کلی مسلوب االختیار بوده است ، که در این صـورت ، عـالوه بـر دیـه بـه مجـازات                               ثابت شود 
لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبالً خود را برای چنین عملی مست کـرده و یـا علـم داشـته                      . محکوم می شود    » تعزیرات    «تعزیری مقرر در    

  . روانی وی موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن  از جانب او می شود ، جنایت ، عمدی محسوب می شود است که مستی و عدم تعادل 
اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیلۀ مقام قضائی ، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب ، هنگام ارتکاب جنایت ، تردید وجود داشته باشـد و ولـیِ                              

ر حال بلوغ وی یا افاقۀ او از جنون سابقش انجام گرفته اسـت ، لکـن مرتکـب خـالف آن را                       دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی د         
اگر حالت سـابق بـر      . در صورت عدم اقامۀ بینه ، قصاص منتفی است          . ادعا کند ، ولیِ دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند                

ون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تـا قـصاص سـاقط شـود ؛ در غیـر ایـن       زمان جنایت ، افاقه مرتکب بوده است ، مرتکب باید جن        
  . صورت با سوگند ولیِ دم یا مجنی علیه یا ولیِ او قصاص ثبات می شود 
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  اکراه. 3
  :  قانون جدید مجازات اسالمی 380 الی 375مطابق مواد 

  . گردد  به حبس ابد محکوم میاکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب ، قصاص می شود و اکراکننده ،
  .اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است    1تبصره 
  . در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقلۀ او دیۀ مقتول را می پردازد    2تبصره 

باشـد و قابـل    برای اکراه کننده ، مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیاء دم مـی       مجازات حبس ابد    
  . اگر اکراه کننده به هر علّت ، به حبس ابد محکوم نشود ، به مجازات معاون در قتل محکوم می شود . گذشت و مصالحه است 

  .اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است 
ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شـود و در صـورت عـدم اثبـات ، بـا سـوگند صـاحب حـق قـصاص مباشـر                 

   . قصاص می شود 
هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شـونده گـردد ، جنایـت عمـدی اسـت و اکـراه کننـده                             

نایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکـراه نوعـاً موجـب جنایـت بـر او                       قصاص می شود مگر اکراه کننده قصد ج       
  . شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شود  می

کب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او         اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه ، با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع ، مرت                 
  . وارد کند ، قصاص ، دیه و تعزیر ندارد 

   شرایط مقتول   - ب
  عدم استحقاق قتل. 1
  . »....  است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد  موجب قصاص قتل نفس در صورتی« 

شـود موجـب قـصاص         یـا مهدورالـدم نامیـده مـی         گناهکـار  بنابراین کشتن کسی که شرعا و قانونا مستحق قتل است و اصـطالحاً            
  .نخواهد بود 

  عاقل بودن . 2
. شود که قتـل عمـدی موجـب قـصاص نـشود               از دیگر شرایط قصاص آن است که مقتول عاقل باشد و جنون مقتول موجب می              

  مجازات اسالمی    قانون جدید  301ماده  همچنین  .  قانون جدید مجازات اسالمی آمده است        140حکم کلی این موضوع در ماده       
 قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نبوده و مجنی علیـه ، عاقـل و                   «: د  دار  مقرر می 

   . »در دین با مرتکب مساوی باشد
  .چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد ، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست  -تبصره 

 بهشود    این موضوع که با عنوان تساوی در عقل نیز مطرح می          . وایات معتبر است از شروط قصاص است        این حکم که مبتنی بر ر     
اما چنین حکمی   . دلیل این است که دیوانه به دلیل نداشتن عقل یک انسان کامل نیست تا انسان کاملی در مقابل او قصاص شود                      

هـر چنـد کـه صـغیر در     )  قـانون جدیـد  304مـاده  ( قـصاص اسـت     در مورد قتل صغیر جاری نیست و قتل صغیر از سوی بالغ موجـب             
  . شود  صورت ارتکاب قتل عمدی قصاص نمی

  مسلمان بودن . 3
 301مطابق تبصره مـاده  .  باید به عمدی بودن قتل اضافه شود تا موحب قصاص گرددهمسلمان بودن مقتول شرط دیگری است ک      

  .  باشد ، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست مسلمانقانون جدید مجازات اسالمی ، چنانچه مقتول 
  :   قانون جدید مجازات اسالمی 311 و 310مطابق مواد 

در ایـن امـر ،   . هرگاه غیرمسلمان ، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان ، ذمی ، مستأمن یا معاهد  شود ، حق قـصاص ثابـت اسـت                    
  . تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش های فکری نیست 
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. گر مسلمان ، ذمی ، مستأمن یا معاهد ، بر غیرِمسلمانی که ذمی ، مستأمن یا معاهد نیست جنایتی وارد کند ، قصاص نمـی شـود                           ا
  . شود  محکوم می» تعزیرات « در این صورت مرتکب به تعزیر مقرر در 

تابعیت کـشورهای خـارجی را دارنـد و بـا رعایـت قـوانین و                غیرمسلمانی که ذمی ، مستأمن یا معاهد نبوده و تابعیت ایران را داشته یا                  1تبصره  
  . مقررات وارد کشور شده اند ، در حکم مستأمن می باشند 

اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجـرای قـصاص ، مـسلمان شـود ، قـصاص سـاقط و عـالوه بـر پرداخـت دیـه بـه                       2تبصره  
  . حکوم می شود ، م» تعزیرات  «مجازات تعزیری مقرر در 

هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود ، حق قصاص ثابت است ؛ لکن اگر قاتل ، مرد :  قانون جدید مجازات اسالمی 382 ماده بر اساس
مسلمان باشد ، ولیِ دم باید پیش از قصاص ، نصف دیۀ کامل را به او بپردازد و اگر قاتـل ، مـرد غیرمـسلمان باشـد ، بـدون پرداخـت                                 

  .در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیۀ آنها الزم است . ص می شود چیزی قصا
اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیلۀ مقام قضائی ، در مسلمان بودن مجنی علیه ، هنگام ارتکاب جنایت ، تردید وجـود داشـته و              

دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال اسالم او انجام شده است        حالت او پیش از جنایت ، عدم اسالم باشد و ولیِ            
و مرتکب ادعا کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسالم آوردن وی بوده است ، ادعای ولیِ دم یا مجنی علیه باید ثابت شود و در                          

. محکوم مـی شـود      » تعزیرات    «  در   صورت عدم اثبات ، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر               
اگر حالت پیش از زمان جنایت ، اسالم او بوده است ، وقوع جنایت در حالت عدم اسالم مجنی علیه باید اثبات شود تـا قـصاص         

حکـم ایـن مـاده در       . شـود     ساقط گردد و در صورت عدم اثبات ، با سوگند ولیِ دم یا مجنی علیه یا ولـی او قـصاص ثابـت مـی                        
  .که در مجنون بودن مجنی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است صورتی 

∗∗∗  
  یشروع به قتل عمد  –  گفتار دوم

هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده او محقق نگردد بـه                 « : دارد     مقرر می  قانون تعزیرات  613ماده  
کـه در مقـام تعریـف     قانون جدید مجازات اسالمی 122با توجه به ماده   . »شدشش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد          

مجـرد قـصد ارتکـاب جـرم و عملیـات و      « : دارد   کـه مقـرر مـی   123مـاده  شروع به جرم و احکام آن است و از مفهوم مخـالف          
 حیـث قابـل مجـازات    ایـن  بوده و ازاقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم ن      

  .  مجازات اسالمی است  جدیدتوان گفت که نظریه ذهنی در شروع به جرم مورد پذیرش قانون ، می» نیست 
 دانسته و یا انجـام   انجام آن را برای تحقق جرم الزمبنابراین شروع به جرم عبارت است از انجام عمدی بخشی از عملی که قانون          

رابطه مستقیم داشته و به عبارت بهتر فاصله زمانی و مکانی           ) رکن مادی   ( روط بر این که با عملیات اجرایی        عملیات مقدماتی مش  
  . میان عملیات مقدماتی و رکن مادی جرم وجود نداشته باشد 

 مقـدماتی   از آنجا که قتل عمدی جرمی ساده است و در اکثر موارد ، عملیـات              . این تحلیل در مورد قتل عمدی نیز مصداق دارد          
تذکر این نکته الزم است کـه اصـطالح شـروع    . الزمه انجام رکن مادی است لذا احراز رابطه مستقیم میان آن دو ضروری است             

به جرم به تعبیری دیگر یعنی حالتی که رکن مادی جرم به طور کامل انجام نشده و حتی ممکن است با توجه بـه نظریـه ذهنـی ،                             
محقق نشود و عدم تحقق نتیجه در قتل عمدی در حالت شروع به دلیل کامـل نـشدن               ) مرتکب  عمل  ( هیچ بخشی از رکن مادی      

  . عملیات اجرایی است 
  :  متضمن نکات ذیل است قانون تعزیرات 613تحلیل ماهوی ماده 

سته و آن تنها یک مـصداق از شـروع بـه قتـل عمـدی را جـرم دانـ          قانون جدید مجازات     122قنن در این ماده بر خالف ماده         م  .1
مانند این که مرتکـب در جریـان عملیـات اجرایـی دسـتگیر شـود یـا               . موردی است که نتیجه منظور بدون اراده او محقق نگردد           

  . دستگاه کنترل از راه دور که برای انفجار مواد منفجره جاسازی شده تهیه شده است در لحظه موعود عمل نکند و امثال اینها 
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 در خـصوص مـوردی کـه مرتکـب شـروع بـه قتـل عمـدی ، بـا اراده                      قـانون تعزیـرات    613 در مـاده      با توجه به سکوت مقنن      .2
: کند ، دو دیدگاه در مورد جرم بودن چنین شروع به جرمـی قابـل طـرح اسـت                      از تحقق نتیجه منظور جلوگیری می     ) داوطلبانه  (

 قرار   قانون جدید مجازات     124ی را مشمول ماده     نخست این که با توجه به تخصیص ماده مرقوم به شروع به قتل ، انصراف اراد               
هرگاه کسی که شروع به جرمی نماید به ارادۀ خود آن را تـرک کنـد بـه اتهـام شـروع بـه آن جـرم ،                            « : دارد    دهیم که مقرر می     

  . » تعقیب نمی شود ، لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود 
 مواد قانونی ناظر به شروع بـه جـرم مـصوب            می بر خالف تما   قانون تعزیرات  613 دیدگاه دوم اعتقاد بر این است که مقنن در ماده            در

که تنها بـه اصـطالح شـروع بـه جـرم       ) 687 و تبصره ماده    675 ، تبصره دو ماده      655 ، ماده    621 ، تبصره ماده     594 ،   542مواد    (1375
ک از انصراف ارادی و یا غیر ارادی صحبتی به میان نیاورده است ، قایل به تفصیل میان آنهـا شـده و در واقـع              اکتفا نموده و در هیچ ی     

نظر براین داشته که در باب قتل عمدی ، فقط شروع به قتلی جرم است که عدم تحقق مرگ بدون اراده مرتکـب باشـد  و سـکوت او          
توانـد نـشان از    تر و می به نظر دکتر آقایی نیا این استدالل منطقی     . عی است   در خصوص مصداق دیگر به معنای جرم نبودن چنین شرو         

سیاست کیفری معقولی باشد که زمینه ترغیب مرتکبان این نوع شروع به قتل عمدی را به انصراف ارادی از محقق کردن نتیجه فراهم                       
   1.یی چند سال اخیر انطباق بیشتری دارد های جرم زدائی و کیفر زدا مضافا به این که این دیدگاه با سیاست. کند  می

، یعنی مـرگ   به نتیجۀ مورد نظر  اراده خود ، تنها زمانی شروع به قتل عمدی را قابل مجازات می داند که مرتکب ، بر خالف میل و                ایران قانونگذار 
 بـه شـروع بـه قتـل عمـد محکـوم       آن را ادامه ندهـد ،   اجراییِ قتل  اگر مرتکب خود پشیمان شده و پس از ورود به عملیات         ، لیکن.  نرسد    قربانی ، 

  .نخواهد شد 

با توجه به اهمیت جرایم علیه مادون نفس ، به ویژه برخی از مصادیق شدید آن ، جا داشت که مقنن شروع به آن جرایم را هم جرم و قابل مجازات  
 « 122، بـه موجـب مـاده        مرتکب را مجـازات کـرد کـه        صورتی می توان  لیکن ، با عدم جرم انگاری قانونگذار در این مورد ، تنها در              . می دانست   

  ».  محکوم به مجازات همان جرم می شود « ، که در چنین صورتی مرتکب » اقدامات انجام گرفته جرم باشد « ، » مجازات اسالمی  جدیدقانون

رتکب ، چه به طور مطلق و چه با توجه به شرایط خاص مجنیٌ               ، هرگاه عمل م    »مجازات اسالمی   جدید   قانون   «  290ماده   3  و 2به موجب بندهای     
. علیه ، نوعاً کشنده یا مجروح کننده باشد ، مرتکب ، علیرغم نداشتن قصد قتل یا ایراد جرح ، به ارتکاب عمدی این جنایات محکوم خواهـد شـد     

ن قصد قتل ، با چوب به نقطۀ حساسی از سـر دیگـری بزنـد ولـی آن      بدو برای مثال اگر کسی ،. این قاعده را نمی توان به شروع به جرم تسّری داد   
 نمی توان مرتکب را به شروع به قتل عمدی محکوم کرد ، هر چند اگر مجنیٌ علیه می مرد مرتکب ، بنا بـه تـصریح بنـد دوم مـاده                                 دیگری نمیرد ،  

    . 2 ، به ارتکاب قتل عمدی محکوم می شد290

∗∗∗ 
  یعمددر قتل شرکت   - سومگفتار 

در ایـن صـورت چنانچـه       . در مواردی جنایت ناشی از مداخله عوامل متعددی است که هر یک به نحوی وقوع آن را موجب شده اند                   
لکـن اگـر   . جنایت ارتکابی به همه عوامل مذکور مستند شود مداخله کنندگان تحت عنوان شرکاء در جنایت قابل پیگرد خواهند بود                 

   .را در تحقق جنایت یاری کرده باشد، با وجود شرایط به عنوان معاون تعقیب می شوندبرخی با قصد مشترک مجرم اصلی 
 زمانی رخ می دهد که جرم مـستند بـه عمـل همـۀ افـراد        ،» مجازات اسالمی  جدید قانون«125شرکت در جرم ، به موجب ماده  

  خواه نباشد و خواه اثر کـار آنهـا مـساوی باشـد ،     خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد            «دخیل در آن باشد ،      
   . در چنین حالتی مجازات هر یک از شرکا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود ». خواه متفاوت 

مثل این  (بدین ترتیب ، چه یک نفر به تنهایی مرتکب عنصر مادی جرم شود و چه آن را به همراه شخص یا اشخاص دیگر انجام دهد 
دارد ، ارتکـاب جـرم وا    را به) غیرممیـز   یک صغیرِمثالً( و چه یک عامل بی گناه ) ه چند نفر با یکدیگر اقدام به ربودن مال غیر نمایند    ک

   . 3در همۀ حاالت ، مرتکب یا مرتکبان ، به دلیل مستند بودن جرم به عمل آنها ، به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم خواهند شد

                                                           
  نشرمیزان»  اشخاص جرایم علیه« دکترحسین آقایی نیا ، حقوق جزای اختصاصی . 1
  ، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان» حقوق جزای اختصاصی  «  دکتر حسین میر محمد صادقی ،. 2
  ، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان» حقوق جزای اختصاصی « دکتر حسین میر محمد صادقی ، . 3
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 طـور ،  ، همانتساوی عمل همۀ شرکا شرط نیست  همان طور که .  ، باید اَعمال متعدد در عرض هم ارتکاب یافته باشند     برای تحقق شرکت  
  . شرط نیست  نیز ارتکاب هم زمانِ اَعمال متعدد 

. نخواهد کرد    این نکته که هر یک از ضربات به تنهایی برای حصول نتیجه کافی بوده است ، مسئولیت سایر ضاربان را زائل                       همچنین
هرگـاه کـسی       « دارد ،  کسی را که مرگ مستند به فعل اوست قاتل دانسته و اِشـعار مـی               قانون جدید مجازات     371به همین دلیل ، مادۀ      

آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سـابق بـه تنهـایی موجـب                              
 زیرا در این حالت رابطۀ سببیت بین جراحت وارده از سوی نفـر اول  .»ید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود           گردمرگ می 

 هرگـاه کـسی آسـیبی بـه شخـصی           « :ذکر شده است که به موجب آن         372استثنای این حالت در مادۀ      . و مرگ قربانی برقرار نیست      
ر دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در ایـن حـال دیگـری بـا انجـام                       وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرا           

حکـم ایـن    . گردد  رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می                     
  .»  در مورد جنایت غیرعمدی نیز جاری است) 371(ماده و مادۀ 
  کان شرکت ار  - بنداول

  :حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات به شرح ذیل خواهد بود  اعم از «در هر جرم  ارکان و عناصر الزم به منظور تحقق شرکت
  وجود عوامل متعدد -الف

، اگر چه عناصر دخالـت کننـده در وقـوع جـرم غالبـاً افـراد انـسانی                    تحقق شرکت منوط به وجود بیش از یک عامل در ارتکاب جرم است            
قابـل  .  در مواردی ممکن است عوامل غیر انسانی که اصوالً فاقد مسئولیت جزایی هستند در ارتکاب جرم با بزهکار مشارکت نمایند                   . هستند

  .ذکر است که گاه بزه دیده نیز خود می تواند به عنوان یکی از شرکاء در جرم قلمداد گردد
   هم عرض بودن عوامل متعدد -ب

خالت کننده در جرم، در طول یکدیگر قرار داشته و تأثیر فعل هر یک منوط بـه وجـود دیگـری باشـد، شـرکت در                          چنانکه افراد و عوامل د    
بنابراین اگر سبب و مباشر و یا اسباب متعدد در وقوع جرمی به نحوی مداخله نمایند کـه تـأثیر آنهـا در تمـام شـدن         . جرم محقق نخواهد بود   

عدۀ اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب متعدد فقط یکی از آنها به عنوان مجرم اصـلی تحـت                    جرم در یک زمان نبوده باشد، به موجب قا        
لکن، اگر سبب و مباشر یا اسباب متعدد در عرض یکدیگر واقع شده هرکدام مستقل از دیگری مـؤثر در وقـوع جـرم                . تعقیب قرار می گیرد   

  1 .باشند، شریک در جرم خواهند بود
  کاء اسناد جرم به همۀ شر-ج

دخالت عوامل متعدد در صورتی مشارکت در جرم محسوب می گردد که وقوع جرم برآیند اعمال و اقدامات انجام شده به وسیلۀ آنها باشد       
از این رو بـرای تحقـق شـرکت الزم اسـت معلـوم       . به طوری که بتوان با توجه به سرایت اثر افعال شرکاء جرم را  مستند به همۀ آنها دانست            

ات به وسیله آلت واحده ایجاد شده یا با آالت مختلفه، و روشن شدن این امر در کشف حقیقت و تحقق شرکت در قتل و عدم                          گردد جراح 
 بلکه به نحـوی در وقـوع جنایـت مـؤثر             ، بنابراین مداخله کنندگان در جنایت نه فقط باید در عرض یکدیگر باشند            .تحقق آن مؤثر می باشد    

  . به فعل همه آنها احراز گرددباشند که رابطه استناد جنایت
   انواع شرکت  - بند دوم

شرکت در جنایت ممکن است به اعتبار چگونگی رکن مادی و یا رکن روانی              . شرکت در جنایت می تواند به صورتهای مختلفی واقع شود         
  .واقع گردد

  انواع شرکت با توجه به رکن مادی  -الف
  شرکت در فعل و شرکت در نتیجه . 1

ماننـد آنکـه دو نفـر بـا کمـک یکـدیگر کـاردی را در قلـب                   . است همۀ شرکاء با مداخله در عمل واحدی موجب جنایت شوند          گاه ممکن   
دیگری فرو کرده و یا او را از بلندی به پایین پرتاب کنند، در این وضعیت همه شرکاء در انجام فعل یا افعال متعددی که منتهـی بـه جنایـت                          

  .شده است دخالت داشته اند

                                                           
  نشرمیزان» صدمات جسمانی « دکترمحمدهادی صادقی ، جرایم علیه اشخاص . 1
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 می شود که شرکت در جنایت با انجام افعال واعمال متعدد واقع شود، بدون آنکه افراد در انجام هر یک از آنها بـا یکـدیگر مـشارکت                             گاه
کند، اما جنایت ناشی از سرایت اثـر افعـال    ای را بر مجنی علیه اعمال می  در این صورت اگر چه هریک از شرکاء فعل جداگانه . نموده باشند 

بنابراین  هرچند هر یک از شرکاء در ارتکاب فعل بـا دیگـری مـشارکت          .  بوده، بر آیند مجموع اقدامات آنها شناخته می شود         متعدد شرکاء 
  )شرکت در نتیجه (   نکرده است لکن، در نتیجه ای که از اقدامات انجام شده حاصل آمده شرکت داشته است

ی را انجام دهد که به تنهایی موجب قطع عضو نشود، شریک در جنایت نخواهـد بـود،          بنابراین  اگر هر کدام از مداخله کنندگان مستقالً فعل         
ای را زیر دست مجنی علیه قرار دهد و دیگـری کـارد    از این رو اگر یکی از آنها کارد برنده. هر چند افعال متعدد جانیان منجر به قطع گردد    

و، دست مجنی علیه قطع شود، شرکت محقق نشده و هیچکس محکوم            دیگری را در همان قسمت و روی دست وی گذاشته و با فشار هر د              
 بنابراین هر یک نسبت به جنایت خـود و          ،    زیرا هر کدام جزئی را مرتکب شده که دیگری در آن شرکت نداشته              .به کیفر قطع نخواهد شد    

هرکدام قسمتی از دست را مجـروح سـازد و در   اند که اگر  با این وجود تصریح کرده. شود به اندازۀ جرمی که وارد کرده است مجازات می      
جراحات متعدد عضو مجنی علیه قطع گردد به طوری که جنایت مستند به فعل همۀ مداخله کنندگان باشد، همـۀ آنهـا شـریک                        » سرایت«اثر  

  . در جنایت خواهند بود
  شرکت بالمباشره و شرکت بالتسبیب . 2

 واقع شود؛ شرکاء در جنایت نیز ممکن است همگی مباشرتاً مرتکب قتل شوند مانند آنکه       ارتکاب جنایت ممکن است بالمباشره یا بالتسبیب      
همچنین گاه مـی شـود کـه دو سـبب در عـرض یکـدیگر قـرار        . هریک از شرکاء با ضرب و جرح مجنی علیه در مرگ وی مباشرت نمایند           

 شرکاء مستقیماً در وقوع جنایت دخالت ننموده اند، بلکه بـا    در این فرض هیچیک از     . گرفته هر دو بالتسبیب در جنایت شرکت داشته باشند        
مانند آنکه چند نفر با انجام یک فعل یا افعـال متعـدد غـذای مقتـول                 . ایجاد سبب قتل موجبات حدوث مرگ مجنی علیه را فراهم ساخته اند           

  . قتل دیگری شونداقامۀ گواهی کذب در محکمه بارابه سم آلوده کرده و سبب جنایت بر او شوند ، یا آنکه 
  شرکت سبب و مباشر .3

.  ، هر دو شریک در جنایـت خواهنـد بـود            جنایت مستند به هر یک از آنها باشد        ،اگر سبب و مباشر در عرض یکدیگر با هم اجتماع نموده            
 دو در طول یکدیگر قـرار نگرفتـه         بنابراین اگر اولی سبب قتل را فراهم آورد و دومی مباشرتاً اقدام به عملیات منجر به قتل کند، چنانچه این                   

 یکی طعام مجنی علیه را آلوده به سم کند و دیگری وی را به شدت مجروح سـازد                 ، مانند آنکه . باشند، شرکت در جنایت محقق شده است      
  . و مرگ ناشی از جراحت و مسمومیت تشخیص گردد

  اجتماع شرکاء در یک زمان . 4
 شود، و یا گاه می شود که با وجود اجتماع شرکاء ، افعال ارتکابی هر یک، متعاقـب دیگـری   اعمال شرکاء ممکن است در یک هنگام واقع       

، همۀ آنها شـریک در قتـل خواهنـد بـود، لکـن ، اگـر        در این صورت چنانکه مرگ مستند به فعل همۀ ضاربین  تشخیص گردد           . واقع گردد 
زیـرا مـورد عرفـاً از مـصادیق         . شـود   آخرین ضـارب قاتـل قلمـداد مـی          موت مستندبه آن باشد،    ه ، مرگ فقط ناشی از آثار آخرین ضربه بود       

  . 1شرکت محسوب نشده است
  ارتکاب فعل شرکاء در زمانهای مختلف  .5

 بنابراین ممکن است اقدامات شـرکاء در زمانهـایی          .همزمانی یا قرائت وقوع فعل شرکاء به منظور تحقق عنوان شرکت ضروری نخواهد بود             
 دور از یکدیگر انجام شود، مانند آنکه دومی چند روز بعد از جراحت نفـر اول و سـومی چنـد مـاه بعـد، مجنـی علیـه را                               نزدیک به هم یا به    

  .مجروح ساخته و وی به سبب سرایت هر سه جنایت به قتل برسد
  شرکت افعال متساوی التأثیر و مختلف التأثیر . 6

اوی بوده و هرکدام به یک نسبت مجنی علیه را مورد ضرب و جرح  در مواردی تأثیر فعل هر یک از شرکاء در وقوع جنایت مس           
بنـابراین چنانچـه اعمـال هریـک از شـرکاء           . اختالف تأثیر افعال در جنایت نیز مانع تحقـق شـرکت نخواهـد بـود                 .دهندقرار می 

 رو اخـتالف تـأثیر   از این. صدمات متفاوتی را از جهت شدت و ضعف سبب شده باشد، همه آنها شریک در جنایت خواهند بود 
، در تحقق شرکت مؤثر نبوده به مجرد حصول رابطۀ علیت بین جنایـت و افعـال                  فعل شرکاء یا تفاوت آنها از جهت نوع و میزان         

  . گرددارتکابی ضمان بر عهدۀ همۀ افراد ثابت می
                                                           

   قانون جدید مجازات اسالمی 371اده مستنبط از م. 1
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  شرکت مجنی علیه با جانی . 7
 به طوری که صدمه یا مرگ واقع شـده مـستند بـه               ، رکت نماید گاه می شود که بزه دیده خود در جنایت بر خویش با جانی مشا             

زیرا خود وی عامل وجـود      . ، ساقط است   گردددر این صورت آنچه در مقابل فعل مجنی علیه ایجاد می          . فعل هر دوی آنها باشد    
  .آن می باشد، بنابراین ولی دم بعد از رد نصف دیه می تواند جانی را قصاص نماید

   شرکت با حیوان .8
اگر مرگ مستند به دو جرمی باشد که یکی از آنها ناشی از حمله حیوان است، جارح فقط ضامن نیمی از جنایـت خواهـد بـود،                           
مانند آنکه فردی دیگری را مجروح ساخته و پس از آن حیوانی وحشی نیز او را گاز گرفته و هردو جرح موجـب مـرگ مجنـی     

   .1، جانی فقط مسئول پرداخت نصف دیه خواهد بود نماینددر صورتی که اولیاء دم مطالبۀ دیه . علیه شود
  

هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحـت سـابق          ♣
واردی کـه در    گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیۀ جراحتی است که وارد کرده مگـر مـ                   به تنهائی موجب مرگ می    

  .باشد قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می
هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمـق حیـات در او بـاقی بمانـد و در ایـن                             ♣

  .پردازد شود و دومی تنها دیۀ جنایت بر مرده را می حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می
 هر گاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کـافی اسـت و نـسبت بـه                   ♣

 .نقص عضو قصاص یا دیه نیست

  انواع شرکت به اعتبار رکن روانی -ب
نایت یا اختالف آنها در حوزۀ رکن روانی، شرکت در جنایـت مـی توانـد                با توجه به امکان وحدت قصد مداخله کنندگان در ج         

  .به انواع زیر تقسیم گردد
  شرکت عامدین . 1

 همۀ آنها پس از پرداخت دیـۀ مـازاد بـر اسـتحقاق و بـا وجـود              ، هرگاه چند نفر به طور عمدی در ایجاد جنایت مشارکت نمایند          
    اطالع شرکاء از وجود یکدیگر و توافق یا تبانی سابق آنـان بـه منظـور تحقـق           علم و  در این باب    .  شرایط الزم قصاص می شوند    

  . شریک محسوب می گردندبه رغم عدم اطالع  ،در جرائم ضروری نبوده» شرکت « 
 را بـا  تصـدق عرفـی شـرک   ، غالب فقهای شیعه شرکت در جرم را از موضوعات مطرح در قلمرو رکن مادی جرم قلمداد کرده    

  .ان رابطۀ استناد مالک دانسته اندتوجه به امک
  شرکت عمد و شرکت شبه عمد. 2
در این صورت اولیـاء دم  .  با دیگری که به طور شبیه عمد مجنی را مجروح کرده است، مشارکت نماید       دممکن است جانی عام    

  .می توانند با اخذ نصف دیه از جانی شبه عمد و پرداخت آن به جانی عمد از وی قصاص کنند
  ت عمد و خطای محض  شرک. 3
  عامد و جانی خطئی محض نیز می توانند در جنایت مشارکت نمایند، مانند آنکه کسی به قصد شکار تیری را رها کنـد و اتفاقـاً                          

در این فـرض نیـز بـا احـراز رابطـۀ علیّـت میـان                . به انسانی که قبالً به وسیلۀ دیگری به طور عمد مجروح شده است اصابت نماید              
ل هر دو، عاقلۀ جانی خطایی نیمی از دیۀ جنایت را پرداخت نموده و مجنی علیه یا اولیاء وی می توانند با رد نـصف                         جنایت و فع  

  .دیه به جانی عمد قصاص او را مطالبه کنند
  شرکت عمد، شبه عمد و خطای محض . 4

مانند آنکـه   .  آنها تشخیص داده شود    گاه می شود که سه نوع جنایت به نحوی در وقوع مرگ مؤثر باشد که قتل مستند به هر سۀ                   
 مجنی علیه را مجروح سازد و دومی در اثر خطای شبیه عمد و سومی بـه سـبب خطـای محـض           ، اولی به طور عمد و با قصد قتل       

                                                           
  پیشینمنبع ،  دکتر محمد هادی صادقی .2
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، موجب مرگ شوند، در این صورت نیز هر یک از شـرکاء متناسـب بـا ماهیـت جنایـت                      جراحات دیگری را بر وی وارد نموده      
به طوری که جانی عمد پس از پرداخت         . سبت حدود مسئولیت خود ضامن خواهد بود      ارتکابی و به ن   

3
دیه به وی محکـوم بـه        2

 قصاص بوده و از جانی شبه عمد و عاقلۀ جانی خطایی هر کدام
3
  .گردد  دیه دریافت می1

  شبهه در اسناد جنایت به شرکاء  - بند سوم
بنابراین اگـر  . باشد از اهمیت اساسی برخوردار است تشخیص رابطۀ استناد جرم به فعل همۀ شرکاء می » شرکت  «  در تحقق    آنچه

در صالحیت تأثیر فعل یکی از شرکاء به هر دلیل مانند نوع فعل یا میزان شدت آن تردید شود، احکـام شـرکت جـاری نـشده و                            
انین موجود، تبانی و توافق مجرمین موجب تحقق عنوان شـرکت نبـوده، بلکـه وجـود              نمی توان استیفا قصاص نمود، زیرا بنابر قو       

  .رابطۀ علیت میان جنایت و فعل فرد فرد آنها برای شریک شمردن جانیان ضروری است
و لکن اگر در اسناد جنایت به فعل همۀ جانیان شبهه حاصـل آمـده   . اثبات استناد جنایت به فعل همۀ شرکاء بر عهدۀ مدعی است        

قصاص منتفی شده و تبدیل به دیـه         »  ورءدقاعدۀ  « به استناد   ،  مشخص نگردد که مرگ از فعل کدامیک از آنها ناشی شده است             
  .گردد، و محکمه نمی تواند به استدالل اینکه معلوم نیست مرتکب کدامیک از آنهاست هردو را تبرئه کند می

  .اند خت دیه می گردد اختالف کردهحقوقدانان اسالمی در اینکه چه کسی عهده دار پردا
   مجازات شرکت - بند چهارم
هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کنـد و              :   قانون جدید مجازات اسالمی      125مطابق ماده   

د و خـواه اثـر کـار آنـان     جرم ، مستند به رفتار همۀ آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباش                
در مـورد جـرائم   . مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجـازات او مجـازات فاعـل مـستقل آن جـرم اسـت                 

غیرعمدی نیز چنانچه جرم ، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصرین ، شریک در جرم محسوب مـی شـوند و مجـازات هـر                    
  .قل آن جرم است یک از آنان ، مجازات فاعل مست

اگر عده ای ، آسـیب هـایی را بـر مجنـی علیـه وارد                :  همان قانون ، پیرامون شرکت در جنایت مقرر می دارد            368همچنین ماده   
کنند و تنها برخی از آسیب ها ، موجب قتل او شود ، فقط واردکنندگان این آسیب ها ، شـریک در قتـل مـی باشـند و دیگـران                               

   . 1 یا پرداخت دیه محکوم می شوندحسب مورد ، به قصاص عضو
 ، کـه زیربنـای قـصاص را       ثلـه در مورد کیفر شرکای در قتل ، برخی معتقدند که قصاص کردن همـۀ آنهـا بـر خـالف اصـل مما                      

لـیکن  .  ، منافـات دارد      » فال یُسرف فـی القتـل        « یا   » النفس بالنفس    «تشکیل می دهد ، بوده و با برخی از دستورات قرآنی ، مثل              
یدۀ جمهور فقهای اهل سنت و نظر مشهور در میان فقهای شیعه آن است که در چنین حالتی همـۀ مرتکبـان ، بـدون توجـه بـه                  عق

زیرا ، در غیر این صورت ، هـر کـس کـه قـصد               . تعداد آنها ، قاتل محسوب شده و طبق موازین مربوطه قابل مجازات می باشند               
خود شریکی در ارتکاب جرم می جوید ، در حالی که دلیلی برای سقوط قصاص ،                قتل را داشته باشد برای فرار از قصاص برای          

  . به صِرفِ تعدد قاتالن ، وجود ندارد 
هرگاه دو یا چند نفر به نحو شـرکت   « ،   ، با قبول نظر مشهور ، اشعار داشته است            قانون جدید مجازات اسالمی    533بدین ترتیب ، ماده     

گری گردند ، به طوری که آن جنایت یا خسارت به هـر دو یـا همگـی مـستند باشـد ، بـه طـور مـساوی         سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دی      
بدین ترتیب و با توجه به مفاد این ماده ، در صورت اشـتراک چنـد نفـر در کـشتن عمـدی دیگـری ، اولیـای دم مقتـول                           . »ضامن می باشند  

  . توانند به انتخاب یکی از گزینه های زیر دست زنند  می
  .  عفو همۀ قاتالن بدون قید و شرط  .1
  .عفو همۀ قاتالن به شرط پرداخت دیه ، که در این حالت دیه به تساوی از قاتالن گرفته می شود  .2

                                                           
 .  تعزیر عمل می گرددمجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولیِ دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون دیه و  : قانون جدید مجازات اسالمی 381بر اساس ماده . 1



 
   
   

  

70

 
 ]جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص [   حقوق جزای اختصاصی

      www.departeman.com 66912180   ـ 09123787199        .از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی 

قصاص کردن برخی از قاتالن و عفو سایرین با اخذ دیه ، که در چنین حالتی اولیای دم باید دیۀ مازاد بر جنایت را بـه قـاتالنی                             .3
نکتۀ قابل ذکر در اینجا آن است که حتی         .  شوند پرداخت نموده و از قاتالن بخشیده شده دیۀ متناسب اخذ نمایند              که قصاص می  
 قاتل یا قاتالنی را با اخذ مبلغی بیش از دیۀ مقدر عفو کرده باشند ، تفاضـل دیـۀ قابـل پرداخـت بـه قـاتالن مـورد                         اگر اولیای دم ،   

برای مثـال ، اگـر   . می شود و اولیای دم در قبال آنان چیز بیشتری بر عهده نخواهند داشت               قصاص بر مبنای همان دیۀ مقدر تعیین        
 تنهـا   آنان از یکی از دو مردی که مرد سومی را با شرکت یکدیگر کشته انـد معـادل هـزار شـتر دیـه بگیرنـد و او را عفـو کننـد ،            

  .موظف به پرداخت معادل پنجاه شتر به قاتل مورد قصاص خواهند بود 

قصاص کردن بعضی از قاتالن و عفو سایرین بدون قید و شرط ، که در این حالت اولیای دم باید ، از جیب خـود ، دیـۀ مـازاد                               .4
 .بر جنایت را به هر یک از قاتالنی که می خواهند آنها را قصاص کنند پرداخت نمایند 

 .پرداخت دیه مازاد بر جنایت به هر یک از قاتالن خواهند بود قصاص کردن همۀ قاتالن ، که در چنین حالتی اولیای دم موظف به  . 5

ایـن حکـم ، کـه در        . در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشـد                        
ست ، که قطعاً حق صرف نظر    و به موجب آن فاضل دیه حق جانی ا        جراحات نیز جاری است ، متأثر از نظر مشهور فقها می باشد             

  . کردن از آن را نیز دارد 
کنـد و   مسئولیت پرداخت فاضل دیه با ولی دم می باشد و اوست که با پرداخت تفاضل دیه به قصاص شـوندگان آنهـا را قـصاص مـی                          

  .یتی بر عهده داشته باشند شدگان مستقیماً در مقابل قصاص شوندگان مسئول سهم دیۀ عفو شدگان را از آنها می گیرد ، نه این که عفو
اشاره به این نکته ضروری است که دیه قابل پرداخت به مقتول از سوی شـرکا ، بـدون توجـه بـه میـزان تـأثیر عمـل هـر یـک در               

  . بر همۀ آنها به تساوی خواهد بود در صورت عمدی بودن جنایت نیز قصاص . حصول نتیجه ، به طور مساوی پرداخت می شود 
 به موضوع برخورد دو نفر یا دو وسیله نقلیه به یکدیگر پرداخته و ، بدون توجه به میزان تقـصیر ، نـصف دیـه و                            528 و   527مواد  

  . اند خسارت هر طرف را بر عهدۀ طرف مقابل دانسته
  : قانون جدید مجازات اسالمی 532 الی 527مطابق مواد 

 یا آسیب ببینند ، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد ، مساوی باشد هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند          
در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیۀ هر کدام از مال دیگری و در مورد خطاء محـض نـصف دیـۀ هـر کـدام بـه وسـیلۀ عاقلـۀ            

 مرتکـب ، نـصف دیـه را    دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند ، حسب مورد عاقله یا خود                   
   .1باید به مجنی علیه یا اولیاء دم او بپردازند

هرگاه در اثر برخورد دو وسیلۀ نقلیۀ زمینی ، آبی یا هوایی ، راننده یا سرنشینان آنهـا کـشته شـوند یـا آسـیب ببیننـد در صـورت                               
 هر دو وسیلۀ نقلیه است و چنانچه سه وسیلۀ          انتساب برخورد به هر دو راننده ، هر یک مسئول نصف دیۀ رانندۀ مقابل و سرنشینان               

باشد و بـه   نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیۀ راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیلۀ نقلیه می 
د بـه او مـستند      همین صورت در وسایل نقلیۀ بیشتر ، محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخـور                      

   .2باشد ، فقط او ضامن است
در کلیۀ مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است ، دادگاه موظف است استناد نتیجۀ حاصله به تقـصیر مرتکـب را                        

  . احراز نماید 
  .، ضمان منتفی است هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیلۀ نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید 

در موارد برخورد ، هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثـری     
  .بر آن مترتب نگردد ، تنها دربارۀ طرفی که حادثه مستند به اوست ، ضمان ثابت است 

                                                           
  قانون جدید مجازات اسالمی 527ماده . 1
   قانون جدید مجازات اسالمی 528ماده . 1
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یکی از آنها مشمول تعریـف جنایـات عمـدی گـردد حـسب مـورد حکـم بـه                    در برخورد دو وسیلۀ نقلیه ، هرگاه رفتار هر دو یا            
  . قصاص یا دیه می شود 

هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند ، به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر                 
  .دو یا همگی مستند باشد ، به طور مساوی ضامن می باشند 

 در مورد برخورد دو نفر یا دو وسیلۀ نقلیه به آن اشاره شده است ، شرکت در جنایت توسط جـانی                       528 و   527 آنچه که در مواد   
و شخص مجنیٌ علیه است ، که در چنین صورتی تنها نصف دیه بر عهده جانی می باشـد ، زیـرا مـسئولیت نـصف دیگـر دیـه بـر                      

نوع شرکت شامل حالتی اسـت کـه یـک سـر طنـابی را کـه دور گـردن              مثال های دیگر از این      . عهدۀ خود مجنیٌ علیه قرار دارد       
 در اثر خفگی بمیرد ، یا این که شخصی بـه   بسته شده خود وی و سر دیگر آن را دیگری بکشد و در نتیجه مجنیٌ علیه مجنیٌ علیه 

ف کـرده و در نتیجـۀ تـأثیر         دیگری جراحتی وارد کند و مجنیٌ علیه ، به قصد مداوای خود ، داروی نامناسـبی را بـه اشـتباه مـصر                      
  . مشترک جراحت و دارو جان بازد 

همین طور ، اگر مثال سه نفر در تخریب دیواری مشارکت نمایند ، و بر اثر ریزش دیوار ، یکی از آن سـه تـن کـشته یـا مجـروح                                
در مـواردی   . بـود   شود ، دو سوم دیۀ وی بر عهدۀ دو شریک دیگر قرار دارد که هر یک مسئول پرداخت یک سوم دیه خواهـد                        

نیز که عوامل دیگری مثل حیوانات به همراه شخص جانی در وقوع جنایت مؤثر بوده اند باید تنها نیمی از دیه را از جـانی مطالبـه      
کرد ، مثل این که کسی به دیگری زخمی وارد کند ، و بعـد از آن ، حیـوان درنـده ای وی را گـاز بگیـرد و مجنـیٌ علیـه در اثـر                     

قصاص ساقط نمی شود ولـی نـصف دیـه بـه            در این حالت ، بنا به گفتۀ محقق حلی در شرایع االسالم             . زخم بمیرد   سرایت هر دو    
 به نظر می رسد که همین حکم در مواردی جـاری باشـد کـه تـأثیر مـشترک عمـل        .جانی قصاص شونده قابل پرداخت می باشد        

  . مرگ وی شود ریخته از کوه بر سر قربانی موجبفرو جانی و اشیایی مثل سنگِ
در مواردی ممکن است یک انسان به همراه چند حیوان موجب جراحت یا مرگ انسان دیگری شده باشد ، مثل این که جـانی مجنـیٌ                          

  . علیه را مجروح کرده ، حیوان درنده ای وی را گاز بگیرد و ماری نیز او را نیش بزند و مجنیٌ علیه در اثر سرایت هر سه زخم بمیرد 
 رسد ، در این مورد بر اساس آن که آیا جراحـات وارده از سـوی دو یـا چنـد حیـوان مجموعـاً اثـر واحـد یـا متفـاوتی           به نظر می 

در حالت اول ، مثال نیش زدن دو یا چند زنبور ، باید همۀ حیوانات را مجموعاً                 .  می توان پاسخ های متفاوتی ارائه کرد          اند ،  داشته
وم ، مثال گاز گرفتن دو عضو مجنـیٌ علیـه توسـط دو حیـوان ، هـر حیـوان عُرفـاً عامـل                  یک عامل حساب کرد ، ولی در حالت د        

  .مجزایی محسوب می شود و باید به طور جداگانه در احتساب میزان دیۀ قابل پرداخت از سوی جانی مدنظر قرار گیرد 
. ک یا چند تـن دیگـر دخالـت دارنـد           بحث شرکت در جنایات مربوط به زمانی است که چند نفر در کشتن یا ایراد جراحت به ی                 

هرگاه عکس موضوع رخ دهد ، موضوع تعدد جرم پیش خواهد آمد ، مثل این که یک نفر تعـداد زیـادی را کـشته یـا مجـروح                             
در این صورت همۀ آنها یا اولیای دم آنان می توانند خواهان قصاص شده یا مطالبه دیه کنند ولـی هرگـاه یکـی از مجنـی                           . سازد  

اولیای دم آنها مبادرت به قصاص کند برای دیگران حقی باقی نمی ماند ، زیرا مجازات اصلی و ابتدایی قصاص اسـت و            یا  علیهم  
  . تنها با رضایت ولی دم یا مجنیٌ علیه و قاتل تبدیل به دیه می شود 

 شده است و متناسب با سـهم        هر یک از شرکاء با توجه به عنوان جنایتی که از او صادر            : در مجموع و به طور خالصه باید گفت         
پس اگر پدری در قتل عمدی فرزند خـود بـا بیگانـه مـشارکت کنـد، پـدر محکـوم بـه تعزیـر و               . خویش مسؤلیت خواهد داشت   

و اگر چند نفـر بیگانـه بـه طـور عمـد مرتکـب       . گرددپرداخت نصف دیه بوده و از قاتل دیگر با رد نصف دیه به وی قصاص می    
رت مطالبۀ اولیاء دم همگی محکوم به قصاص می شوند، به عبـارت دیگـر ولـی دم مخیـر اسـت بـین       ، در صو جنایت شده باشند  

  .قصاص همۀ آنها بعد از رد زائد از دیه مقتول و یا کشتن یکی از آنها
  .قول مشهور فقهای امامیه و غالب فقیهان اهل سنت قصاص همۀ شرکاء در مقابل قتل یک فرد است
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 وارد کرده و مقتول تنها در اثـر یکـی از آنهـا    به مقتول جرحی  مثل حالتی که دو نفر        ، ایت به شرکا  در صورت شبهه در اسناد جن     
 « ، بـر اسـاس قاعـده   ، در این حالـت بـه علـت وجـود شـبهه      . فوت کند و هر یک دیگری را متهم کند که جرح متعلق به اوست            

  . ، اما دیه حکم خود را خواهد داشت ساقط می شود » قصاص 
   :  هانکته

  :  قانون جدید مجازات اسالمی 374 و 373مطابق مواد 
در موارد شرکت در جنایت عمدی ، حسب مورد ، مجنی علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکاء در جنایت عمدی را قـصاص                          

کی از آنان را قـصاص  کند و دیگران باید فوراً سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همۀ شریکان یا بیش از ی                  
اگر قـصاص شـوندگان   . کند ، مشروط بر اینکه دیۀ مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص ، به قصاص شوندگان بپردازد          

  . همۀ شرکاء نباشند، هر یک از شرکاء که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیۀ جنایت را به نسبت تعداد شرکاء بپردازد 
جنی علیه یا ولیِ دم ، خواهان قصاص برخی از شرکاء باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یـا بـا آنـان        اگر م   -تبصره  

مصالحه نماید، در صورتی که دیۀ قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشـد ، بایـد پـیش از قـصاص ، مـازاد دیـۀ آنـان را بـه قـصاص                    
  . شوندگان بپردازد 

 مسلمانی را عمـداً بـه      مانند اینکه زنی ، مردی را یا غیرمسلمانی ،-یت ، بیش از دیۀ مقابل آن جنایت در مرتکب باشد   هرگاه دیۀ جنا  
  اگر مرتکب یک نفر باشد ، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص ، حق گرفتن فاضـل دیـه را      -قتل برساند یا دست وی را قطع کند         

حب حق قصاص می تواند پس از پرداخت مازاد دیۀ قصاص شوندگان بر دیۀ جنایت به آنان ،          ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند ، صا       
همچنین می تواند به اندازۀ دیۀ جنایت ، از شریکان در جنایت ، قصاص کند و چیـزی نپـردازد ، کـه در ایـن               . همگی را قصاص کند     

افزون بر ایـن ، صـاحب حـق         . پردازند   ص شوندگان می  صورت ، شرکائی که قصاص نمی شوند ، سهم دیۀ خود از جنایت را به قصا               
 قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شـریکان بگیـرد ؛ لکـن                 قصاص می تواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیۀ جنایت است ،               

  . مصالحه نماید صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند ، مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر 
همچنین اگر ولیِ دم خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیۀ مجموع شان بیش از دیـۀ جنایـت اسـت باشـد ، نخـست بایـد                              

  . فاضل دیۀ قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید 
  : قانون جدید مجازات اسالمی 370 الی 368مطابق مواد 

ده ای ، آسیب هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها ، موجب قتل او شـود ، فقـط واردکننـدگان ایـن        اگر ع 
  . آسیب ها ، شریک در قتل می باشند و دیگران حسب مورد ، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند 

  . ، حسب مورد ، عمدی ، شبه عمدی یا خطای محض باشد قتل یا هر جنایت دیگر ، می تواند نسبت به هر یک از شرکاء 
ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء ، به هر دلیل ، مانند فقدان شـرطی از شـرایط معتبـر در قـصاص یـا غیرعمـدی بـودن          

  .  مانع از حق قصاص بر دیگر شرکاء نیست و هر یک از شرکاء حکم خود را دارند  جنایت نسبت به او ،
هرگاه دو یا چند عامل ، برخـی بـه مباشـرت و بعـضی بـه تـسبیب در                :  قانون جدید مجازات اسالمی نیز مقرر می دارد          526ماده  

وقوع جنایتی ، تأثیر داشته باشند ، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد ، به             
. یزان تأثیر رفتارشان مسئولند   ار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به م           طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفت       

  .در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار ، جاهل ، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ، ضامن است 
∗∗∗  

   معاونت در قتل عمد  –گفتار چهارم 
، وقـوع    در انجام جرم مداخله نموده است ، لکن بر خالف مجرم یا مجـرمین اصـلی  معاون کسی است که هر چند مانند شریک  

  . بنابراین ممیز اساسی معاونت از شرکت  فقدان رابطه استناد بین جرم و معاون است . شود  جرم به وی اسناد داده نمی
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  :د اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شون :  قانون جدید مجازات اسالمی 126مطابق ماده 
ء استفاده از قدرت ، دسیسه یا فریب موجـب وقـوع              هرکس ، دیگری را ترغیب ، تهدید ، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با سو                   .1

  .جرم گردد 
  . وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریقۀ ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد  کسهر  .2
  .کند هرکس وقوع جرم را تسهیل   .3

چنانچه فاعـل اصـلی     . برای تحقق معاونت در جرم ، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است                        -تبصره  
  . جرم ، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود ، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود 

  اونتارکان مع  –بند اول 
 معاونت در جرائم را به طور کلی توصیف مجرمانـه و ارکـان متـشکله جـرم معاونـت را تـشریح                        قانون جدید مجازات     126مادۀ  

  . به موجب این ماده وقوع معاونت در جرم متوقف بر وجود عناصر و شرایط زیر است . کرده است
 از قبیـل تحریـک ،        قـانون جدیـد مجـازات اسـالمی ،         126دۀ  انجام فعل مادی یا غیر مادی به یکی از صورتهای مذکور در مـا              .1

  . . . ترغیب ، تهدید ، دسیسه، فریب ونیرنگ ، تهیه وسایل و 
صدور فعل مجرمانه از مجرم اصلی ـ از آنجا که قانونگذار به پیروی از یکی از نظریات فقیهان اسالمی عاریتی بودن توصـیف    .2

، چنانچه مجرم اصـلی  از   داند انه آن را ناشی از جرم ارتکابی به وسیلۀ مجرم اصلی می         جزایی فعل معاون را تأیید و وصف مجرم       
گـردد، از ایـن رو امکـان تحقـق شـروع بـه معاونـت نیـز وجـود                    انجام جنایت سر باز زند معاونت در جرم نیز موضوعاً منتفی می           

  .نخواهد داشت
تحریـک کننـده    ، لـی از ناحیـۀ تحریـک شـده عملـی سـرنزند          بنابر این اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کنـد، و            

مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شـود یـا شـروع بـه             
بـا  ، سرنزند  ولی هیچ عملی از طفل  ،مثالً اگر زنی به طفل دوازده ساله سم دهد که به شوهر سابق او بخوراند             .  اجرای آن بنماید  

  .معاون نیز قابل مجازات نیست،   طفل سر نزده  طرفاینکه عمل زن در معاونت تمام است ، چون جرمی از
 از آنجا که معاونت یک امر واقعی و عینی است تحقق آن منـوط بـه تـأثیر اعانـت و کمـک                        -تأثیر فعل معاون در وقوع جرم         .3

 که اگر کسی به قصد مساعدت در جرم اقداماتی را انجام دهد که ثابـت شـود    مرتکب در وقوع جرم است، بنابراین بدیهی است       
  .هیچگونه دخالت و نقشی در وقوع جرم اصلی نداشته است معاون در آن جرم نخواهد بود

 ضرورت تـأثیر مـادی یـا غیـر مـادی فعـل معـاون در تحقـق جـرم مـستلزم                      -همزمانی یا تقدم فعل معاون بر فعل مجرم اصلی            .4
؛ از ایـن رو عملیـاتی کـه پـس از وقـوع جـرم صـورت         نی این دو فعل یا مقدم بودن اقدامات معاون نسبت بـه جـرم اسـت           همزما
  .پذیرد نمی توان به عنوان معاونت در همان جرم قلمداد گردد می

و مباشر و یا اجتمـاع       از آنجا که این صورت از همکاری در جرم غالباً مصادیق اجتماع سبب               -عدم استناد جرم به فعل معاون         .5
اسباب متعدد در طول یکدیگر است، چنانچه سبب، اقوی از مباشر بوده یا آنکه سبب مقدم در تأثیر قلمداد شود معاونـت منتفـی                        

  .گرددو همان به عنوان مجرم اصلی تعقیب می
- خود را از عمل مجرمانه مرتکب جرم وام مـی  نظر به اینکه فعل معاون وصف مجرمانه-علم و اطالع معاون از مجرمانه بودن فعل جانی           .6

  .نوعیت اقدامات مجرم اصلی شده استم، آگاهی معاون بر مجرمانه بودن فعل خویش منوط به علم و اطالع وی نسبت به م گیرد
جـازات  قـانون م  43بنابراین معاون باید انجام یکی از افعال مذکور در مادۀ .  معاونت یک جرم عمدی است -قصد فعل اعانت  .7

  . را قصد کنداسالمی
پـس اگـر    .  معاون باید فعل خود رابه قصد تحقق ارتکاب جرم مورد نظر به وسیلۀ جانی به انجـام رسـاند                   -قصد حصول نتیجه      .8

طریـق ارتکـاب آن را بـا علـم بـه قـصد       « کسی فعلی را قصد کند که نسبت به تأثیر آن در وقوع جنایـت آگـاهی داشـته و مـثالً                    
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زیرا علم به این امر که عمل وی در انجام جرم به وسیلۀ مرتکب اصلی سـببیّت خواهـد                . معاون در جرم است   » دهد  مرتکب ارائه   
  .داشت، خود قصد ضمنی معاونت در آن جرم است

 یکسانی و وحدت قصد معاون و جانی از دیگر شرایط الزم در معاونت است، پس اگر کسی اسلحۀ خود را به                     -وحدت قصد    .9
 . بود لکن مجرم با همان اسلحه انسانی را به قتل برساند معاون در قتل نخواهد             . پارد تا گوسفندان دیگری را تلف کند      مجرم می س  

  .زیرا هرچند قصد وی وقوع فعل عدوانی و نامشروع می باشد، لکن قصد مساعدت در آنچه واقع شده نداشته است
خطـایی محـض قابـل     و  عمدی امکان پذیر است و در قتل شبه عمدیاز این شرط می توان استنباط کرد که معاونت تنها در قتل 

،   پس هرگاه کسی اگرچه به قصد قتل، دیگری را تحریک به زدن نماید و جانی بدون قصد ابتدایی یا تبعـی قتـل                       .تحقق نیست   
لیکن می تـوان  . ب نخواهد بود در جنایت شبه عمدی قابل تعقیتبه عنوان معاون، مجنی علیه را بزند و اتفاقاً منتهی به مرگ شود    

  1.تحریک کننده را به عنوان معاونت درضرب و نه مرگ ناشی از آن تحت تعقیب قرار داد
  : نمود قسیمدر مجموع  و با توجه به آنچه که در فوق آمد ، ارکان معاونت را می توان به شرح ذیل تفکیک و ت

   رکن مادی–الف 
  . یکی از مصادیق زیر دانسته شده است دید مجازات اسالمی ، قانون ج126عنصر مادی معاونت در ماده 

   به معنی برانگیختن شخص دیگر به ارتکاب جرم  :تحریک  .1
 به معنی ایجاد شوق ، میل و رغبت در دیگری نسبت به ارتکاب جرم ، که علی االصول تأثیر  و نفوذ آن از تحریـک      :ترغیب   .2

  .کمتر است 
  .شتن دیگری به ارتکاب جرم به وسیلۀ ترساندن او نسبت به جان ، مال ، ناموس ، آبرو و حیثیت وی به معنی وادا: تهدید  .3
  . به معنی برانگیختن حس آز و طمع دیگری در جهت ارتکاب جرم : تطمیع  .4
ی بـه ارتکـاب جـرم ،        به معنی حیله گری و انجام اقدامات خدعه آمیز جهت واداشتن دیگر           : به کار بردن دسیسه ، فریب و نیرنگ          . 5

  . فرد خاصی با دسیسه و نیرنگ ترتیب روبرو شدن آنها را با یکدیگر بدهد مثل این که شخصی با علم به قصد قطعی دیگری به کشتن 
یعنی این که شخص ابزار الزم برای ارتکاب جرم ، مثال سالح برای قتل یا کلیـد بـرای سـرقت یـا                       : تهیۀ وسایل ارتکاب جرم      . 6

  .ی دایر کردن مرکز فساد و فحشا ، را در اختیار دیگری قرار دهد خانه برا
یعنی این که شخص شیوه و راه ارتکاب جرم را به دیگری بیاموزد ، مثل این که نقشۀ محل سـرقت               : ارائه طریق ارتکاب جرم      .7

  .د قربانی آگاه سازد را به وی بدهد یا شیوۀ ارتکاب جیب بری را به او یاد دهد و یا قاتل را از مسیر رفت و آم
یعنی آسان کردن ارتکاب جرم برای مجرم اصلی ، مثل کشیک دادن در محل سرقت برای مطلـع کـردن                    : تسهیل وقوع جرم     . 8

  . سارق از آمدن مأموران ، یا نگه داشتن قربانی جهت قادر ساختن مجرم به کشتن یا مجروح کردن وی 
 معاونـت در      الذکر ، سکوت و جلوگیری نکردن از ارتکاب جرم را نمی توان به منزلۀ              بدین ترتیب و با توجه به مصادیق حصری فوق        

 اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختالس شود و دیگری با علم و اطالع سکوت اختیـار کنـد و                    «بنابراین ،   . آن جرم دانست    
   ». از امور وجودی است نه عدمی ..... معاونت ... گزارش ندهد ، عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد ، چون 

عمـال دیگـری ، گـاه    عمال کنترل و مراقبـت بـر اَ      علیرغم آنچه گفته شد ، به نظر می رسد که در صورت موظف بودن کسی به اِ                
 فـرض کنیـد  . ت عمال این وظیفه را نوعی تشویق مجرم و تسهیل جرم ارتکابی ، و در نتیجه معاونت در جرم دانـس                 توان عدم اِ    می

عمال وی می باشد کلید خـودروی پـدر را از جیـب او بیـرون آورده ، و     ای در حالی که پدرش نظاره گر اَ    پسر بچۀ چهارده ساله   
در این حالت سکوت و عدم اقدام پدر به منزلۀ تشویق فرزنـد و              . ضمن نشستن پشت فرمان خودرو ، آن را به بیرون هدایت کند             

، می تواند عنصر مـادی معاونـت در جـرم را            126 سوی او می باشد و این هر دو ، طبق ماده             تسهیل عمل رانندگیِ بدون پروانه از     

                                                           
  محمد هادی صادقی ، منبع پیشیندکتر . 1
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همین طور ،  عدم اقدام عمدی نگهبان مسلح بانک در مقابل سارق می تواند نوعی تـشویق سـارق و تـسهیل عمـل                . تشکیل دهد   
انه ، در شب معین از قفل کردن در خانـه در  مستخدمی نیز ، که با علم به قصد دیگری برای کشتن صاحب خ          . سرقت تلقی شود    

آن شب عمداً خودداری می کند می تواند ، در صورت تحقق قتل عمدی ، معاون در آن محسوب شود ، هر چند که هیچ تبانی                          
  . قبلی با قاتل نکرده باشد 

یـا همزمـان   مرتکـب  د مقدم بر عمـل   ، بای126همانگونه که قبال ذکر شد ، از لحاظ زمانی ، عمل معاون ، به موجب تبصره  ماده        
، اعمالی که پس از ارتکاب جرم ، در جهت کمک به مجرم برای فـرار از دسـت مـأموران یـا اختفـای                         بدین ترتیب   . با آن باشد    

 636بـرای مثـال ، مـاده        . گیرد ، معاونت در جرم تلقی نمی شود ، بلکه ممکن است جـرم مـستقلی باشـد                   آالت جرم صورت می   
 هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کنـد یـا قبـل    [   در مورد پنهان کردن جسد مقتول مقرر می دارد ، »یرات  قانون تعز   «

از این که به اشخاصی که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید ، به حبس از سه مـاه و یـک روز                        
 هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خالصـی مجـرم از               [یز اشعار می دارد ،       ن 554 ماده   ]. تا یک سال محکوم خواهد شد       

محاکمه و محکومیت مساعدت کند ، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادلـه                         
  . ]جعلی ابراز کند ، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد 

بنابراین هرگاه کسی چاقویی به دیگری برای ارتکاب قتل بدهـد           .  رابطۀ سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی ضروری است            وجود
 و در نتیجـه معـاون در قتـل    » تهیـه کننـدۀ وسـیلۀ ارتکـاب جـرم         «ولی او با استفاده از تفنگ مرتکب قتل شود ، فرد اول را نمی توان                

 مجرم اصلی به ارتکـاب جـرم و   » تشویق کردن «مجموع شرایط و اوضاع و احوال ، عمل او را به منزلۀ         دانست ، مگر آن که بتوان از        
همین طور ، هرگاه شخصی با فریاد زدن ، دیگری را بـه کـشتن شـخص ثـالثی تحریـک            . در نتیجه از این لحاظ وی را معاون دانست          

لیکن ، اگر قاتل پـس از  .  فریاد زننده را نمی توان معاون در جرم دانست    مرتکب قتل شود ،     نماید ولی قاتل ، بدون شنیدن آن فریاد ،        
 مرتکب قتل شود ، فریادزننده ، در صورت وجود سایر شرایط ، معاون در قتل محسوب خواهد شـد و صـرف ایـن کـه       شنیدن فریاد ،  

ولی اگر عمل   . ولیت معاون نخواهد شد     قاتل بگوید حتی اگر آن شخص فریاد نمی زد نیز من مقتول را می کشتم ، موجب سلب مسئ                  
  .شخص را به هیچ روی نتوان تسهیل ارتکاب جرم دانست ، حکم به معاونت داده نمی شود 

   رکن روانی -ب
 ، وجود وحدت قصد بـین معـاون و           قانون جدید مجازات اسالمی    126برای تحقق عنصر روانی معاونت ، به موجب تبصره  ماده            

بنابراین ، هرگاه کسی سالح خود را برای شکار به دیگری بدهد ولی آن شخص بـا اسـتفاده از آن   .  جرم ضروری است    مرتکب
همین حکم در مواردی    . سالح مرتکب قتل دیگری شود ، شخص عاریه دهندۀ سالح را نمی توان معاون در قتل عمدی دانست                   

یگری کمک کند ولی آن شخص از کمک ارائه         به د ) مثال جعل   ( ای  جاری خواهد بود که شخص برای ارتکاب عمل مجرمانه        
  . استفاده نماید )  کالهبرداری مثالً( شده به وی برای ارتکاب جرم دیگری 

حتی به نظر می رسد که تمایل معاون به ارتکاب   . وحدت قصد مستلزم همفکری و تبانی قبلی بین معاون و مباشر جرم نمی باشد               
رفِ آگاهی و اطالع معاون نسبت به این که مساعدت وی بـرای ارتکـاب        شد ، بلکه صِ   جرم از سوی مباشر نیز ضرورت نداشته با       
  .کند گیرد کفایت میجرم از سوی مباشر مورد استفاده قرار می

 در مواردی که کسی به هیچ وجه قصد کمک کردن بـه مرتکـب اصـلی را نداشـته ، بلکـه ، بـرعکس ، قـصد بازداشـتن وی از                                
 نمی توان معاون در جرم دانست ، حتی اگـر دخالـت وی در عمـل باعـث ارتکـاب جـرم از                    را د ، وی  ارتکاب جرم را داشته باش    
 اگر کسی با اظهار مطالبی قصد بازداشتن دیگری را از کشتن شخص ثالثی داشـته باشـد                  بنابراین ، مثالً  . سوی مرتکب شده باشد     

رتکاب قتل از سوی وی شود ، گویندۀ آن سـخنان را ، بـه               ولی ، از قضا ، سخنان وی موجب تحریک بیشتر شنونده و در نتیجه ا              
  . دلیل نداشتن عنصر روانی ، نمی توان معاون در قتل عمدی دانست 
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بـه همـین دلیـل ،    .  گفتیم را می توان در جرایم غیر عمدی نیز اعمال کـرد  » وحدت قصد    «آنچه که فوقاً در مورد توسیع مفهوم        
 در جرایم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق مـی کنـد کـه بـا               «ود مقرر داشته است ،      دیوان عالی کشور در یکی از آرای خ       

منجـر بـه   علم و اطالع به این که شخصی در کار مهارت ندارد یا آن کار بر خالف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکـن اسـت                     
ن را به شاگرد خود که از رانندگی بی اطـالع  بنابراین ، اگر راننده ای رل ماشی    . حادثه خطرناکی شود با آن شخص معاونت کند         

   .»خواهد بود .... است بدهد و در نتیجه منجر به قتل کسی شود ، عمل معاونت در جرم 

  و مسهل در جرم قتلمجازات معاونت   - دومبند 

   مجازات معاونت به طور کلی  - الف
 نهی شده و مرتکب مستحق کیفر دنیوی و اخروی شمرده شده معاونت در قتل از جرائمی است که از طرف قانونگذار اسالمی شدیداً

 تعقیـب مجـرم و اجـرای کیفـر علیـه وی منـوط بـه مطالبـه و          ،مجازات معاون نیز مانند کیفر مرتکـب اصـلی حـق النـاس بـوده       . است
لکـن اگـر فعـل معـاون از     . گـردد ، معاون رها شده و تعقیب متوقف می ، بنابراین با گذشت اولیاء دم   درخواست اولیاء دم خواهد بود    

عناوین دیگری نیز مانند عفو و گذشت اولیاء دم با وجود هر عامل دیگری کـه                ،   عالوه بر معاونت در قتل        ، مصادیق تعدد اعتبار بوده   
  .امکان مجازات مقرر برای معاونت در قتل را منتفی سازد، مانع از مجازات وی با توجه به عناوین دیگر نخواهد بود

بـه علـل    « در نظام حقـوقی مـا تخفیـف یـا تـشدید مجـازات مباشـر                 قانون جدید مجازات اسالمی     129اینکه طبق ماده    علی رغم   
 بـه   قـانون تعزیـرات   612 قانون جدید مجازات اسالمی و    127تأثیری در مجازات معاون ندارد لیکن تبصره های مواد          » شخصی  

  .1قصاص نشود، مجازات معاون کاهش خواهد یافتاین مسأله اشاره کرده اند که اگر به هر دلیلی مباشر 
  مجازات مصادیق مختلف معاونت در جنایات  - ب
 در مواد مختلفی به موضوع معاونت در قتل و سایر جنایات اشاره کرده است ، که ذیالً به بررسی ایـن                      » قانون مجازات اسالمی     «

  .م هم معاونت در جنایات می پردازیمواد و برخی دیگر از مصادیق م
  معاونت در جنایات عمدی غیر موجب قصاص. 1

له ، یا بودن رابطۀ پدری بـین جـانی   مثل عدم امکان رعایت مماث( دیگری در صورتی ، که به دلیل نبودن شاکی یا گذشت وی یا به هر دلیل   
م وی موجـب اخـالل در نظـم و          شخص جانی قصاص نشود ، لـیکن اقـدا        ) و مجنیٌ علیه یا قتل کافر توسط مسلمان و یا مجنون توسط عاقل              

 ، به سه تا ده سال حبس ، و در  612ارتکاب قتل ، به موجب ماده       امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران برود ، وی ، در صورت                
افتـادن  ان ، شکـستن یـا از کـار          یعنـی نقـص   ( قانون تعزیـرات     614 به یکی از ضایعات مذکور در ماده         ی که   صورت ارتکاب ضرب یا جرح    

منتهی شود به دو تا پنج سـال حـبس محکـوم خواهـد     ) ، مرض دایمی ، فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه                عضو
 معـاون نیـز مـستحق     یابد ، به نظر مقنن ،  جنایت از قصاص به حبس تعزیری به شرح باال تقلیل می    که مجازاتِ مرتکبِ    در چنین حالتی ،   . شد  

 قاتـل ، بـه یـک تـا پـنج            نشدن مجازات معاون قتل عمد را ، در صورت قصاص           612عمال این نظر ، تبصره ماده       در راستای اِ  .  است   تخفیف
  . تقلیل داده است سال حبس 

                                                           
  :ازات وی به شرح زیر است  مج  مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ، در صورتی که در شرع یا قانون ،  قانون جدید مجازات اسالمی ،127مطابق ماده  . 1
    حبس تعزیری درجۀ دو یا سه  در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است ،.1
   در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ، حبس تعزیری درجۀ پنج یا شش.2
  زیری درجۀ شش در جرائمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تع.3
    جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی.4

  .دی درجۀ چهار ، شش و هفت است این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادرۀ اموال ، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نق) 4(در مورد بند    1تبصره 
  . ، اعمال می شود ) 4(    در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود ، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند 2تبصره 

ز قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیـت         هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی ا                : قانون تعزیرات    612ماده  
   .نماید جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می

  .نج سال خواهد بوددر این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پ   -تبصره 
هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقـل                      : قانون تعزیرات    614ماده  

شته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد بـه دو تـا پـنچ سـال حـبس محکـوم خواهـد شـد و در                            مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان ندا        
  .شود صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می

  .و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شددر صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود   –تبصره 
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 ناشی از پذیرش اصل اسـتعارۀ نـسبی معـاون از            مرتکبپیش بینی قانونگذار در مورد تقلیل مجازات معاون به تبع تقلیل مجازات             
. ازات مباشـر کمتـر باشـد    در قانون ایران می باشد ، کـه بـه تبـع آن مجـازات معـاون بایـد از مجـ                     ) به جای استعارۀ مطلق       (مباشر

 در صـورتی کـه   [زیرا طبق ماده مذکور ،  .  دانست    قانون جدید مجازات اسالمی    129، نمی توان آن را مغایر با مفاد ماده          بنابراین
 قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او بـه جهتـی از                 جرم به جهتی از جهات    مرتکب  فاعل  

 ، در حالی که در ما نَحنُ فیه بحث تقلیل مجازات مباشر ]جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت       
 مباشر موقوف شده و یا وی قابل تعقیب یـا مجـازات             از قصاص به حبس است ، و حکم این مورد را نباید با موردی که مجازات               

  . نباشد یکسان دانست 
  معاونت در سقط جنین. 2

 به داللت و راهنمایی کـردن       623ماده  . اند  به نمونه هایی از معاونت در سقط جنین اشاره کرده          قانون تعزیرات     624 و   623مواد  
 126 ماده   2نین از سوی اشخاص عادی پرداخته است ، که منطبق بر بند             زن حامله به استعمال ادویه یا وسایل دیگر برای سقط ج          

، ک تحریرفِ می باشد ، که قطعاً باید چیزی فراتر از صِ       » ارائه طریق برای ارتکاب جرم       « در مورد    قانون جدید مجازات اسالمی   
ون در چنین حالتی از سه تا شش مـاه          مجازات شخص معا  . ترغیب ، تطمیع و نظایر آن و توأم با آموزش و راهنمایی کردن باشد               

  . حبس خواهد بود 
باشد ، از سوی   می» تهیه وسایل ارتکاب جرم«در مورد 126 ماده 2هرگاه تهیه کردن وسایل سقط جنین ، که منطبق بر همان بند            

 »کننـد   وشـی اقـدام مـی      طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یـا دارو فر                 «اشخاص حرفه ای مثل     
   .1، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد قانون تعزیرات  624انجام شود مرتکب ، به موجب ماده 

  معاونت در منازعه.  3
نماید ، یا وقوع جرم را تسهیل کرده و یا وسـایل منازعـه         .... هرگاه فردی عده ای را به انجام منازعه تحریک ، ترغیب ، تطمیع و               

  . خواهد شد در اختیار طرفین قرار دهد ، به عنوان معاون در ارتکاب منازعه مجازات ) ثل چوب و سنگ و سالح م (
 قـانون تعزیـرات  ، اگـر         615مـاده   با توجه به    . شود   مجازات شخص معاون در منازعه با توجه به نتیجۀ حاصله از آن مشخص می             

 حبس ، اگر منتهی به نقص عضو شود ، شـش مـاه حـبس و اگـر منتهـی بـه                       منازعه منتهی به قتل شود ، مجازات معاون یک سال         
  . ضرب و حرح شود سه ماه حبس خواهد بود 

به آن توجه داشت این است که هرگاه اقدامات معاون در حمایت از یک طرف منازعه انجام شود ، مثل این که                      ای که باید    نکته
ر ترغیب نماید ، او معاون در هر قتل یا ایراد جرحی است که طرف مورد یکی از طرفین را به کشتن یا مجروح کردن طرف دیگ     

ترغیب نسبت به طرف مقابل مرتکب می شود ، ولی معاون جنایاتی که ممکن است طرف مقابل نسبت به طرف اول انجام دهـد                        
و بـه اصـل وقـوع       بدیهی است در صـورت مـساعدت کـردن ا         . محسوب نمی شود ، زیرا وی درآن جنایت معاونتی نکرده است            

  .  کرد دانست و احکام تعدّد را بر وی بارمنازعه ، وی را می توان معاون در منازعه نیز 
  معاونت در قتل به شکل امساک  . 4

یکی از موارد خاص معاونت در قتل ، که فقها به آن اشاره کرده اند ، امساک یا نگهداشتن کسی برای قادر ساختن دیگری به کـشتن        
 محبوس سـاختن در اتـاق و نظـایر           مراد از نگه داشتن معنی عرفی آن است که شامل گرفتن با دست ، پیچیدن با طناب ،                 . او می باشد    

 ، به نظر برخی از حقوقدانان ، همین مجـازات در مـورد   2چون فقیهان امامیه مجازات فرد ممسک را حبس ابد دانسته اند. آن می شود   
 در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاصی در   [،   قانون جدید مجازات اسالمی      127ده  ممسک ، اجرا می شود زیرا ، طبق ما        

  ]. قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد 

                                                           
 به اسقاط جنین نمایند بـه حـبس از   کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می  : قانون تعزیرات   624ماده  . 1

 .دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت
  .  اسالم می داند، مجازاتهای شرعی در این موارد اجرا نمی شود موجب وهن وخطاب به آیت اهللا مومن که اجرای این گونه مجازاتها را به مصلحت ندانسته» ره   «مبه نظر دکتر آقایی نیا با توجه به نظر حضرت اما. 1
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اطـراف  یعنـی کـسی کـه مواظـب         (  شامل همۀ مصادیق معاونت ، از جمله ممسک و دیده بان             612بدین ترتیب باید تبصره ماده      
های  می شود ، هر چند که فقها برای معاونت به دو صورت اخیر مجازات             )  بتواند کار خود را به سهولت انجام دهد          است تا قاتل  

  .اند خاصی را تعیین کرده
  معاونت در معاونت .  5

ر معاونت را   با توجه به این که وجود ارتباط و همفکری بین معاون و مباشر جرم شرط مسئولیت معاون نمی باشد ، می توان معاونت د                       
 جـرم و قابـل مجـازات      نیز ، در صورت وجود سایر شرایط مثل وحدت قصد و همزمانی یا مقدم بودن عمل معاون نـسبت بـه مباشـر ،                       

 باز » ج « منزل را برای ارتکاب قتل از سوی  هم درِ» ب « بدهد و » ب « کلید منزل مقتول را به » الف «بدین ترتیب ، هرگاه . دانست 
  . معاون در قتل عمدی محسوب خواهند شد » ب « و » الف «صورت ارتکاب قتل از سوی شخص اخیرالذکر ، کند ، در 

  معاونت در شروع جنایت  . 6
. برای شروع به ارتکاب قتل عمدی مجازات شش ماه تا سه سال حبس تعزیری را معـین کـرده اسـت     قانون تعزیرات ،     613ماده  

هرگاه کسی سالحی را برای ارتکاب قتل در اختیار دیگری قرار دهـد               ک جرم تعزیری است ،    با توجه به این که شروع به قتل ی        
ولی گیرندۀ سالح ، علیرغم اقدام به تیراندازی یا ورود به عملیات اجرایـی ، موفـق بـه کـشتن فـرد مـورد نظـر نـشود ، مجـازات                                

  . شش ماه حبس خواهد بود ) عاون به عنوان م( مرتکب شش ماه تا سه سال حبس و مجازات ارائه کنندۀ سالح 
  معاونت در جنایت ناشی از اشتباه در هویت. 7

بنابراین ، هرگاه کسی به دیگری سالح بدهد تا با آن فرد خاصی             .  نمی شود    » عمدی   «اشتباه در هویت موجب خروج عمل از عنوان         
ای فرد مورد نظر گرفته و بکشد ، عمل مباشر قتل عمدی  شخص دیگری را به ج را بکشد ولی گیرندۀ سالح ، بر اثر اشتباه در هویت ،
   .1، حبس از یک تا پنج سال خواهد بودقانون تعزیرات  612بصره ماده تو عمل معاون نیز معاونت در قتل عمدی است و طبق 

∗∗∗  
   عمد شرایط دعوی قتل–  گفتار پنجم 

 امـا نـسبت بـه     . رشـد نیـز شـرط اسـت     ،مستلزم امر مالی گـردد ، عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی       مدعی باید حین اقامۀ دعوی    
تـوان    و ظـن نمـی     لمدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتما          . باشد مدعی علیه هیچ یک از موارد مذکور شرط نمی        

یـه بایـد معلـوم و       مـدعی عل   .م نیـز مـسموع اسـت      ردعوی بدون ج  ،  لکن با وجود اماره و آثار جرم        . علیه کسی اقامۀ دعوی کرد      
مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحـاظ عمـد یـا غیـر       . ای معین باشد   مشخص یا محصور در میان عده     

  .عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد
∗∗∗  

  ادلۀ اثبات قتل عمدی  –  ششمر گفتا
  :عبارتند از ادله اثبات جرم مجازات اسالمیجدید  قانون 160طبق ماده 

  

  اقرار  ♣
  شهادت ♣
  قسامه ♣
 علم قاضی ♣

  

 با توجه به مفاد این ماده برای اثبات جنایت ، قاضی مجاز بـه اسـتناد   به عبارتی ،. در این ماده حصری است ادله اثبات در جنایت   
   . 2ری نخواهد بودهیچ دلیل دیگ

                                                           
 جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ،» حقوق جزای اختصاصی « دکتر حسین میر محمد صادقی ، . 1
  2499دکترحسین آقایی نیا ، تقریرات حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، شماره . 2
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  اقرار  -بند اول 
  .اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است  قانون جدید مجازات اسالمی ، 164 ماده به موجب

اقرار بـه تنهـایی علیـه اقـرار         ،  در امور جزایی به ویژه تعزیرات       در حقوق خصوصی ، اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است ولی             
ای قاضـی ایجـاد یقـین و اعتقـاد          باشد و برای موثر بودن آن باید مقرون به قرائن و امارات بوده به طوری کـه بـر                   دلیل نمی کننده  
اصـوالً در    «دیوان عالی کشور در این مورد اعالم داشته اسـت کـه              . بنابراین اعتبار اقرار نهایتاً بستگی به نظر دادرسان دارد        ،  کند

م بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به عمل آمـده و قرائنـی درتاییـد آن موجـود باشـد                        امور جزایی تنها اقرار مته    
موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکمه، در تشخیص تقصیر متهم واقع شود نه آنکه به طـور کلـی و قطـع                 

کـه در مقـام حکـم بـه ارتکـاب فقـط دلیـل و شـواهد                  نظر از طریقیت آن بر ضرر متهم دلیل و حجـت قـانونی بـه شـمار رود، بل                  
  1.کننده مناط اعتبار خواهد بود اقناع

د هر  و لذا  اگر اظهار به امری فاق       » د  عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خو          «  اقرار    قانون مدنی  1259به موجب ماده    
سی متهم به قتـل عمـدی باشـد اقـرار او بـه قتـل خطئـی معتبـر         به عنوان مثال اگر ک. دو وجه مذکور باشد اقرار تلقی نخواهد شد  

 در صورتی نافذ است که اقرار کننده عاقل ، بالغ ، مختار و قاصد                قانون جدید مجازات اسالمی    168اقرار به موجب ماده     . نیست  
  . بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور نافذ نیست . باشد 

اما چنانچه این شرایط از شخص زایل شود آیا تایید اقـرار            .  بیهوش    و   موش کار ، شوخ ، خواب     همچنین است اقرار اشخاص فرا    
س از به هوش آمـدن آن را تاییـد   مثال اگر کسی در حال مستی اقرار به قتل کندو پ. قبلی و یا اقرار فعلی او قابل قبول خواهد بود         

خالی از اشکال نیست ولی چنانچـه در   شمول یک حکم بر تمام مصادیق  چنداو پذیرفته است ؟ هر    زو یا مجددا اقرار نماید آیا ا      
   .  را داشته باشد منعی نخواهد داشت 168زمان اقرار ، شرایط ماده 

   .اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد :  قانون جدید مجازات اسالمی 218 ماده 2مطابق تبصره 
اقـرار کـه    «مطابق یک نظر ، .  بودن اقرار تأکید کرده است » عند الحاکم « قضائیه در نظریات مشورتی خود بر لزوم      اداره حقوقی قوۀ  

اقراری است که در محضر قاضی و بـا رعایـت             در قانون مجازات اسالمی از راههای ثبوت جرم به شرح مقرر در آن قانون ذکر شده ،                
 حاکم شخصاً شهادت شـهود و گـواهی گواهـان را             ضرورت ندارد که خودِ    «شورتی دیگر ،     به موجب نظریه م    ». شرایط انجام گیرد    

امـا در مـورد اقـرار       .  مگر این که حاکم به جهتی این امـر را  الزم بدانـد                 استماع نماید و اظهارات آنان نزد قاضی تحقیق معتبر است ،          
ر باب اقاریر ، این است که اقرار باید نزد حاکم جامع الشرایط بوده باشد متهم ، مستفاد از ظواهر ادله و منابع فقهی و قوانین موضوعه د

و اعتبار اقرار در نزد غیرحاکم رسیدگی کننده ، هر چند قاضی تحقیق بوده باشد ، محرز نیست و با شک در اعتبار ، مقتـضای اصـل ،       
   ». قرار متهم را استماع نماید عدم اعتبار و عدم وجاهت شرعی و قانونی است ، فلذا الزم است حاکم شخصاً ا

   .2بدین ترتیب ، هرگاه اقرار دارای تمامی شرایط صحت باشد ، معتبر بوده و انکار پس از آن نیز مسموع نیست
 این تعارض وقتی است که کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نمـوده و               حالت اولِ . گاه ممکن است بین دو اقرار تعارض حاصل شود          

در ایـن حالـت ، ولـی دم    .  بدون آن که شخص اول از اقرار خود برگردد  کند ،مدی یا خطایی همان مقتول اقرار می      دیگری به قتل ع   
بـدین ترتیـب     .در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه کند                          

رّ به قتل عمدی اقرار کرده است یا خطایی ، می تواند از شخص مورد نظرش قصاص یا دیـه                   ولی دم ، حسب این که هر یک از دو مق          
به نظر می رسد که در صـورت  . را مطالبه کند ، زیرا هر یک از دو اقرار سبب مستقلی است برای این که مقتضایش را واجب گرداند     

 هر دو مقرّ مراجعه نمایند ، یعنی امکان این که برخی از آنهـا بـه                 تعدد اولیای دم نیز همین حکم جاری است و اولیای دم نمی تواند به             
  . شخص اول و برخی به شخص دوم مراجعه کنند ، وجود ندارد چون جمع میان این دو اقرار ممکن نیست 

                                                           
  2499وق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، شماره دکترایرج گلدوزیان ، حق. 1
  ، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان» حقوق جزای اختصاصی «دکتر حسین میرمحمد صادقی ، . 2
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 حالت دوم ِ تعارض بین دو اقرار وقتی است که کسی به قتل عمدی شخصی اقرار می کند و پس از آن دیگری بـه قتـل عمـدی                            
در ایـن مـورد ، قـصاص یـا دیـه از هـر دو سـاقط اسـت و دیـه از                        . گـردد   همان مقتول اقرار می نماید و اولی از اقرار خود بر می           

   .1المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقالیی ندهد که قضیه توطئه آمیز است بیت
 و به صورت غیر شفاهی نیز معتبر است مانند این که کتبی  ) قانون مدنی1260اده م( اقرار به هر لفظی که واقع شود معتبر خواهد بود         

   .2)قانون مدنی  1281 و 1280مواد ( یا فعلی باشد 
  :  قانون جدید مجازات اسالمی 172مطابق ماده 

  : مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است  در کلیۀ جرائم ، یکبار اقرار کافی است ،
  چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه -الف 
  دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد  -ب

  .برای اثبات جنبۀ غیرکیفری کلیۀ جرائم ، یک بار اقرار کافی است     1تبصره 
  . در مواردی که تعدد اقرار شرط است ، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود     2تبصره 

بنابراین اگر اقرار کذب باشد و این امر بر قاضـی ثابـت             . ای است برای اقناع وجدانی قاضی جهت احراز تحقق جرم             قرار طریقه ا
  .  )قانون مدنی 1276ماده ( شود اثری بر آن اقرار نخواهد بود 

اشـخاص  . ی مختلف منتفی نیـست  ها قرار در امور کیفری یک امر عقلی است زیرا امکان اقرار بر خالف واقع به انگیزه          ا طریقت
بنابراین صرف اقـرار در امـور کیفـری علـی االصـول             . ممکن است با دریافت پول حاضر به اقرار به قتل و یا سایر جنایات شوند                

  .  باید از صحت آن اطمینان حاصل کند  قاطع دعوای نیست و قاضی
 از نظر دکتر آقایی نیـا ، اقـرار          .د نافذ و موجب قصاص است     اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افالس محجور باش             

  . سفیه و مفلس در جنایات شبه عمد ، خطای محض و غیر عمدی نیز نافذ است 
پذیرد کـه هیچگونـه    لذا قاضی وقتی اقرار را می. به طور کلی اقرار وقتی حجت است که هدف از انجام آن کشف حقیقت باشد              

  . شدتردیدی در صحت آن نداشته با
اجبار اشخاص بـه شـهادت ، اقـرار یـا     . هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطالع ممنوع است       « :  قانون اساسی    38به موجب اصل     

  . » شود  متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می. سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است 
شکنجه در این اصل اعم از شکنجه مادی یا روانی است و لذا ایراد ضرب و جرح              .  اجبار یا اکراه اشخاص است       شکنجه فرد اجالی  

  )168مـاده  (  اختیـار اسـت   ن چون از شـرایط صـحت اقـرار، قـصد و       بنابرای. شود    و یا صدمات روحی و حیثیتی شکنجه محسوب می        
حتی اگـر مفـاد چنـین اقـراری صـحیح باشـد       . م نفوذ اقرار خواهد بود سلب آنها از سوی اشخاص به هر طریقی که باشد موجب عد      

  . اعتباری آن مجاز به استناد به آن نخواهد بود  دادگاه به علت بی
اعتبـاری اقـرار نخواهـد داشـت بلکـه تفـاوت آن در نـوع            شخصیت مرتکب اعم از این که دولتی باشد یا غیر دولتی ، تاثیری در بـی                

 اشخاص عادی باشد با تعیین عنوان خاص مجرمانه شکنجه یـا            از اگر مرتکب . کنجه یا اجبار خواهد بود      واکنش نسبت به مرتکب ش    
اجبار بر حسب مورد مجازات خواهد شد ولی چنانچه شکنجه از سوی ماموران دولت اعمال گردد ظاهرا مستند مجازات آنهـا مـاده                       

 . است قانون تعزیرات 578

یـا  ) کنـد    یعنی کسی که از روی سهو و خطـا اقـرار مـی            ( بور و اشخاص فاقد قصد ، مثل ساهی         اقرار دیوانه و مست و کودک و مج        
. هـوش و مـست نافـذ نیـست           و نیز شـخص بـی     ) یعنی شخص خواب    ( و نائم   ) یعنی کسی که از روی شوخی اقرار می کند          ( هازل  

ا موجب مـسئولیت کیفـری شـخص نمـی شـود ، بلکـه               برای مثال ، اقراری که در نتیجۀ شکنجه و تهدید صورت گرفته باشد ، نه تنه               
هرگونه شـکنجه بـرای گـرفتن اقـرار و یـا کـسب اطـالع         «، » قانون اساسی    « 38طبق اصل   . موجب ضمان مدنی وی نیز نخواهد شد        

                                                           
  دکتر حسین میرمحمد صادقی ، منبع پیشین. 2
  .اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است  : قانون مدنی 1280ماده . 3

 .قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است  :ی  قانون مدن1281ماده 
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.  اسـت  اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبـار             . ممنوع است   
 آمـده اسـت ،      قانون تعزیـرات   578ضمانت اجرای عدم رعایت این اصل در ماده         » .شود  این اصل طبق قانون مجازات می     از  ف  متخلّ

هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقـرار کنـد او را اذیـت و آزار بـدنی                              «
 یا دیه حسب مورد ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گـردد و چنانچـه کـسی در ایـن خـصوص                            نماید ، عالوه بر قصاص    

دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد ، و اگر متهم به واسطه اذیـت و آزار فـوت کنـد ،                 
  »  . 1مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت

 . رگاه بتوان با دالیل دیگری ، غیر از اقرار ، قاتل عمد بودن یکی از دو اقرارکننده را ثابت کرد ، وی محکوم به قتل عمدی خواهد شد ه 

به دلیل وجود همین مشکالت در اقرار متهمان نسبت به ارتکاب بزه ، ادارۀ حقوقی قـوه قـضائیه در یکـی از نظـرات مـشورتی خـود                           
 در غیر موارد حدود و قصاص که برای اقرار شرایط و اعتبار خاصی مقرر شـده اسـت ، در سـایر امـور کیفـری      «اظهار داشته است ،   

توان  زمانی می. رّ کافی نیست ف اقرار برای صدور حکم محکومیت مق      اقرار زمانی معتبر است که کاشف از حقیقت باشد ، فلذا صر           
و مقرون به واقع بـودن      ] کند  [ پرونده و قرائن و امارات و سایر دالیل تطبیق          اقرار را حجت دانست که با اوضاع و احوال موجود در            

  ». آن احراز شود 

 . اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود  
 . صورت باید روشن و بدون ابهام باشد اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر 

 اجبار ، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود ، فاقد ارزش و اعتبـار اسـت و دادگـاه مکلـف            اقراری که تحت اکراه ،     
 . است از متهم تحقیق مجدد نماید 

ری نافذ اسـت ، امـا نـسبت بـه ضـمان             اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته ، نسبت به امور کیف                  
 . مالی ناشی از جرم معتبر نیست 

هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند ، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادلۀ دیگر نمی رسد ، مگر اینکه با بررسی قاضـی رسـیدگی                             
ی الزم را انجام مـی دهـد و قـرائن و امـارات              کننده قرائن و امارات برخالف مفاد اقرار باشد در این صورت دادگاه ، تحقیق و بررس               

 . کندمخالف اقرار را در رأی ذکر می

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتـل اسـت کـه در ایـن        
زنا و لواط صد ضربه شالق و در غیر آنها حـبس            صورت در هر مرحله ، ولو در حین اجراء ، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در                   

  .گرددتعزیری درجۀ پنج ثابت می
   شهادت - بند دوم 

  .  است نهیّ شهادت یا ب ،یکی دیگر از دالیل اثبات قتل
  : قانون جدید مجازات اسالمی 174مطابق ماده 

  .سیلۀ متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم به و
  : ت ذیل فرق وجود دارد ابین شهادت و اقرار از جه« 

  . شهادت شاهد به زیان خودش عنوان شهادت ندارد بلکه اقرار محسوب است  
 » . ه نسبت به دیگران که اقرار فقط به زیان اقرار کننده تاثیر دارد نحال آن....  ثالث هم تاثیر دارد شهادت حتی نسبت به 

 اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلـسه دادگـاه تحـت عنـوان                 ،   عبارت است از     شهادت از نظر دکتر گلدوزیان    
   . شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای جزایی است.  » دهم من گواهی و شهادت می  «

  :شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد شاهد :  قانون جدید مجازات اسالمی 177مطابق ماده 
بلوغ ، عقل ، ایمان ، عدالت ، طهارت مولد ، ذینفع نبودن در موضوع ، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ، عدم اشتغال بـه تکـدی ،                  

  . ولگرد نبودن 
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  . شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود    1 تبصره
  . در مورد شرط خصومت ، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد ، پذیرفته می شود     2ره تبص

  :  قانون جدید مجازات اسالمی 182 و 176 ، 175 مواد بر اساس
  . شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است ؛ اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد 

تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علـم          . رتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد ، اظهارات او استماع می شود               در صو 
  . قاضی ، در حدود امارۀ قضائی با دادگاه است 

 در اثبـات جـرم      در شهادت شرعی ، در صورت تعدد شهود ، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خـصوصیات مـؤثر                       
  .هرگاه اختالف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود  و یا وحدت موضوع را مخدوش کند ، شهادت شرعی محسوب نمی شود . یکسان باشد 
   :  قانون جدید مجازات اسالمی 181الی 178مطابق مواد 

  . در حال افاقه بوده باشد شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود ، مشروط به آنکه تحمل شهادت نیز
  .هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت ، غیربالغ ممیز باشد ، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد ، شهادت او معتبر است 

شهادت اشخاص غیرعادی ، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست ، مگر آنکه قاضی بـه عـدم فراموشـی ، سـهو  و                              
  .امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد 

شهادت شخصی که اشتهار بـه فـسق   . عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد ، اهل معصیت نباشد    
ان از صالحیت و عدالت وی ،       داشته باشد ، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد ، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمین                      

  . پذیرفته نمی شود 
  . باز قاضی مکلف به قبول بدون قید و شرط شهادت نیست ،دن اگر طرفین دعوی به عدالت شاهد اعتراض نکنالزم به ذکر است که ،

 شـهادت را مجـاز       قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اجبـار شـخص بـه           38اصل  باید گفت که ،       منع اجبار شخص به شهادت     در مورد 
چنانچـه  . شـود  مـی  همچنین متخلـف از ایـن اصـل طبـق قـانون مجـازات             . داند ندانسته و چنین شهادتی را فاقد ارزش و اعتبار می         

مـاده  . شاهدی تحت تاثیر ترس و وحشت ناشی از اجبار و تهدید، شهادت دروغ بدهد مرتکب جـرم شـهادت دروغ شـده اسـت             
کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شـهادت دروغ بدهـد بـه سـه مـاه و یـک روز تـا دو سـال         هر  «گوید   میتعزیرات قانون  650

  ».حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد
  : قانون جدید مجازات اسالمی 200 الی 183مطابق مواد 

  . به امور حسی و از طریق متعارف باشد ، ادا شود شهادت باید از روی قطع و یقین ، به نحوی که مستند 
  . شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد 

  . در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی ، هیچ یک معتبر نیست 
 تصویری زنده و یا ضبط شده ، با احراز شرایط و صحت انتـساب ،  -د ، گواهی به صورت مکتوب ، صوتی   چنانچه حضور شاهد متعذر باش    

  . معتبر است 
، ف مفاد شهادت شرعی باشد ، دادگاه     هرگاه قرائن و امارات بر خال     . در شهادت شرعی نباید علم به خالف مفاد شهادت وجود داشته باشد             

  . دهد و در صورتی که به خالف واقع بودن شهادت ، علم حاصل کند ، شهادت معتبر نیست تحقیق و بررسی الزم را انجام  می 
شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علـت غیبـت ، بیمـاری و امثـال آن، حـضور وی            

  . متعذر باشد 
  . ر برای شاهد اصلی باشد شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقر     1تبصره 
  .شهادت بر شهادت شاهد فرع ، معتبر نیست      2تبصره 

  . دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است  جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود ؛ لکن قصاص ،
 رأی ، منکر شـهادت شـود ، گـواهی شـهود فـرع از                در صورتی که شاهد اصلی ، پس از اقامه شهادت به وسیلۀ شهود فرع و پیش از صدور                 

  .  اثری مترتب نیست  اعتبار ساقط می شود ، اما بر انکار پس از صدور حکم ،
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جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شـاهد شـرعی مقـرر کـرده                     . شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است        
  .دت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است است و تعدیل شاهد عبارت از شها

  . قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعالم کند 
در این صورت ، جرح تـا       . جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید ، مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود                      

  . حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند آید و در هر پیش از صدور حکم به عمل می
  . در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی ، مدعی صالحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند 

کند ، مشروط بر آنکه شاهد دارای  در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ، ذکر اسباب آن الزم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت می                    
  . شرایط شرعی باشد 

  . در اثبات یا نفی عدالت ، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن الزم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست  -تبصره 
  .ار ساقط است هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد ، از اعتب

هرگاه دادگاه ، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد ، شهادت را می پذیرد و در غیر ایـن صـورت، شـهادت را شـهادت                     
کند و اگر از وضعیت آنها اطالع نداشته باشد ، تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نبایـد بـیش از ده روز طـول             شرعی محسوب نمی  

کند ، مگـر اینکـه بـه نظـر قاضـی احـراز شـرایط در مـدت ده روز             یدگی را متوقف و پس از آن حسب مورد ، اتخاذ تصمیم می            بکشد ، رس  
  . ممکن نباشد 

  . رجوع از شهادت شرعی ، قبل از صدور حکم موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعادۀ شهادت پس از رجوع از آن ، مسموع نیست 
بـرای اثبـات   . گردد  دو شاهد مرد است مگر در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می              نصاب شهادت در کلیۀ جرائم    

زمانی که مجازات غیر از موارد مـذکور اسـت ،   . زنای موجب حد جلد ، تراشیدن و یا تبعید ، شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافی است        
است در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شـهادت دهنـد تنهـا حـد شـالق ثابـت       حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل الزم         

  .جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است . شود  می
 و هرگـاه شـهادت مـستند بـه      در خصوص شهادت بر زنا یا لواط ، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقـق مـی شـود دیـده باشـد                            

  .است  مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد الزم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط قذف محسوب می شود و موجب حد

   قسامه - بند سوم 
پس به تفـصیل در مـورد       س در واقع نوعی سوگند است ، بنابراین جهت وضوح بیشتر موضوع ، ابتدا بطور مختصر در مورد سوگند و                      ، قسامه

  : پردازیم  قسامه می
   سوگند-الف 

حـال  . باشـد  گیـرد ملـزم بـه ادای سـوگند مـی      در مقابل استناد به شهادت که در اصل با مدعی است، مدعی علیه که در مقام انکار اقـرار مـی              
زیرا اغلـب امتنـاع از ادای سـوگند         .  حقی است   مدعی علیه از ادای سوگند خودداری نماید پرونده به زیان او منتهی و محکوم به بی                هچنانچ

  .مساوی و معادل است با اقرار ضمنی
در  .سـازد  در امور کیفری امتناع از ادای سوگند موجبی برای اعمال مجازات نیست و این تنها اقرار صریح است که مجـازات را ممکـن مـی                    

  .رر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل قبول نیست، توسل به سوگند از طرف مدعی به عنوان دلیلی برای احراز ض مقابل
بنـابراین هنگـامی کـه عـده     . گردد الزم به تذکر است که سوگند همراه با شهادت جایگزین وجود دو مورد شهادت از برای اثبات وقایع می           

  .ادای سوگند مبادرت نمایدتواند برای تکمیل شهادت به  شهود قانوناً برای شهادت مؤثر از برای صدور حکم، کافی نباشد، مدعی می
  : قانون مجازات اسالمی 210 الی 201 مواد به موجب

  .سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداکنندۀ سوگند است 
  . اداکنندۀ سوگند باید عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد 

 ، تاهللا یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها اداء شـود و در صـورت نیـاز بـه تغلـیظ و      سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جالله واهللا ، باهللا   
در هر صورت ، بین مـسلمانان    . کند     الفاظ و مانند آنها تعیین می       قبول اداء کنندۀ سوگند ، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان ،               

  . تفاوتی وجود ندارد و غیرمسلمان در اداء سوگند به نام خداوند متعال 
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  . سوگند باید مطابق با ادعا ، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهامی باشد و از روی قطع و یقین ادا شود 
  . سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر ، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد ، اداء شود 

کند ، آشنا نباشد و یا اداکنندۀ سوگند قادر به تکلم نباشـد ،              ی به زبان شخصی که سوگند یاد می        مفهوم نباشد یا قاض     در مواردی که اشاره ،    
  . کند دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر ، مراد وی را کشف می

  .سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام آنها مؤثر است 
کن قصاص ، دیه ، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم ، مطابق مقررات ایـن قـانون بـا                  حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود ؛ ل           

  . گردد سوگند اثبات می
هرگاه در دعاوی مالی ، مانند دیۀ جنایات و همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شـبه عمـدی موجـب دیـه ،                         

شد ، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمۀ یک سوگند ، ادعـای                     برای مدعی خصوصی امکان اقامۀ بینه شرعی نبا       
  . خود را فقط از جنبۀ مالی اثبات کند 

  .در موارد مذکور در این ماده ، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی ادا می شود   -تبصره 
  . اداء کنندۀ سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است ، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود هرگاه ثابت شود سوگند ، دروغ و یا 

   قسامه - ب 
مقنن احکام قسامه . های اثبات قتل است    یکی از راه    قانون جدید مجازات اسالمی ،     312قسامه به فتح قاف و کسر میم برابر ماده          

قسامه از جملـه تاسیـسات فقـه جزایـی اسـت کـه اخـتالف نظـر در            . ح نموده است     همین قانون مطر    346 لغایت   313را در مواد    
   . شود  احکام آن فراوان است و لذا با توجه به لزوم رعایت اصل قانونی بودن حقوق جزا به شرح قانون اکتفا می

ن ادلـۀ دیگـر غیـر از    قسامه عبـارت اسـت از سـوگندهایی کـه در صـورت فقـدا      :  قانون جدید مجازات اسالمی     313مطابق ماده   
سوگند منکر و وجود لوث ، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم بـرای دفـع اتهـام از خـود                           

  . کند اقامه می
اللـوث  ( لوث در لغت به معنی آالیش و آلودگی و در اصطالح اماره ای است که موجب ظن به صدق ادعای مـدعی مـی شـود                

  ) . بها صدقُ المدعی امارهٌ یُظَنّ
لوث عبارت است از وجود قرائن و اماراتی که موجب ظـن قاضـی بـه ارتکـاب                   ، قانون جدید مجازات اسالمی      314مطابق ماده   

  . جنایت یا نحوۀ ارتکاب از جانب متهم می شود 
    : قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد 316 و 315مواد 

 و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت ، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او بـا ادای                  فقدان قرائن و امارات موجب ظن     
  . یک سوگند ، تبرئه می شود 

مـواردی کـه   . کنـد  مقام قضائی موظف است در صورت استناد به قسامه ، قرائن و امارات موجب لوث را در حکـم خـود ذکـر                
  . حکم است ، توسط قاضی رد می شود ، مشمول این سوگند یا قسامه

  : توان به شرح ذیل مشخص نمود  کاربرد قسامه را می
باید تاکید کرد که قسامه در مـورد جـرح نیـز قابـل      .  آن به اثبات رسانید    توان سایر جرایم را با       است و نمی   قسامه ویژه جنایت   .1

  . است مه خارجشود ولی از شمول قسا بنابراین هر چند ضرب از مصادیق جنایت محسوب می.  استناد است 
برخـی حالـت    . به کار مـی رود      ) نه سایر جرایم یا ضرب      ( بنابراین قسامه تنها برای اثبات اتهام یا برائت از اتهام قتل یا جراحات              

در صورتی که اصل جنایت ثابت شده باشد ، قسامه برای اثبـات  .  نامیده اند » قسامۀ نفی « و حالت دوم را      » قسامۀ اثبات    «اول را   
  .گیرد  جنایت مورد استفاده قرار مینوع

  . قسامه هم برای اثبات و هم برای برائت از جنایت قابل استناد است  .2

 شخصیت متهم تاثیری در اجرای قسامه ندارد  .3
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شبه عمد ، ن اثبات جنایت اعم از این که عمدبنابرای. رکن معنوی جنایت و یا نوع جنایت تاثیری بر شمول قسامه بر آنها ندارد     .4
 . پذیر است  سامه امکان قو یا خطای محض باشد و یا برائت از آنها با

  . برای اجرای قسامه ، تحقق لوث ضروری است 
  . توان نمای قسامه را به شکل زیر ترسیم نمود  بنابراین می

  .رای قسامه لوث             اج= وجود قراین یا امارات و امثال آنها             تحقق ظن برای قاضی 
  1.پس لوث حاصل جمع دو پدیده است که عبارتند از قراین و امارات و امثال آنها و ظن قاضی که مبتنی برآنهاست

 توسل به قسامه در صورتی ممکن خواهد بود که اوال ، قرائن و امارات موجود باعث گمـان و ظـن نـوعی در مـورد                            به عبارتی ،  
  . ارتکاب جرم از سوی متهم شود 

بـدین ترتیـب ، دو معیـار نـوعی و شخـصی بـا هـم بـه کـار بـرده                       . یاً ، این قرائن باید برای شخص قاضی نیز ، ایجاد ظن کنـد               ثان
، لوث ایجاد نخواهد ن هر یک از دو شرط  و با فقدا     ایجاد شده برای قاضی باید مبتنی بر مبانی متعارف باشد ،           ، یعنی ظنِ  شوند می

، مـورد از مـوارد       شانه های ظنـی معـارض یکـدیگر باشـند          ، یعنی وقتی قرائن و ن      » ظنون    تعارض «بدیهی است در صورت     . شد  
همـین طـور ،   ) . مثل حضور هم زمان یک شخص چاقو به دست و یک حیوان درنـده در محـل قتـل                ( لوث محسوب نمی شود     

حـل واقعـه از مـصادیق لـوث          صرف حضور مـدعی علیـه هنگـام قتـل در م             در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل ،          «
   .  » گردد محسوب نمی شود ، و مدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه می

  : قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد 318 و 317مواد 
رسد و متهم اگر دلیلی ارائه شود ، نوبت به قسامۀ شاکی نمی    . در صورت حصول لوث ، نخست از متهم ، مطالبۀ دلیل بر نفی اتهام می شود                 

  . در غیر این صورت با ثبوت لوث ، شاکی می تواند اقامۀ قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید .  تبرئه می گردد 
اگر شاکی اقامۀ قسامه نکند و از مطالبۀ قـسامه از مـتهم نیـز خـودداری ورزد ، مـتهم در جنایـات عمـدی ، بـا تـأمین مناسـب و در جنایـات                                     

  .  تأمین آزاد می شود ؛ لکن حق اقامۀ قسامه یا مطالبۀ آن برای شاکی باقی می ماند غیرعمدی ، بدون
 یا از مـتهم مطالبـۀ قـسامه کنـد و پـس از       نمایددر مواردی که تأمین گرفته می شود ، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می شود تا اقامۀ قسامه                       -تبصره  

  . می شود پایان مهلت ، از تأمین اخذ شده رفع اثر 
  . قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اجبار شخص به سوگند مجاز نیست و چنین سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است38طبق اصل 

هر گاه ولی    .شود المال پرداخت می   در موارد قسامه چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد دیه مقتول از بیت                
 و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد ودیگری به اصل قتل شـهادت دهـد و مـتهم قتـل عمـد را انکـار                            ، مدعی قتل عمد شود     دم
شود و مدعی بایـد قتـل را بـا اقامـۀ قـسامه                این قتل از باب لوث محسوب می        ،  در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد        ،کند

 قتـل   ، دهد و دیگری به اقرار مـتهم بـه قتـل شـهادت دهـد           گاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل به وسیلۀ متهم           هر.  ثابت کند 
  .شود وچنانچه موجب ظن برای قاضی باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود ثابت نمی

  .گردد های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی  در صورتی که قرائن و نشانه
  .ید از وراث فعلی مقتول محسوب شودمدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال با

اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتـل توسـط وی گـردد وجـود                              
وع ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن بـه وقـ   مگر اینکه مدعی بینه. شود نداشته باشد لوث محسوب نمی 

توانـد از   شود و مدعی باید اقامۀ قسامه کند و در صورت امتنـاع از اقامـۀ قـسامه مـی            قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می         
  1.شود در این حالت اگر مدعی علیه از اقامۀ قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می؛ مدعی علیه مطالبۀ قسامه کند 

                                                           
 نشر میزان» جرایم علیه اشخاص « دکتر حسین آقایی نیا ، حقوق جزای اختصاصی .  1
  .10/1380 /23اصالحی مصوب . 2
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  :نون جدید مجازات اسالمی  قا323 الی 319مواد به موجب 
اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود ، به پرداخت دیه محکـوم مـی شـود و اگـر اقامـۀ قـسامه کنـد ، تبرئـه                                 

د قـسامه را بـه شـاکی    در این مورد متهم نمی توان.  دعوا را علیه او تجدید کند      گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر ، با قسامه یا بینه ،              می
  . رد نماید 

همچنـین اسـت اقامـۀ    . اقامۀ قسامه یا مطالبۀ آن از متهم ، باید حسب مورد ، توسط صاحب حق قصاص یا دیه ، یا ولیِ او یا وکیل آنها باشـد                      
  . راد قابل توکیل نیست اتیان سوگند به وسیلۀ اف. قسامه برای برائت متهم که به وسیلۀ متهم ، ولیِ او یا وکیل آنها صورت می گیرد 

اگر مجنی علیه یا ولیِ دم فوت کند ، هر یک از وارثان متوفی ، بدون نیاز به توافق دیگر ورثۀ متوفی یا دیگر اولیای دم ، حق مطالبه یا اقامۀ                              
  .  قسامه را دارند 

  . ا وجود لوث ، برای اقامۀ قسامه محفوظ است اگر برخی از ورثه ، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند ، حق دیگران ب
، اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایتاگر چند نفر ، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همۀ آنان باشد ، اقامۀ یک قسامه بر     

  .کافی است و لزومی به اقامۀ قسامه برای هر یک نیست 
 مقتولی در شراع عام پیدا شود و قرائن ظنی بـرای قاضـی بـر نـسبت قتـل او بـه                       هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد        

شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بپردازد و اگر شرایط ظنی نزد حاکم اقامه شـود کـه آن قتـل بـه                         
  . شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود

. ود ، که باید از روی جزم ادا شـود          ادا می ش   » تاهللا   « و   » باهللا   « ،   » واهللا   « نام خداوند متعال و به یکی از سه لفظ           قسم شرعی تنها به   
. کنـد  قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمـی             بدین ترتیب ،    

   .های مذکور اعتبار ندارد  خورند قسم  که تمام یا بعضی از قسم خورندگان از روی ظن قسم میدر صورتی که قاضی احراز نماید
  .پی آمدهای اجرا یا عدم اجرای قسامه را می توان در چهار حالت خالصه کرد 

گاه قصاص به هر دلیـل  هر. در صورت اقامه قسامه از سوی مدعی ، حسب مورد ، حکم به قصاص یا دیه علیه مدعی علیه داده خواهد شد                       . 1
زیـرا تبـصره   محکوم کرد ، قانون تعزیرات  614اجرا نشود ، در هر حال تردیدی وجود ندارد که مرتکب را نمی توان ، بر اساس تبصرۀ مادۀ            

ل اثبات نیست ، عمال است که آلت جرح ، اسلحه ، چاقو یا امثال آن باشد و این امر با قسامه قاب    مذکور در صورتی علیه مجروح کننده قابل اِ       
  . را اثبات می کند )  به کار رفته و نه وسیلۀ(  اصل جنایت و نوع آن زیرا قسامه تنها

  . آن از مدعی علیه ، حکم به برائت مدعی علیه داده می شود در صورت عدم اقامۀ قسامه از سوی مدعی و عدم مطالبۀ. 2
 المـال   مدعی علیه و اقامه قسامه توسـط مـدعی علیـه ممکـن اسـت دیـه از بیـت                     آن از  سامه از سوی مدعی و مطالبۀ      ق در صورت عدم اقامۀ   . 3

  . پرداخت شود 
 آن از مدعی علیه و امتناع مدعی علیه از این کار ، مدعی علیه به پرداخت دیه محکوم   در صورت عدم اقامۀ قسامه از سوی مدعی و مطالبۀ         . 4

  .خواهد شد 
در این حالت سوالی که پیش مـی آیـد ایـن اسـت کـه آیـا                  .  علیه متعدد باشند     گاه ممکن است در جنایت واحد مدعی یا مدعی        

تعداد سوگندها به نسبت تعداد افراد افزایش می یابد ، یعنی آیا هر یک باید پنجاه سوگند خـورده یـا پنجـاه خویـشاوند نـسبی را                        
ه افزایش سـوگند هـا نـداده انـد ، ولـی در      فقهای شیعه ، در صورت تعدد مدعی ، حکم ب. برای ادای سوگند حاضر نماید یا خیر      

 برخی از فقها ، معتقدند که هر یک باید برای نفی اتهام از خود پنجـاه قـسم خـورده و یـا از خویـشان                            صورت تعدد مدعی علیه ،    
  . نسبی خود برای این کار استفاده کند 

اند و اقامۀ قسامه  کاب جنایت عمدی شرکت داشتههرگاه حالت لوث علیه چند نفر وجود داشته و مدعی ادعا کند که آنها در ارت     
از سـوی   . بنماید ، همه مدعی علیهم را می توان ، با رعایت سایر شرایط از جمله پرداخت فاضل دیه ، به قـصاص محکـوم کـرد                           

 و در صورتی کـه   دیگر ، هرگاه مدعی ، قسامه را به متهمان رد کند ، هر یک از متهمان باید برای تبرئه خود به قسامه عمل نماید                       
  .برخی یا همه آنها از این کار امتناع کنند محکوم به پرداخت دیه به میزان سهم خود خواهند شد 
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با اجرای قسامه   ) مثل کشته شدن دو فرزند یک نفر توسط کسی که حالت لوث علیه وی وجود دارد                 ( هرگاه مقتوالن متعدد ولی مدعی واحد باشد        
لیکن . و فرزند قصاص علیه متهم ثابت می شود و دیگر نیازی به اجرای قسامه در مورد قتل دوم نخواهد بود توسط مدعی در مورد یکی از د    

  . ، در صورتی که قصاص در مورد مقتول اول به دالیلی ساقط شود ، قسامه مجدداً در مورد مقتول دوم قابل اجرا خواهد بود 
  :نکته ها 

  :سالمی  قانون مجازات ا346 الی 323مطابق مواد 
، اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایتاگر چند نفر ، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همۀ آنان باشد ، اقامۀ یک قسامه بر     

  .کافی است و لزومی به اقامۀ قسامه برای هر یک نیست 
ر شرکت در جنایت اقامه شـود ، شـاکی نمـی توانـد              اگر شاکی ادعا کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر ، مجرم است و قسامه ب                   

غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیۀ قصاص شونده بیش از سهم دیۀ جنایت او باشد شـریک یـا شـرکاء دیگـر بایـد مـازاد دیـۀ                                  
  . ست رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب ، پس از اقامۀ قسامه مسموع نی. مذکور را به قصاص شونده بپردازند 

کنـد و حـق   اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند ، قسامۀ متهم فقط حـق مطالبـه کننـدگان را سـاقط مـی           
دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند ، باید پیش از استیفاء قصاص ، سهم دیـۀ گـروه اول                           

  . ه خود آنها یا به مرتکب بپردازند را حسب مورد ب
 قسامه نکند و از او مطالبۀ قسامه کند و متهم دربارۀ اصل جنایت یا خصوصیت آن ، ادعای عـدم                      اگر شاکی علی رغم حصول لوث علیه متهم اقامۀ        

ل جنایت سوگند یـاد کنـد ، دعـوا متوقـف و     اگر متهم بر عدم علم به اص. علم کند ، شاکی می تواند از وی مطالبۀ اتیان سوگند بر عدم علم نماید    
وی بدون تأمین آزاد می شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد ، دعوا فقـط در مـورد آن خـصوصیت هـا متوقـف                          

ه عدم علم رد شـده و شـاکی         لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند ، ادعای متهم ب                    . شود   می
  . در این صورت اگر متهم اقامۀ قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می شود . حق دارد از متهم اقامۀ قسامه را درخواست نماید 

امـۀ  در صورتی که شاکی متعدد باشد ، اقامۀ یک قسامه برای همۀ آنان کافی است ؛ لکن در صورت تعدد متهمان ، برای برائت هر یک ، اق               
  .قسامه مستقل الزم است 

  . در صورت تعدد متهمان ، هر یک از آنها می تواند به نفع متهم دیگر ، در قسامه شرکت کند 
قسامه فقط به مقداری که لوث حاصل شده است ، موجب اثبات می شود و اثبات خـصوصیات جنایـت از قبیـل عمـد ، شـبه عمـد ، خطـا ،                     

  . یت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است مقدار جنایت ، شرکت در ارتکاب جنا
اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان ، بر آن خصوصیت ها سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایـت                   

  . گیرد به مرتکب سوگند بخورند ، اصل ارتکاب جنایت اثبات و دیه تعلق می
اب جنایت ، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود ، خصوصیات آن در صورت حصول لـوث در هـر یـک از آنهـا ، بـه وسـیلۀ       چنانچه اصل ارتک 

قسامه قابل اثبات است ؛ مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل ، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتـل    
  . گردد  عمدی بودن قتل با اقامۀ قسامه ثابت میبا بینه اثبات می شود و در صورت لوث ،

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود ، پس از تعیین مرتکب به وسیلۀ مجنی علیه یا ولیِ دم و اقامۀ قـسامه علیـه او ، وقـوع       
  . جنایت اثبات می شود 

همین گونه علیه آنان اقامه شود ، جنایت بـر عهـدۀ یکـی از چنـد نفـر ، بـه               اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به                
اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند . صورت مردد اثبات می شود و قاضی از آنان می خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند             

 اگر ممتنعان متعدد باشند ، پرداخت دیـه بـه نـسبت مـساوی     .یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند ، دیه بر ممتنعان ثابت می شود           
اگر همۀ آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند ، در خصوص قتل ، دیه از بیت المال پرداخت مـی شـود و در غیـر                        . میان آنان تقسیم می شود      

  . گردد قتل ، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می
کل مردد ثابت باشد ، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامۀ قسامه کند ، هر یک از آنان باید اقامۀ قـسامه                    اگر لوث علیه دو یا چند نفر به ش        

در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامۀ قسامه ، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود و در صورت تعدد ممتنعان ، پرداخت                          . کند  
  . گردد اگر همگی اقامۀ قسامه کنند ، در قتل ، دیه از بیت المال پرداخت می.  شود دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می
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چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افـراد بیـشتری ادعـای مـشارکت در ارتکـاب جنایـت را نمایـد ، بـا قـسامه ،                          
اثبات می شود ؛ مانند آنکه ولی دم مدعی مشارکت سه مـرد در قتـل       جنایت به مقدار ادعای مدعی ، در موردی که لوث حاصل شده است              

عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد ، پس از اقامۀ قسامه علیه آن دو نفر ، حق قـصاص علیـه آن دو بـه مقـدار            
قرار خود به اشتراک سه مـرد ، دو سـوم دیـه را بـه هـر                  اگر ولیِ دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند ، باید به سبب ا              . سهم شان ثابت است     

  . یک از قصاص شوندگان بپردازد 
 و کسانی کـه در   باشدرجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست ، مگر اینکه از ابتدا شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده                   -تبصره  

  . افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت 
  . با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود . نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی ، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است 

  .  محسوب می شود سوگند شاکی ، خواه مرد باشد خواه زن ، جزء نصاب
در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامۀ قسامه کند ، متهم باید برای برائت خود ، اقامۀ قسامه نماید ، که در این صورت ، باید حـسب مـورد        

ان یـا خـود او تکـرار    اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد ، سوگندها تا تحقق نصاب ، توسط آن       . به مقدار نصاب مقرر سوگند خورنده داشته باشد         
  . شود شود و با نداشتن سوگند خورنده ، خود متهم ، خواه مرد باشد خواه زن ، همه سوگندها را تکرار می نماید و تبرئه می می

  .این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می شود » کلیات « در قسامه ، همۀ شرایط مقرر در 
همچنـین الزم  . کنـد ، کـافی اسـت        ، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد مـی                الزم نیست اداکنندۀ سوگند     

. نیست قاضی منشأ علم اداکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکنندۀ سوگند ، تا دلیل معتبری بـرخالف آن نباشـد ، معتبـر اسـت      
  .ز اداکنندۀ سوگند بالمانع است در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضائی ا

اگر احتمال آن باشد که اداکنندۀ سوگند ، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می خورد ، مقام قضائی موظـف بـه بررسـی                             
  . اگر پس از بررسی ، امور یاد شده احراز نشود ، سوگند وی معتبر است . موضوع است 

  .  کسانی باشند که احتمال اطالع آنان بر وقوع جنایت ، موجه باشد الزم است سوگند خورندگان از
قاضی می تواند پـیش از اجـراء قـسامه ، مجـازات قـانونی و مکافـات اخـروی سـوگند دروغ و عـدم جـواز توریـه در آن را بـرای سـوگند                                      

  . خورندگان بیان کند 
خالف قسامه یافت شود و یا فقدان شـرایط قـسامه اثبـات گـردد ، قـسامه                  اگر پس از اقامۀ قسامه و پیش از صدور حکم ، دلیل معتبری ،  بر                 

  . باطل می شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعادۀ دادرسی است 
  . پس از اقامۀ قسامه توسط متهم ، شاکی نمی تواند با بینه یا قسامه دعوا را علیه متهم تجدید کند 

ن همه یا برخی از سوگندها ثابت شود ، مانند آنکه برخی از سوگندخورندگان ، از سوگندشان عـدول کننـد   اگر پس از صدور حکم ، بطال 
  . یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم ، برای دادگاه صادرکنندۀ حکم ثابت شود ، مورد از جهات اعادۀ دادرسی است 

 سوگند نقشی نداشته و مهمتـرین راه ثبـوت جـرائم             ، نین در سرقت  االرض و همچ   ، شرب خمر، محاربه و افساد فی       در جرائم زنا  
شایعات و شواهد کم و بیش در موارد محارب و سارق و            . مزبور، اقرار یا شهادت شهود عادل و در مواردی هم علم قاضی است            
  .قطاع الطریق که حکم محارب را دارد به عنوان دلیل قابل قبول است

  علم قاضی  - بند چهارم 
مکن است قاضی بدون این که متهم اقرار به ارتکاب جرم کند یا شهودی علیه وی شهادت دهند به ارتکاب جرم از سـوی                       گاه م 

  .متهم علم پیدا کند 
  ، اء نـشده باشـد    صدر مواردی که علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده است و یا اصوالً راههای ثبوت جرمی در قانون احـ                     

 ولی اگر دالئل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علـم قاضـی جـزء               .علم خود است  قاضی مجاز به مراجعه به      
  . تواند به علم خود مراجعه نماید در چنین جرمی قاضی نمی، ادله محصوره نباشد 

شف و طریقیت اسـت     حجیت علم قاضی از باب ک     «: اعالم نموده است     20/3/1363کمیسیون استفتائات شورایعالی قضایی در تاریخ       
  . و مختص به مجتهد نیست بلکه علم حاصل از طرق متعارفه برای قاضی مأذون نیز حجیت دارد و در عداد ادله شمرده شده است
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کـه بـا    به عنوان یکی از طرق اثبات جرایم در حقوق اسالمی ، می توان شـیوه هـای جدیـد کـشف و اثبـات جـرم را،                با پذیرش علم قاضی ،    
، آزمایش خون ، اثر انگـشت        DNAعلومی مثل پزشکی قانونی ، پلیس عمومی ، عکسبرداری جنایی و شیوه هایی چون آزمایش                استفاده از   

البته قانون باید حدود و ثغور علـم قاضـی و راههـای حـصول بـه آن از طـرق       . و نظایر آنها ابداع گشته اند ، وارد حقوق جزای اسالمی کرد     
 قانون اساسی که مطابق آن احکام باید مستدل باشند ، قاضی را مکلف بـه ذکـر   166 نموده و با توجه به اصل  امکان روشن  متعارف را تا حدّ   

  .مستند علم خود نماید ، تا راه بر هرگونه سوء استفادۀ احتمالی بسته شده و ثبات و یکنواختی تصمیمات قضایی نیز تضمین گردد 
  : اسالمی  قانون جدید مجازات213 الی 211 مواد بر اساس

در مـواردی کـه مـستند حکـم ، علـم قاضـی              . علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود                   
  .  وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند  است ،

  که نوعاً علم آور باشند محل ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلع ، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات معاینۀ مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس ،      -تبصره  
  .باشد  موجب یقین قاضی نمی شود ، نمی تواند مالک صدور حکم  نوعاًعلم استنباطی کهمجرد در هر حال . می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد 

ونی دیگر در تعارض باشد ، اگر علم بین باقی بماند ، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضـی بـا ذکـر                         در صورتی که علم قاضی با ادلۀ قان       
کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ، ادله قانونی معتبر است و بـر اسـاس    مستندات علم خود و جهات رد ادلۀ دیگر ، رأی صادر می           

  . شود  آنها رأی صادر می
همچنین شهادت شرعی بـر قـسامه و سـوگند تقـدم            .  با یکدیگر ، اقرار بر شهادت شرعی ، قسامه و سوگند مقدم است               در تعارض سایر ادله   

  . دارد 
∗∗∗  

  ] قصاص [مجازات قتل عمدی   - هفتمگفتار 
مجـازات  قصاص    «: مجازات اسالمی   جدید   قانون   16ماده  مطابق  . قصاص است   ،  حکم اولی در مجازات مرتکب جنایات عمد        

  .»اصلی جنایات عمدی بر نفس ، اعضاء و منافع است 
مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولیِ دم و وجود سایر شـرایط مقـرر      قانون جدید مجازات اسالمی ،       381 ماده   به موجب 

  .گردددر قانون ، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون دیه و تعزیر عمل می
  . تواند مانع مجازات قصاص گردد قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هریک از آنها میثبوت و اجرای کیفر 

  شرایط ثبوت قصاص   –بند اول 
تحقق مسئولیت کیفری و ثبوت ضمان قصاص بر جانی عالوه بر ارتکاب جنایت عمدی متوقـف بـر شـرایط دیگـری اسـت کـه                     

تساوی در دین ، تـساوی در عقـل ،   : این شرایط عبارتند از . نها پرداخته اندحقوقدانان اسالمی در کتب خود به تفصیل به شرح آ      
   .]فقدان رابطه پدری [ انتفاء ابوت 

  ]نفس ، عضو [ شرایط عمومی قصاص   -الف 
  :  قانون جدید مجازات اسالمی 311 الی 301مطابق مواد 

  .ی علیه نبوده و مجنی علیه ، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجن
  . مانع قصاص نیست مرتکب مسلمان باشد ، مسلمان نبودن مجنی علیهچنانچه  -تبصره 

  :در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه ، محکوم نمی شود 
   . است  سلب حیات مرتکب جرم حدی مستوجب .1
مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است ، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده ، بیش از مجازات حدی او نباشد ، در غیر این صـورت ، مقـدار                                .2

  . اضافه بر حد ، حسب مورد ، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است 
  . و به مقدار آن قصاص نمی شود مستحق قصاص نفس یا عضو ، فقط نسبت به صاحب حق قصاص  .3
   . این قانون جنایتی بر او وارد شود ) 156(متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در مادۀ . 4
  . ت غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر اسزانی و زانیه در حال زنا نسبت به به شوهر زانیه در  .5
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  . قانون محکوم می شود قسمت تعزیرات این  این ماده بدون اجازۀ دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در  3 و 2و 1اقدام در مورد بندهای      1تبصره 
ح مقرر در قـانون بـه دیـه و    لکن مرتکب به شر.  چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص ، منتفی است               4در مورد بند        2تبصره  

  . مجازات تعزیری محکوم می شود 
 این قانون است یا وی با چنـین اعتقـادی ،      1)302(هرگاه مرتکب ، مدعی باشد که مجنی علیه ، حسب مورد در نفس یا عضو ، مشمول مادۀ                   

ظف است نخست بـه ادعـای مـذکور رسـیدگی     مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه مو       
است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی ، مرتکـب جنایـت شـده                  ) 302(اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول مادۀ         . کند  

لیه نیـز موضـوع     است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی ، دست به جنایت زده و مجنی ع                        
  . نباشد مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در تعزیرات محکوم می شود ) 302(ماده 

  .جنایت عمدی نسبت به نابالغ موجب قصاص است 
  . نیز محکوم می شود » تعزیرات « مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون عالوه بر پرداخت دیه ، به تعزیر مقرر در 

در ایـن صـورت مرتکـب عـالوه بـر پرداخـت دیـه بـه         .  جنین ، هرچند پس از حلول روح باشد ، موجـب قـصاص نیـست             جنایت عمدی بر  
  . مجازات تعزیری مقرر در قسمت تعزیرات این قانون محکوم می شود 

 مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از        حیات باشد و جنایت قبل از تولد ، منجر به نقص یا             اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامۀ          -تبصره  
  . تولد باقی بماند قصاص ثابت است 

ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر ، روانگردان و مانند آنها ، موجب قصاص اسـت ، مگـر اینکـه        
ختیار بوده است ، که در این صـورت ، عـالوه بـر دیـه بـه مجـازات                  ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی ، مرتکب به کلی مسلوب اال              

لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبالً خود را برای چنین عملی مست کـرده و یـا علـم داشـته                      . محکوم می شود    » تعزیرات    «تعزیری مقرر در    
  .  شود ، جنایت ، عمدی محسوب می شود است که مستی و عدم تعادل روانی وی موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن  از جانب او می

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیلۀ مقام قضائی ، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب ، هنگام ارتکاب جنایت ، تردید وجود داشته باشـد و ولـیِ                              
 ، لکـن مرتکـب خـالف آن را          دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقۀ او از جنون سابقش انجام گرفته اسـت                      

اگر حالت سـابق بـر      . در صورت عدم اقامۀ بینه ، قصاص منتفی است          . ادعا کند ، ولیِ دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند                
؛ در غیـر ایـن   زمان جنایت ، افاقه مرتکب بوده است ، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تـا قـصاص سـاقط شـود             

  . صورت با سوگند ولیِ دم یا مجنی علیه یا ولیِ او قصاص ثبات می شود 
این ادعا که مرتکب ، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است ، باید در دادگاه ثابت شـود و در صـورت عـدم اثبـات ، حـق قـصاص ،                      

  . ود حسب مورد ، با سوگند ولیِ دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می ش
در ایـن امـر ، تفـاوتی میـان     . هرگاه غیرمسلمان ، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان ، ذمی ، مستأمن یا معاهد  شود ، حق قصاص ثابت است              

اگر مسلمان ، ذمی ، مستأمن یا معاهد ، بر غیرِمسلمانی که ذمی ، مستأمن یا معاهد نیست جنایتی . ادیان، فرقه ها و گرایش های فکری نیست    
  . محکوم می شود » تعزیرات « در این صورت مرتکب به تعزیر مقرر در . رد کند ، قصاص نمی شود وا

 و بـا رعایـت قـوانین و مقـررات وارد        ارنـد غیرمسلمانی که ذمی ، مستأمن یا معاهد نبوده و تابعیت ایران را داشته یا تابعیت کشورهای خارجی را د                     1تبصره  
  .  می باشند  ، در حکم مستأمناندکشور شده 

 مرتکب پیش از اجرای قصاص ، مسلمان شود ، قصاص ساقط و عالوه بر پرداخـت دیـه بـه مجـازات تعزیـری                   مجنی علیه غیرمسلمان باشد و      اگر      2تبصره  
  . ، محکوم می شود » تعزیرات  «مقرر در 

                                                           
  :در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه ، محکوم نمی شود  :جدید مجازات اسالمی  قانون 302ماده . 1
  .   مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات است .1
  .  ، در غیر این صورت ، مقدار اضافه بر حد ، حسب مورد ، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است  مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است ، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده ، بیش از مجازات حدی او نباشد.2
  . مستحق قصاص نفس یا عضو ، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود  .3
  .  ین قانون جنایتی بر او وارد شود ا) 156( متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در مادۀ .4
  . زانی و زانیه در حال زنا نسبت به به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است  . 5

  . یرات این قانون محکوم می شود   این ماده بدون اجازۀ دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در قسمت تعز3 و 2و 1اقدام در مورد بندهای      1تبصره 
  . لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود .  چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص ، منتفی است 4در مورد بند     2تبصره 
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گام ارتکاب جنایـت ، تردیـد وجـود داشـته و حالـت او      اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیلۀ مقام قضائی ، در مسلمان بودن مجنی علیه ، هن    
پیش از جنایت ، عدم اسالم باشد و ولیِ دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال اسالم او انجام شده است و مرتکب ادعا کنـد                    

شود و در صورت عـدم اثبـات ، قـصاص           که ارتکاب جنایت، پیش از اسالم آوردن وی بوده است ، ادعای ولیِ دم یا مجنی علیه باید ثابت                    
اگر حالت پیش از زمان جنایت ، اسالم او     . محکوم می شود    » تعزیرات    « منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در             

، با سـوگند ولـیِ    بوده است ، وقوع جنایت در حالت عدم اسالم مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات                        
حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی علیه تردیـد وجـود داشـته باشـد نیـز                     . شود    دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می         

  .جاری است 
  :  قانون جدید مجازات اسالمی 385 الی 382 مواد بر اساس

 اگر قاتل ، مرد مسلمان باشد ، ولیِ دم باید پیش از قصاص ، نصف دیۀ                 هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود ، حق قصاص ثابت است ؛ لکن            
در قصاص مرد غیرمسلمان بـه سـبب قتـل    . کامل را به او بپردازد و اگر قاتل ، مرد غیرمسلمان باشد ، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود           

  .زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیۀ آنها الزم است 
ا چند نفر را عمداً به قتل برساند ، اولیاء دم هر یک از مقتوالن می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیاء مقتوالن                         اگر یک نفر ، دو ی     

  . دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند 
 قصاص باشند ، قاتل بدون اینکه دیه ای بپردازد ، قصاص    اگر یک نفر ، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیاء همۀ مقتوالن ، خواهان                  

اگر اولیاء برخی از مقتوالن ، خواهان قصاص باشند و اولیاء دم مقتول یا مقتوالن دیگر ، خواهان دیه باشند ، در صـورت موافقـت     . می شود   
تل پرداخت می شـود و بـدون موافقـت قاتـل ، حـق      قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص شان ، دیۀ آنان از اموال قا         

  .اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند
یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتـل در زمـان یـا مکـان                ) محرم ، رجب ، ذیقعده و ذی الحجه         ( اگر قتل در یکی از ماههای حرام        

همچنـین اسـت   . لی دم به قاتل باشـد ، فاضـل دیـه تغلـیظ نمـی شـود       مذکور ، قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی و        
ای که ولی دم به دیگر اولیاء می پردازد لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد دیه ای که شـریکان قاتـل ، بـه علّـت سـهم شـان از                          دیه

  . لیظ می شود جنایت ، حسب مورد به قصاص شونده یا ولیِ دم یا به هر دوی آنان می پردازند ، تغ
   قصاص عضو  اضافی الزم برای شرایط  - ب

شرط شده است ، بلکـه عـالوه بـر آن بـه             که در فوق آمد ،      در اجرای قصاص عضو نه تنها تمام شرایط مذکور در قصاص نفس             
  :  شرایط دیگری نیز به شرح زیر باید رعایت شود  قانون جدید مجازات اسالمی ، 393موجب ماده 

  . مورد قصاص ، با مورد جنایت یکی باشد محل عضو  . 1
  . قصاص با مقدار جنایت ، مساوی باشد  . 2
  . خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد  . 3
  . قصاص عضو سالم ، در مقابل عضو ناسالم نباشد . 4
  . قصاص عضو اصلی ، در مقابل عضو غیراصلی نباشد   . 5
  . اقص نباشد قصاص عضو کامل در مقابل عضو ن .6

بدیهی است در صورت عدم امکان رعایت هر یک از شرایط فوق و یا فقدان شرایط دیگری که در قصاص نفس ذکر گردیـد ،          
  . گردد   عضو منتفی می1اجرای قصاص

  : قانون جدید مجازات اسالمی 416 الی 394مطابق مواد به موجب 
 است ؛ لکن اگر طول عضو مورد قصاص ، کمتـر از طـول عـضو آسـیب دیـده در                   رعایت تساوی مقدار طول و عرض ، در قصاص جراحات الزم          

شود ؛ لکن میزان در عمق جنایت ، صدق عنوان          مجنی علیه باشد ، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت ، دیه گرفته می                   
  .جنایت وارده است 

                                                           
  دکتر حسین میر محمد صادقی ، منبع پیشین. 1
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وانـد قـصاص کنـد یـا بـا رضـایت       رتکب ، ناسالم یا نـاقص باشـد ، مجنـی علیـه مـی ت            اگر عضو مورد جنایت ، سالم یا کامل باشد و عضو م           
  .، دیه بگیرد مرتکب

شود ، هر چنـد      عضو ناسالم ، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد ؛ مانند عضو فلج و در غیر این صورت ، عضو سالم محسوب می                            -تبصره  
  . دارای ضعف یا بیماری باشد 

  .و صحیح ، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج ، قصاص می شود  عضو قوی 
عضو کامل ، در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود ؛ لکن عضو ناقص ، در برابـر عـضو کامـل قـصاص مـی شـود ، کـه در ایـن صـورت ،                                     

  .مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد 
  .اء باشد ؛ مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است عضو ناقص ، عضوی است که فاقد بخشی از اجز  -تبصره 

اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص ، هر دو ناقص یا ناسالم باشند ، فقط در صـورتی کـه نقـصان و عـدم سـالمت در عـضو مـورد                             
  . ت قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد ، حق قصاص ثابت اس

  . اگر عضو مورد جنایت ، زائد باشد و مرتکب ، عضو زائد مشابه نداشته باشد ، به پرداخت ارش محکوم می شود 
اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیـه مـی توانـد بـه قـصاص                               

  .  مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیۀ جنایت را بگیرد کمتر ، اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش
شـود ، قـصاص    در جنایت مأمومه ، دامغه ، جائفه ، هاشمه ، منقله ، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوسـت یـا ورم بـدن مـی                           

حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز . شود نیز محکوم می » تعزیرات « ساقط است و مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در     
  .در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است 

اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند ، قصاص می شود ، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشـته باشـد و دیـه ای بـه وی                                 
  .بدن جاری است این حکم ، در مورد همۀ اعضاء زوج . پرداخت نمی شود 

توانـد یـک    اگر شخصی که دارای دو چشم است ، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد ، درآورد یا آن را کـور کنـد ، مجنـی علیـه مـی                      
چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیۀ کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکـب منـصرف شـود و دیـۀ کامـل بگیـرد ،            

 چشم خود را قبالً در اثر قصاص یا جنـایتی کـه اسـتحقاق دیـۀ آن را داشـته ، از دسـت داده باشـد ، کـه در ایـن                             مگر اینکه مجنی علیه یک    
  . صورت می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب ، نصف دیۀ کامل را دریافت نماید 

چنانچـه بـدون   .  ببرد ، فقط بینایی چشم مرتکب ، قصاص مـی شـود       اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقۀ چشم دیگری ، بینایی آن را از بین              
  . آسیب به حدقۀ چشم مرتکب ، قصاص ممکن نباشد ، تبدیل به دیه می شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود 

  .  می شود ، متعارف نیستند ، قصاص چشم سالم ، در برابر چشم هایی که از لحاظ دید و یا شکل 
  . پلک دارای مژه ، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی شود ؛ لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می شود

  . قطع اللۀ گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود ، دو جنایت محسوب می شود 
  .  مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند قطع بینی یا گوش ، موجب قصاص است ، گرچه حسب

  . قطع زبان یا لب ، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود 
 قطع کند ، قصاص ساقط است و دیه گرفته می شود ؛ لکن زبـان کـسی کـه الل اسـت ، در               اگر شخص گویا ، زبان کسی را که الل است ،          

  .  قصاص می شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می شود برابر زبان الل دیگری و زبان گویا
  . زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است ، قصاص می شود ، مگر آنکه الل بودن کودک ثابت شود 

  .ر قصاص آن ، رعایت تساوی در محل دندان ، الزم است اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند ، به قصاص محکوم می شود و د
شود و به تعزیر  اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود ، چنانچه تا زمان قصاص ، دندان سالمی به جای آن  بروید ، مرتکب قصاص نمی               

اگر دنـدان جدیـد معیـوب باشـد ،      . و ارش و جراحت و مدتی که مجنی علیه بدون دندان بوده است محکوم می شود                 » تعزیرات  « مقرر در   
اگر مجنی علیه کودک باشد ، صدور حکم به مدت          . شود  مرتکب افزون بر محکومیت های مذکور ، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می             

 فوت اگر مجنی علیه در این مدت  . متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می افتد و در صورت رویش دندان یکصدم دیه پرداخت می شود                   
  . کند ، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور ، به پرداخت دیه محکوم می شود 
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اگر دندان مرتکب ، شیری و دندان مجنی علیه غیرشیری باشد ، مجنی علیه بین قـصاص دنـدان شـیری و تـأخیر قـصاص تـا رویـش دنـدان                                
  .غیرشیری در مرتکب ، مختار است 

فتن دیه بروید ، چیزی بر عهدۀ مجنی علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهـت عـدم امکـان    اگر دندان مجنی علیه پس از اجرای قصاص یا گر         
  .قصاص بوده باشد ، دیه نیز بازگردانده نمی شود 

  . اگر دندان مرتکب ، پس از اجراء قصاص بروید ، مجنی علیه حق قصاص دوبارۀ آن را ندارد 
  : قانون جدید مجازات اسالمی 392 الی 386مطابق مواد 

مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولـیِ او و وجـود سـایر شـرایط مقـرر در قـانون ، قـصاص و در غیـر ایـن                        
  . صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد 

  .د بر منافع است جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل ، مانند قطع عضو ، جرح و صدمه های وار
زن و مرد مسلمان ، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد کرده است ، به قصاص محکوم می شـود ؛ لکـن اگـر دیـه       

حکـم  . ، قصاص ، پس از پرداخت نصف دیۀ عضو مورد قصاص اجراء می شـود                  جنایت وارد بر زن مساوی یا بیش از ثلث دیۀ کامل باشد             
ولـی اگـر مجنـی علیـه ، زن مـسلمان و         . ر صورتی که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جـاری اسـت                  مذکور د 

  . مرتکب ، مرد غیرمسلمان باشد ، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه قصاص می شود 
ق قصاص برای هر جنایـت ، بـه طـور جداگانـه     اگر به علّت یک یا چند ضربه ، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید ، ح    

  . ثابت است و مجنی علیه می تواند دربارۀ بعضی ، با مرتکب مصالحه نماید ، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند 
نـد آنکـه در      مجنی علیه می توانـد بـا رضـایت مرتکـب قـسمتی از جنایـت را قـصاص کنـد ؛ مان                        اگر جنایت بر عضو ، دارای مراتب باشد ،        

  . جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید 
هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضاء متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همۀ آنها نباشد ، مانند این که دو دوسـت یـک نفـر را قطـع                       

بیشتر نداشته باشد ، مرتکب در مقابل جنایت هایی که امکان قصاص آن هـست ، قـصاص مـی شـود و بـرای دیگـر                           کند و خود یک دست      
  . محکوم می شود ) تعزیرات ( جنایات ، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در 

ر امکـان قـصاص بـرای       هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضاء چند نفر وارد کند ، اگر امکان قصاص همۀ آنها باشد ، قصاص می شود و اگـ                       
همۀ جنایات نباشد مجنی علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است ، در استیفاء قـصاص ، مقـدم اسـت و در صـورت انجـام                        

  . محکوم می شود ) تعزیرات ( قصاص ، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در 
و جنایت ، در یک زمان باشد ، هر یک از دو مجنی علیه می توانند مبادرت به قـصاص کنـد و پـس از اسـتیفاء قـصاص ، بـرای                         اگر وقوع د  

در صورتی که پس از . محکوم می شود ) تعزیرات ( هایی که قصاص ممکن نیست ، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در              دیگر جنایت 
 لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد ، می تواند مقدار موجود را قصاص  یه دوم باقی باشد ،قصاص اول ، محل قصاص برای مجنی عل     

التفاوت را دیه بگیرد ؛ مانند اینکه مرتکب نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده                        کند و مابه  
دم است و بـا اجـراء قـصاص او ، مجنـی علیـه دوم مـی توانـد دسـت راسـت                        باشد که در این صورت ، مجنی علیه اول در اجراء قصاص مق            
  . مرتکب را قصاص کند و دیۀ انگشت خود را نیز از او بگیرد 

  شرایط اجرای قصاص   -بند دوم 
  :پس از ثبوت کیفر قصاص اجرای آن منوط به رعایت شرایط متفاوتی است که اهم شرایط مذکور عبارتنداز 

    اجرای قصاص شرایط عمومی  - الف
  :  قانون جدید مجازات اسالمی 435 الی 417 مواد به موجب 

  .در اجرای قصاص ، اذن مقام رهبری یا نمایندۀ او الزم است 
استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص ، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوا است و نبایـد مراسـم                          

  . ، مانع از امکان استیفاء قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود استیذان 
اجرای قصاص و مباشرت در آن ، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان ، این حق به ورثۀ ایشان منتقل می شود و بایـد                               

  .  مربوط انجام گیرد پس از استیذان از مقام رهبری ، از طریق واحد اجرای احکام کیفری
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  . محکوم می شود ) تعزیرات ( اگر صاحب حق قصاص ، بر خالف مقررات اقدام به قصاص کند ، به تعزیر مقرر در 
  .هیچ کس غیر از مجنی علیه یا ولیِ او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند ، مستحق قصاص است 

 از صاحبان آن ، به طور مستقل حق قصاص دارند ؛ لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفاء نباید حق دیگـران را از بـین                         در هر حق قصاصی هر یک     
  .در صورتی که ، بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص ، مبادرت به استیفاء قصاص کند ضامن سهم دیۀ دیگران است . ببرد 

ان آن ، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشـند ، کـسی کـه خواهـان قـصاص                       در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحب       
  . است باید نخست سهم دیۀ دیگران را در صورت گذشت آنان ، به مرتکب و در صورت درخواست دیه ، به خود آنان بپردازد 

وتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائب به تعویق مـی افتـد     در هر حق قصاصی ، اگر بعضی از صاحبان آن ، غائب باشند و مدت غیبت آنان ک                 
گیرد و چنانچه زمـان  و اگر غیبت طوالنی باشد و یا امیدی به بازگشت آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غائب ، به جای آنان تصمیم می 

 زمان غیبت اتخاذ تصمیم می نماید ، کـسانی        بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طوالنی شدن                
که حاضرند ، می توانند پس از تأمین سهم غائبان در دادگاه ، قصاص کنند و اگر حاضران ، گذشت کننـد یـا بـا او مـصالحه نماینـد ، حـق                                  

 که گذشت نموده انـد  قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن ، خواهان قصاص باشند ، باید نخست سهم دیۀ کسانی را      
  . یا با مرتکب مصالحه کرده اند ، به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند 

اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیۀ جنایت وارد شـده بـر مجنـی علیـه بـیش از دیـۀ آن در مرتکـب باشـد ماننـد آنکـه زن                            
  .  تواند افزون بر قصاص ، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی

در موارد ثبوت حق قصاص ، اگر دیۀ جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیۀ آن در مرتکب باشد ، صاحب حق قـصاص در صـورتی مـی                              
ز نیـست و در صـورت مخالفـت و          تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراء قصاص جـای                    

  . محکوم می شود ) تعزیرات ( اقدام به قصاص ، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه ، به مجازات مقرر در کتاب پنجم 
در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجراء قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد ، پرداخت آن بایـد پـیش           

« صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از ایـن امـر ، افـزون بـر پرداخـت دیـۀ مـذکور ، بـه مجـازات مقـرر در                           از قصاص   
  . این قانون محکوم می شود »  تعزیرات 

در مواردی که جنایت ، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجراء قصاص باشد ، لکن 
واهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد ، با درخواست دادستان و تأییـد رئـیس قـوۀ                           خ

  . قضائیه ، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود 
ی در پرداخت فاضل دیه یا بـه جهـت انتظـار    در مواردی که محکوم به قصاص ، در زندان است و صاحب حق قصاص ، بدون عذر موجه یا به علّت ناتوان 

برای بلوغ یا افاقۀ ولیِ دم یا مجنی علیه ، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید ، با شکایت محکوم علیه از این امر ، دادگاه صـادرکنندۀ حکـم ، مـدت          
در صورت عـدم  . مصالحه یا اجراء قصاص اقدام کند       کند  تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت ،           مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعالم می         

و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقۀ مناسب و تأیید رئیس حوزۀ             ) تعزیرات  ( تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس قانون           اقدام او در این مدت ، دادگاه می       
  . تکب را آزاد کند قضائی و رئیس کل دادگستری استان ، تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص ، مر

در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه ، اگر مقتول یا صاحب حق قصاص ، طلبی از مرتکب داشته باشد ، طلب مذکور با رضایت صـاحب آن ،    
  .هرچند بدون رضایت مرتکب ، به عنوان فاضل دیه ، قابل محاسبه است 

 شونده است و او می تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکاء خود ببخـشد       فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکاء از دیۀ جنایت ، متعلق به قصاص            
  . و یا هر نوع تصرف مالکانۀ دیگری در آن انجام دهد ؛ لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد ، باید آن را برگرداند 

دیون او کـافی نباشـد ، صـاحب حـق قـصاص ، بـدون اداء یـا                   هرگاه مجنی علیه پیش از استیفاء حق قصاص فوت کند و ترکۀ او برای اداء                
تضمین آن دیون ، حق استیفاء قصاص را دارد ؛ لکن حق گذشت مجانی ، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هـر علّـت ، قـصاص                

  .  است این حکم در مورد ترکۀ مقتول نیز جاری. به دیه تبدیل شود ، باید در ادای دیون مذکور صرف شود 
اگر مجنی علیه یا همۀ اولیاء دم ، پیش از قصاص یا در حین اجراء آن ، از قصاص مرتکب گذشت کنند ، قصاص متوقف می شـود و آنـان                        
ضامن خساراتی که در حین اجراء قصاص به مرتکب رسیده ، نمی باشند و اگر برخی از آنان گذشـت نماینـد یـا مـصالحه کننـد ، خواهـان                     

  .ز اجراء قصاص ، سهم آنها را ، حسب مورد ، به آنان یا مرتکب بپردازد قصاص باید پیش ا



 
   
   

  

95

 
 ]جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص [   حقوق جزای اختصاصی

      www.departeman.com 66912180   ـ 09123787199        .از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی 

اگر در موارد قتل و جنایت بر عـضو  . هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد ، به تحویل وی الزام می شود                
شت فراری دهنده مؤثر در حضور مرتکـب یـا الـزام فـراری             که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است ، بازدا                  

. دهنده به احضار مرتکب باشد ، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص ، تا زمان دستگیری مرتکب ، فراری دهنده را بازداشت کند     
 دهنـده آزاد مـی شـود و    اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حـق قـصاص رضـایت دهـد ، فـراری      

صاحب حق قصاص در همۀ مواردِ قصاص نفس و عضو ، می تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او ، دیـه را از امـوال وی یـا         
  . فراری دهنده می تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند .  فراری دهنده بگیرد 

جنایت از اموال مرتکـب   لت مرگ یا فرار ، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق ، دیۀ             هرگاه در جنایت عمدی ، به ع      
پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیـرد و در صـورت                              

.  ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل ، دیـه بـر بیـت المـال خواهـد بـود                           نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها          
چنانچه پس از اخذ دیه ، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل ، ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص     

  .  لکن باید قبل از قصاص ، دیه گرفته شده را برگرداند  نباشد ، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است ،
     شرایط اجرای قصاص نفس  -ب 

  :  قانون جدید مجازات اسالمی 438 الی 436 مواد به موجب 
قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف ، که کمترین آزار را به قاتل می رساند ، جـایز اسـت و مثلـه کـردن او پـس از قـصاص ، ممنـوع و                             

  .است ) تعزیرات (  دیه و تعزیر مقرر در موجب
اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلـف طفـل باشـد ، تـا                . زن حامله ، که محکوم به قصاص نفس است ، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود                  

  . زمانی که حفظ حیات طفل تأمین شود ، قصاص به تأخیر می افتد 
 حق قصاص برای ولی ِ دم محفوظ است ؛ لکن اگر وی را به گونه ای که جایز نیـست ،                اگر پس از اجرای قصاص نفس ، قاتل زنده بماند ،          

قصاص کرده باشد ، در صورتی که قاتل آسیب ببیند ، مشروط به شرایط قصاص عضو ، از جمله ، عـدم خـوف تلـف ولـیِ دم ، قاتـل حـق           
از اجرای قصاص نفـس قاتـل بایـد حـق خـود را اسـتیفاء ،       قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولیِ دم باقی است ولی قبل            

اگر قاتل برای فـرار از قـصاص نفـس          . مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولیِ دم نخواهد دوباره قصاص کند ، قاتل حق قصاص او را ندارد                    
کند ی را مشخص و به قاتل اعالم می       حاضر به گذشت ، مصالحه و استیفاء حق خود نشود با شکایت ولیِ دم از این امر ، دادگاه مدت مناسب                    

در صورت عدم اقدام او در این مدت ، ولیِ دم به تعزیـر مقـرر          . تا ظرف مهلت مقرر به گذشت ، مصالحه یا مطالبۀ قصاص عضو اقدام کند               
    .گردد و حق قصاص عضو برای ورثۀ جانی ، محفوظ است  در قانون محکوم می شود و با مطالبۀ او قصاص نفس اجراء می

  شرایط اجرای قصاص عضو  - ج
  : قانون جدید مجازات اسالمی 447 الی 439 مواد بر اساس

ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز ، غیرآلوده و مناسب با اجراء قصاص باشد و ایذاء مرتکب ، بیش از مقدار جنایـت او ممنـوع و موجـب           
یا شرایط زمان و مکان به گونه ای باشد که در قصاص ، بیم سرایت به نفس یـا صـدمۀ دیگـر                   اگر مرتکب ، بیمار بوده      . تعزیر مقرر در قانون است      

  . در غیر این صورت، تا برطرف شدن بیم سرایت ، قصاص به تأخیر می افتد . باشد ، در صورت امکان ، موانع رفع و قصاص اجراء می شود 
ایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شـود و پـس از آن ، جنایـت سـرایت                   قصاص عضو را می توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سر            

شـود ؛ لکـن پـیش از اجـرای            کند و سرایت پدید آمده ، عمدی محسوب شود ، مرتکب حسب مورد ، به قصاص نفس یا عضو محکوم می                    
ه او بپـردازد و اگـر سـرایت پدیدآمـده ،     قصاص نفس ولیِ دم باید ، دیۀ جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است ، بـ      

غیرعمدی محسوب شود ، مرتکب به دیۀ جنایتی که به وسیلۀ سرایت ، پدید آمده است، محکوم می شود و دیۀ مقداری کـه قـصاص شـده              
  . است کسر نمی شود 

 مانع از استیفاء قصاص یا موجـب  برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت ، باید حدود جراحت کامالً اندازه گیری شود و هر چیزی که           
  .ازدیاد آن باشد ، برطرف گردد 

اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن ، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود ، قصاص کننـده ضـامن نیـست و اگـر قـصاص                               
  . کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد ، حسب مورد ، به قصاص یا دیه محکوم می شود 
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مله ، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص ، پیش یا پس از وضع حمل ، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد ، قصاص تا            اگر زن حا  
  . زمانی که بیم مذکور برطرف شود ، به تأخیر می افتد 

ر اینکـه جنایـت     قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو ، بدون بیهوش کردن وی یا بی حس کردن عضو او ، حق مجنی علیه است ، مگ                        
  . در حال بیهوشی یا بی حسی عضو مجنی علیه اتفاق افتاده باشد 

  . مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است 
  . اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند ، قصاص ساقط نمی شود

 قـانون  612( در خصوص قتل عمدی مطـابق مـادۀ   وارد مربوط به اجرای قصاص که قانون جدید مجازات به قانون تعزیرات ارجاع می دهد ،      م
   .  1 و تبصرۀ آن عمل می شود)قانون تعزیرات 614(آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده   )تعزیرات

  :زات اسالمی  قانون جدید مجا300 الی 296 ماده به موجب 
اگر کسی ، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند ، چنانچـه جنایـت واقـع شـده مـشمول تعریـف             
جنایات عمدی باشد ، قتل عمدی محسوب می شود ، در غیر این صورت ، قتل شبه عمـدی اسـت و مرتکـب عـالوه بـر قـصاصِ عـضو بـه                                  

  . محکوم می شود پرداخت دیۀ نفس نیز 
اگر مرتکب با یک ضربه عمدی ، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتـل مجنـی علیـه گـردد ، چنانچـه جنایـت واقـع شـده مـشمول                                  
تعریف جنایات عمدی باشد ، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است ، بـه قـصاص یـا دیـه                               

  .گردد محکوم نمی
ر کسی با یک ضربۀ عمدی ، موجب جنایات متعدد بر اعضاء مجنی علیه شود ، چنانچه همه آنها مشترکاً موجب قتـل او شـود و قتـل نیـز         اگ

  . مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، فقط به قصاص نفس محکوم می شود 
 نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، چنانچه اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی ، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل   

برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در واقع شدن قتل نقشی نداشته باشند ، مرتکـب عـالوه بـر قـصاصِ نفـس ، حـسب مـورد ، بـه          
 جنایات پدید آیـد ، در       لکن اگر قتل به وسیلۀ مجموع     . قصاصِ عضو یا دیۀ جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است ، محکوم می شود                 

صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است ؛ در غیر این صورت به قصاص یا دیۀ عضوی که جنایت بر            
  . آن ، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد 

 در مواردی کـه جنایـت یـا جنایـات ارتکـابی بـه قـسمت           2 مجازات اسالمی   قانون جدید   )299(و   ) 298( ،   ) 297( ،   ) 296(احکام مقرر در مواد      -تبصره  
  . بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ علیه سرایت کند نیز جاری است 

دی اگر مجنی علیه در جنایت واقع شده بر او به تصور اینکه جنایت وارد شده ، به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتـل منجـر مـی شـود ، قتـل عمـ                                     
محسوب نمی شود ، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن ، جنایت واقع شده ، بـه نفـس سـرایت کنـد و بـه فـوت                             

                                                           
  .  می تواند تغییر یابد )  845(به ) 614(و ) 843(به ) 612(مارۀ مواد قسمت تعزیرات با قانون جدید شمارۀ با دنبال هم شدن ش. 1

اخالل در نظم و صـیانت و امنیـت   هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب                   :قانون تعزیرات     612مادۀ  
  1.نماید جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می

 .در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود   -تبصره 

ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یـا زوال عقـل                  هر کس عمداً به دیگری جرح یا          :قانون تعزیرات    614مادۀ   
ری مرتکب یا دیگران گردد بـه دو تـا پـنچ سـال حـبس محکـوم خواهـد شـد و در            مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تج                        

  شود صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می
 . خواهد شددر صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم  –تبصره 

  : قانون جدید مجازات اسالمی 299 الی 296 مطابق مواد . 2

اگر کسی ، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند ، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، قتل عمدی محسوب می شود ، در غیر این صورت ، قتل شبه 
  . ست و مرتکب عالوه بر قصاصِ عضو به پرداخت دیۀ نفس نیز محکوم می شود عمدی ا

اگر مرتکب با یک ضربه عمدی ، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد ، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عـضو یـا                           
  .گردد سبب قتل شده است ، به قصاص یا دیه محکوم نمیجراحتی که 

  . اگر کسی با یک ضربۀ عمدی ، موجب جنایات متعدد بر اعضاء مجنی علیه شود ، چنانچه همه آنها مشترکاً موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، فقط به قصاص نفس محکوم می شود 
د عمدی ، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در واقع شدن قتـل نقـشی نداشـته        اگر کسی با ضربه های متعد     

لکن اگر قتل به وسیلۀ مجموع جنایات پدید آید ، در صورتی که ضربات به . اشته است ، محکوم می شود باشند ، مرتکب عالوه بر قصاصِ نفس ، حسب مورد ، به قصاصِ عضو یا دیۀ جنایت هایی که تأثیری در قتل ند                    
  . صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است ؛ در غیر این صورت به قصاص یا دیۀ عضوی که جنایت بر آن ، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد 

 . در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ علیه سرایت کند نیز جاری است  ) 299(و  ) 298( ،  ) 297( ،  ) 296( مواد احکام مقرر در -تبصره 
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مجنی علیه منجر شود ، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، قاتل به قصاص نفس محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب ، قـصاص                           
 مصالحه شده باشد ، ولیِ دم باید قبل از قصاص نفس ، دیۀ عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپـردازد ؛ لکـن اگـر جنایـت                                شده یا با او   

. شود  المصالحۀ اخذ شده ، محکوم می      مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد ، به پرداخت دیۀ نفس ، بدون احتساب دیۀ عضو قصاص شده یا وجه                  
  .موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است مفاد این ماده ، در 

    صاحبان حق قصاص-بند سوم 
  : قانون جدید مجازات اسالمی 367 الی 347مواد بر اساس 

الحه در برابر حـق     صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب ، رسیدگی یا اجراء حکم می تواند به طور مجانی یا با مص                     
  . یا مال گذشت کند 

  . حق قصاص ، به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد 
ولیِ دم نمی تواند پیش از فوت مجنی علیه مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتلِ مرتکب نماید ، چنانچه جنایت                      

مگر . ر این صورت به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود    در غی   در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود مستحق قصاص است ،          
  . این قانون است که در این صورت ، مستحق قصاص نیست ) 302(در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول مادۀ 

  . در صورت تعدد اولیاء دم ، حق قصاص برای هر یک از آنان ، به طور جداگانه ثابت است 
  .ۀ مقتول است ، به جز زوج یا زوجۀ او که حق قصاص ندارد ولیِ دم ، همان ورث

اگـر برخـی از   . بـرد  اگر حق قصاص ، به هر علت ، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود ، همسر مقتول نیز از آن ارث می                        
  . واهان دیه می باشند ، ارث می برد اولیای دم ، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند ، همسر مقتول ، از سهم دیۀ کسانی که خ

  . هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند ، حق قصاص به ورثۀ او می رسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد 
اگر مجنی علیه یا همۀ اولیاء دم یا برخی از آنان ، صغیر یا مجنون باشـند ، ولّـی آنـان بـا رعایـت مـصلحت شـان حـق قـصاص ،                            

اگـر برخـی از اولیـاء دم ،کبیـر و عاقـل و      . ین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقـۀ آنـان منتظـر بمانـد       مصالحه و گذشت دارد و همچن     
لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سـهم  . خواهان قصاص باشند ، می توانند مرتکب را قصاص کنند        

مفاد این ماده ، در مواردی که حـق قـصاص بـه علـت               . مل کنند   دیۀ مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او ع            
ایـن حکـم در مـورد جنایـاتی کـه پـیش از              . مرگ مجنی علیه یا ولّیِ دم به ورثۀ آنان منتقـل مـی شـود باشـد نیـز جـاری اسـت                        

  ] قانون جدید مجازات اسالمی 354ماده [  .االجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است  الزم
  .  این قانون ، جنین در صورتی ولّیِ دم محسوب می شود که زنده متولد شود 1 )354(ورد مادۀ در م

اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولیِ دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یـا ولـی او شـناخته نـشود و یـا بـه او دسترسـی                     
یذان از مقام رهبری و در صورت موافقـت ایـشان ، اختیـار آن را بـه     نباشد ، ولی او ، مقام رهبری است و رئیس قوۀ قضائیه با است             

  . کند دادستان های مربوط تفویض می
  . و حق قصاص را نیز به ارث نمی بردآید و حق قصاص و دیه ندارد اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی ، از ورثه باشد ، ولیِ دم به شمار نمی

یا مجنون باشد و ولّی او ، مرتکب جنایت عمدی شود یـا شـریک در آن باشـد ، در ایـن                       اگر مجنی علیه یا ولیِ دم ، صغیر         
  . مورد ، والیت ندارد 

در موارد ثبوت حق قصاص ، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد ، مجنی علیـه یـا ولـیِ دم ، تنهـا مـی توانـد قـصاص یـا                          
  .  مرتکب و رضایت او دارد گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد ، نیاز به مصالحه با

                                                           
جنون باشند ، ولّی آنان با رعایت مصلحت شان حق قصاص ، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلـوغ        اگر مجنی علیه یا همۀ اولیاء دم یا برخی از آنان ، صغیر یا م                 :  قانون جدید مجازات اسالمی    354ماده  . 1

ان اداء یا تـأمین سـهم دیـۀ مـولی علیـه خـود از       لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواه. اگر برخی از اولیاء دم ،کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند ، می توانند مرتکب را قصاص کنند         . یا افاقۀ آنان منتظر بماند      
این حکم در مورد جنایاتی کـه پـیش   . مفاد این ماده ، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولّیِ دم به ورثۀ آنان منتقل می شود باشد نیز جاری است . سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند      

  . قانون واقع شده است نیز جاری است از الزم االجرا شدن این
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در مواردی که اجرای قصاص ، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است ، صاحب حق قـصاص ، میـان قـصاص بـا رد               
  .فاضل دیه و گرفتن دیۀ مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است 

اخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند ، حق قصاص اگر مجنی علیه یا ولیِ دم ، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرد           
  .تا حصول شرط ، برای او باقی است 

اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط ، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یـا انجـام دادن تعهـد خـود نباشـد یـا                             
اع می شود مگر مصالحه شـامل فـرض         شرط محقق نشود ، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارج               

  . انجام ندادن تعهد نیز باشد 
  .گذشت یا مصالحه ، پیش از صدور حکم یا پس از آن ، موجب سقوط حق قصاص است 

  . اگر مجنی علیه یا ولیِ دم ، پس از گذشت ، مرتکب را قصاص کند ، مستحق قصاص است . رجوع از گذشت پذیرفته نیست 
 عمدی ، مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پـیش از فـوت ، از حـق قـصاص گذشـت کـرده یـا                  در قتل و سایر جنایات    

مصالحه نماید و اولیاء دم نمی توانند پس از فوت او ، حسب مورد ، مطالبۀ قصاص نفس یا دیه کننـد ، لکـن مرتکـب بـه تعزیـر                               
  . محکوم می شود » تعزیرات « مقرر در 

ع قتل های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد ، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشـد ؛ ماننـد اینکـه    اگر وقو ، 366بر اساس ماده   
دو نفر ، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شـده اسـت ، اگـر اولیـاء هـر دو                                 

و اگر اولیاء یکی از دو مقتول ، به هر سبب ، حق قـصاص نداشـته         مقتول ، خواهان قصاص باشند ، هر دو قاتل قصاص می شوند             
  . یا آن را ساقط کرده باشند ، حق قصاص اولیاء مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل ، به دیه تبدیل می شود 

ه بـر مجنـی علـیهم یکـسان باشـد ؛ لکـن اگـر         مشروط بر آنکه جنایـت هـای وارد شـد      مفاد این ماده ، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است ،              -تبصره  
های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت های دیگری متفاوت باشد ، امکان قصاص حتی در فرضی که همۀ مجنی علـیهم خواهـان قـصاص          جنایت

  . باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می شود 
علیه ، خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظـر دیـه ، یکـسان نباشـند و                  این قانون ، اگر اولیاء هر دو مجنی         ) 366( در مادۀ   

 خواهان قصاص  دیۀ مرتکبان بیش از دیۀ مجنی علیهم باشد ، مانند اینکه هر دو قاتل ، مرد باشند و یکی از دو مقتول ، زن باشد ،                      
بودن مرتکـب قتـل زن ، فاضـل دیـۀ مـذکور      از سوی زن باید نصف دیۀ کامل را بپردازد که در این صورت ، به سبب مشخص ن        

  . میان مرتکبان ، به نسبت مساوی تقسیم می شود 
  . دیۀ موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود   -تبصره 

∗∗∗  
    قطع و ضرب و جرح عمدی- هشتمگفتار 

  : ه صورت ممکن است وقوع یابد ایراد صدمات بدنی کمتر از قتل که موضوع آن انسان است به س
 قطع عضوی از اعضاء بدن انسان  

 یا استخوان   سر ،جراحات وارده بر بدن 

 ایراد ضرب عمدی  

شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود ، یک سوم دیۀ     قانون جدید مجازات اسالمی ،       610مطابق ماده   
شکافتن یک لب موجب یک ششم دیۀ کامل و در صورت           .  پنجم دیۀ کامل دارد      کامل و درصورت بهبودی بدون عیب ، یک       

  .بهبودی بدون عیب ، موجب یک دهم دیۀ کامل است 
عضو و یا جرح آن شامل بریدن عضوی از اعضاء بدن مانند گوش ، بینی ، زبان و یا شکستن و کندن دنـدان ، وقتـی عمـدی                             قطع  

  .د با اذن ولی امر جانی را با شرایطی قصاص کند انتو نی علیه میباشد موجب قصاص است و مج
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ای است که موجب ضایعه عضوی ، نسجی یا بافتی در بدن انسان با استفاده از وسایل فیزیکی ، شیمیایی یـا مکـانیکی                           صدمه جرح
وختگی در جرح فرض بر ورود صدمه بر بدن انسان است و این صدمه ممکن است به صورت شکستگی استخوان ، س                    . می شود   

  . بدن و یا هر نوع زخم باشد 
نی علیه خواه مـستقیما و بـدون دخالـت یـک      و تالقی است که توسط مرتکب بر مجعبارت است از نوعی تصادم و برخورد     ضرب  

و وسیله خارجی مانند زدن یا مشت و یا لگد و سیلی و یا با سر و تنه بدن و خواه با برخورد غیر مستقیم بوسیله اشیاء مانند سـنگ                       
  . شود  چوب و بیل و شالق حادث می

در هـر   . شـود     ای از شدت باشد و لذا به ضربات خفیفی که موجب درد و تالم نباشد اطـالق ضـرب نمـی                      ضربه باید دارای درجه   
    . حال الزم نیست که آثار ضربه برای مدت طوالنی باقی بماند 

در حالی که ضرب ، خونریزی  و زخمـی          . و خونریزی است    ا جرح در این است که جرح معموال همراه با زخم            تفاوت ضرب ب  
دیـه جـرح    . در حقوق موضوعه ایران ، جرح عمدی مستوجب قصاص و غیر عمـدی آن مـستوجب دیـه اسـت                     .  به دنبال ندارد    

  1.  است مده آ به شرح ذیلمجازات اسالمیجدید  قانون  715 الی 709عمدی در مواد 
  :به ترتیب ذیل است  ] 709ر اساس ماده ب[ جراحات سر و صورت و دیۀ آنها 

  خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود ، یک صدم دیۀ کامل : حارصه  .1
  جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد ، دوصدم دیۀ کامل : دامیه  .2
   نازک روی استخوان نرسد ، سه صدم دیۀ کامل جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست: متالحمه  .3
  جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد ؛ چهارصدم دیۀ کامل : سمحاق  .4
  جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند ، پنج صدم دیۀ کامل : موضحه  .5
   گرچه جراحتی را ایجاد نکند ، ده صدم دیۀ کامل جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود: هاشمه  .6
  جنایتی که درمان آن جز با جابه جاکردن استخوان میسر نباشد ، پانزده صدم دیۀ کامل : مُنَقَّله  .7
  جراحتی که به کیسۀ مغز برسد یک سوم دیۀ کامل: مأمومه  .8
  . بر دیۀ مأمومه ، موجب ارش پاره شدن کیسۀ مغز نیز می باشد صدمه یا جراحتی که کیسۀ مغز را پاره کند ، که عالوه : دامغه  .9

جراحات گوش ، بینی ، لب ، زبان و داخل دهان در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است ، در حکـم جراحـات سـر و                                 1تبصره  
  .صورت است

   .ن تأثیری در میزان دیه ندارد مالک دیه در جراحت های مذکور ، مقدار نفوذ جراحت است و طول و عرض آ  2تبصره 
کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهـان            جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد ، موجب یک بیستم دیۀ                  3تبصره  

صـورت   عیب فاحـشی ، در       در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت ، اثر و          . را نمایان سازد ، موجب یک پنجم دیۀ کامل است           
  . ، عالوه بر آن ، یک بیستم دیۀ دیگر نیز باید پرداخت شود باقی بماند

هرگاه جنایت موضحۀ صورت بعد از التیام ، اثری از خود بر جای بگذارد ، عالوه بر دیۀ موضحه ، یک هشتادم دیۀ کامل نیـز                          4تبصره  
 از آن باقی بماند ، عالوه بر دیۀ جنایت ، یک صدم دیۀ کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری

  . ثابت است و چنانچه جنایت ، شکافی در صورت ایجاد کند دیۀ آن هشت صدم دیۀ کامل است 
این قانون در غیر سر و صورت واقع شود ، در صورتی که آن              ) 709(مادۀ  ) 5(تا  ) 1(هرگاه یکی از جراحت های مذکور در بند         

 معـین    دارای دیۀ معین باشد، دیه به حساب نسبت های فوق از دیۀ آن عـضو تعیـین مـی شـود و اگـر آن عـضو دارای دیـۀ                        عضو
  .، ارش ثابت است نباشد

  .جراحات وارده به گردن ، در حکم جراحات بدن است    1تبصره 

                                                           
 2499، انتشارات دانشگاه تهران ، شماره ، حقوق جزای اختصاصی  دکتر ایرج گلدوزیان.  1
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ه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد این قانون با یک ضرب) 709(هرگاه هر یک از جراحت های مذکور در مادۀ    2تبصره 
شود و دیۀ جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجـاد                        یک جراحت محسوب می   

 هر دو جنایت    شو دو با ضربۀ دیگر آن جراحت مبدل به موضحه مبدل شود برای هر جراحت ، دیه مستقل ثابت است ، خواه مرتکب                      
  . یک نفر خواه دو نفر باشد 

جائفه جراحتی است که با واردکردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم ، سینه ، پـشت و پهلـو ایجـاد                             
در صورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد ، دو                . می شود و موجب یک سوم دیۀ کامل است          

  . جراحت جائفه محسوب می شود 
  . هرگاه در جائفه به اعضاء درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود ، عالوه بر دیۀ جائفه ، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می شود  -تبصره 

لق و گلـو یـا سـینه فـرو     هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن عالوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا مُنَقَّله به داخل بدن مانند ح     
  . رود ، دو جراحت محسوب و عالوه بر دیۀ موضحه یا هاشمه و مُنَقَّله ، دیۀ جراحت جائفه نیز ثابت می شود 

نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد مـی شـود دیـۀ آن در مـرد یـک دهـم دیـۀ                                  
  . بت می شود کامل است و در زن ارش ثا

کامل باشـد ، در عـضوی کـه دیـۀ آن              حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیۀ آن عضو بیشتر از یک دهم دیۀ                    1تبصره  
  . مساوی یا کمتر از یک دهم دیۀ کامل باشد ، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود 

  . شود  فذه را به وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد ، دو جراحت نافذه محسوب میهرگاه شیئی که جراحت نا    2تبصره 
  :دیۀ صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود ، به شرح ذیل است 

  سیاه شدن پوست صورت ، شش هزارم ، کبود شدن آن ، سه هزارم و سرخ شدن آن ، یک و نیم هزارم دیۀ کامل  -الف
  »الف « ت سایر اعضا ، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند تغییر رنگ پوس -ب

همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و  . در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیۀ مقدر باشد یا نباشد ، نیست                   1تبصره  
  . نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد 

  . ثابت است در تغییر رنگ پوست سر ، ارش   2تبصره 
 ارش دارد و چنانچه عالوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد ،                صدمه ای که موجب تورم بدن ، سر یا صورت گردد ،           

  .  حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود
  چند نکته 

شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر    شود فوراً اجراء نمود و الزم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن               قصاص عضو را می    ♣
شود لکن قبل از اجراء قصاص نفـس   به مرگ مجنی علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می 

  باید دیۀ جرحی که قبالً به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود
گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفاء قـصاص یـا موجـب     ود جراحت کامالً اندازه برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حد        ♣

  .ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد
  .اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد ♣
  .اشدو ایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع  استابزار قصاص باید تیز و غیر مسموم و مناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص ب ♣
شود گر چه جانی بیش از یک چـشم نداشـته باشـد و چیـزی بـه       هر گاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا در آورد قصاص می       ♣

  .شود عنوان دیه به او داده نمی
توانـد یـک چـشم       رد مجنـی علیـه مـی      هر گاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که  فقط دارای یک چشم است درآو                   ♣

جانی را قصاص کند و نصف دیۀ کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیۀ کامل بگیرد مگـر در     
صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبالً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیۀ آن را داشته است از دست داده باشد کـه در                        

  .تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیۀ کامل دریافت نماید  مورد میاین
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گیرد و اگـر   هر گاه شخصی بدون آسیب به حدقۀ چشم دیگری بینائی آن را از بین ببرد فقط بینائی چشم جانی مورد قصاص قرار می           ♣
  .آن را بپردازدبدون آسیب به حدقۀ چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیۀ 

  .شود هائی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می چشم سالم در برابر چشم  ♣
دهـد قـصاص سـاقط       هر گاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قـسمت جـدا شـده را بـه گـوش خـود پیونـد                            ♣

د آن قسمت جدا شده را به گوش خـود پیونـد دهـد    شود و  اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده ش               نمی
  .تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند هیچ کس نمی

  .شود قطع اللۀ گوش که موجب زوال شنوائی بشود دو جنایت محسوب می ♣
  .ئی نباشدتواند قصاص نماید گر چه بینی مجنی علیه دارای حس بویا هر گاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه می ♣
 .گیرد هر گاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل مورد قصاص قرار می ♣

هـر گـاه شخـصی دنـدان کـسی را            .شـود   زبان فرد الل را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیـه مـی                 ، گویادر صورتی که فرد    ♣
 .شود بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می

گـردد و    در صورتی که مجنی علیه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخـت ارش محکـوم مـی                        ♣
  .گردد  ضربه شالق تعزیر می74اگر سالم باشد تا 

د مجـرم   اگر مجنی علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تأخیر افتد در صورتی که کودک دندان جدید درآور                     ♣
  .محکوم به ارش و گر نه محکوم به قصاص است

  
∗∗∗  
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  فصل پنجم

  مجموعه قوانین
  

   مجازات اسالمی   جدیدقانون  -گفتار اول 
  حدود   -بند اول 

ی بـه حرمـت شـرعی رفتـار     در جرائم موجب حد ، مرتکب در صورتی مسئول است که عالوه بر داشتن علم ، قصد و شـرایط مـسئولیت کیفـر              217ماده  
  . ارتکابی نیز آگاه باشد 

در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی                      218ماده  
یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سـوگند  که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب      

  . پذیرفته می شود 
مسقط حد نیـست و دادگـاه موظـف بـه     ،  صرف ادعا  عنف ، اکراه ، ربایش یا اغفال ،با در جرائم محاربه و افساد فی االرض و جرائم منافی عفت    1تبصره  

  . بررسی و تحقیق است 
  . صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد اقرار در    2تبصره 
این مجـازات هـا تنهـا از طریـق     . دادگاه نمی تواند کیفیت ، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید      219ماده  

  . تبدیل است توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط ، تقلیل یا 
  . شود  قانون اساسی عمل می ) 167(در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم    220ماده 
   جرائم موجب حد-الف 

  زنا. 1
  . د زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقۀ زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباش   221ماده 
  . ر زن محقق می شود بُل یا دُبُجماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازۀ ختنه گاه در قُ   1تبصره 
قسمت هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد ، زنا محقق است ، لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در    2تبصره 

  . گردد ون محکوم می این قانکلیات
جماع با میت ، زنا است ، مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تـا هفتـاد و چهـار ضـربه شـالق تعزیـری                222ماده  

  . درجۀ شش می شود 
ند پذیرفته می شـود ، مگـر آنکـه خـالف آن بـا حجـت       هرگاه متهم به زنا ، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ، ادعای وی بدون بینه یا سوگ     223ماده  

  . شرعی الزم ثابت شود 
  : حد زنا در موارد زیر اعدام است 224 ماده
  .زنا با محارم نسبی  -الف 
  .زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است  -ب

  .زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است  -پ 
  .اکراه از سوی زانی ، که موجب اعدام زانی است زنای به عنف یا  -ت 

  .حسب مورد ، تابع سایر احکام مربوط به زنا است ) پ ( و ) ب (مجازات زانیه در بند    1تبصره 
 زنا از طریـق  در. ت هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی ، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف اس               2تبصره  

  .اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش ، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است 
 قطعـی و موافقـت   در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکنندۀ حکم  . حد زنا برای زانی محصن و زانیۀ محصنه رجم است             225ماده  

رئیس قوۀ قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد ، موجب اعدام زانی محصن و زانیۀ محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شالق برای 
  . هر یک می باشد 

  :احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود    226ماده 
 آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد احصان مرد عبارت است از     -الف  

  . و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد 
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 عاقل بوده ، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع         احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و                   -ب  
  . از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد 

اموری از قبیل مسافرت ، حبس ، حیض ، نفاس ، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می گـردد ماننـد ایـدز و                                  227ماده  
  . صان خارج می کند  زوجین را از اح سفلیس ،

  . در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه ، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شالق است    228ماده 
ه مـدت یـک سـال    مردی که همسر دائم دارد ، هرگاه قبل از دخول ، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شالق ، تراشیدن موی سر و تبعیـد بـ                           229ماده  

  .قمری است 
  . حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد ، صد ضربه شالق است   230ماده 
در موارد زنای به عنف و در حکم آن ، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب عالوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثـل نیـز      231ماده  

   . که باکره باشد ، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد و در صورتی . محکوم می شود 
حکـم  . هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجۀ شش محکوم مـی شـود                                  232ماده  

  .این ماده در مورد لواط ، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است 
  ، تفخیذ و مساحقه لواط . 2

  .لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر    233ماده 
حـد لـواط   . حد لواط برای فاعل ، در صورت عنف ، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان ، اعدام و در غیر این صورت صـد ضـربه شـالق اسـت           234ماده  

  .اعدام است ) وجود یا عدم احصان ( در هر صورت برای مفعول 
  .در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول ، مسلمان باشد ، حد فاعل اعدام است    1تبصره 
ل بلـوغ وی  ل با همان همـسر در حـا  بُاحصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُ                          2تبصره  

  .جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد 
  .تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر    235ماده 
  .دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است   -تبصره 
  . فاعل و مفعول صد ضربه شالق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست در تفخیذ ، حد     236ماده 
  .در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول ، مسلمان باشد ، حد فاعل اعدام است   -تبصره 
روی شهوت ، موجـب سـی و یـک تـا هفتـاد و چهـار ضـربه        همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ ، از قبیل تقبیل و مالمسه از                 237ماده  

  . شالق تعزیری درجۀ شش است 
  .حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است     1تبصره 
  . گردد حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است ، نمی   2تبصره 
  . دام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث ، ان     238ماده 
  .حد مساحقه ، صد ضربه شالق است     239ماده 
  . در حد مساحقه ، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست      240ماده 
وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بـازجویی جهـت کـشف امـور پنهـان و مـستور از             در صورت نبود ادلۀ اثبات قانونی بر            241ماده  

موارد احتمال ارتکاب با عنف ، اکراه ، آزار ، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنـف اسـت از                             . انظار ممنوع است    
  .شمول این حکم مستثنی است 

  ی قواد. 3
  .قوادی عبارت از به  هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است     242ماده 
  . این قانون است ) 244(حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل ، مستوجب تعزیر مقرر در مادۀ    1تبصره 
  . در قوادی ، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست    2تبصره 
 نیـز محکـوم مـی شـود کـه      تا یـک سـال  به تبعید  ، هفتاد و پنج ضربه شالق به عنوان حد  حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شالق و برای بار دوم عالوه بر                  243ه  ماد

  .برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شالق است مدت آن را قاضی مشخص می کند و 
لکن به سی و یـک تـا هفتـاد و چهـار ضـربه شـالق و حـبس        . رای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست        کسی که دو یا چند نابالغ را ب           244ماده  

  . تعزیری درجۀ شش محکوم می شود 
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  قذف . 4
  . قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر ، هرچند مرده باشد    245ماده 
ده ، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطـب در حـین قـذف از                        قذف باید روشن و بدون ابهام بو         246ماده  

  . مفاد آن آگاه نباشد 
  . قذف عالوه بر لفظ ، با نوشتن ، هرچند به شیوۀ الکترونیکی نیز محقق می شود   -تبصره 
قذف مـادر وی  » تو فرزند پدرت نیستی   « و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید        »  نیستی   تو فرزند من  « هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید           247ماده  

  . محسوب می شود 
  . هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است حد ثابت نمی شود    248ماده 
  . فقط نسبت به مخاطب ، قاذف محسوب می شود » اط کرده ای تو با فالن زن زنا یا با فالن مرد لو« هرگاه کسی به دیگری بگوید    249ماده 
  .حد قذف ، هشتاد ضربه شالق است    250ماده 
  . قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف ، بالغ ، عاقل ، مسلمان ، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد   251ماده 

بالغ ، مجنون ، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضـربه شـالق تعزیـری درجـۀ شـش                            هرگاه قذف شونده ، نا        1تبصره  
  . محکوم می شود ، لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط ، مجازات ندارد 

 مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظـاهر بـه زنـا              قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است                      2تبصره  
  . است 

کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری ، الفاظی غیر از زنا و لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لـواط بـه افـرادی از قبیـل               252ماده  
 زنا یا لواط را به او نسبت داده است ، محکوم به حد قذف و دربارۀ مخاطب اگر به         همسر ، پدر ، مادر ، خواهر یا برادر مخاطب باشد ، نسبت به کسی که               

  . گردد علت این انتساب اذیت شده باشد ، به مجازات توهین محکوم می
به سی و یک تـا هفتـاد و   هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد ،                     253ماده  

  . چهار ضربه شالق تعزیری درجۀ شش محکوم می شود 
  . نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است ، قبل از توبۀ مقذوف مجازات ندارد   254ماده 
در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله ، حـسب مـورد   . لبه مقذوف است حد قذف حق الناس است و تعقیب ، اجرای مجازات منوط به مطا           255ماده  

  . تعقیب ، رسیدگی و اجراء مجازات متوقف می شود 
کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همگی با هم شکایت کنند ، خواه جداگانه در برابر قذف هـر یـک ، حـد مـستقلی بـر او                     256ماده  

  . جاری می شود 
کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کـدام از قـذف شـوندگان مـی توانـد جداگانـه شـکایت نمایـد و در صـورت صـدور حکـم                                        257ماده  

  . چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود . محکومیت ، اجرای آن را مطالبه کند 
شـود ، لکـن اگـر پـس از      سبب ، یکبار یا بیشتر قبل از اجرای حد ، قذف نماید فقط به یک حد محکوم میکسی که دیگری را به یک یا چند         258ماده  

اجرای حد ، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهـار ضـربه شـالق تعزیـری درجـۀ            
  . گردد شش محکوم می

  . گردد  یا جد پدری که فرزند یا نوۀ خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجۀ شش محکوم میپدر   259ماده 
حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همۀ ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هر یک از ورثه می توانـد تعقیـب و                                   260ماده  

  . را مطالبه کند هرچند دیگران گذشت کرده باشند اجرای آن 
  . در صورتی که قاذف ، پدر یا جد پدری وارث باشد ، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند   -تبصره 
  :در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب ، رسیدگی و اجرا ساقط می شود    261ماده 

  . ذوف ، قاذف را تصدیق نماید هرگاه مق  .1
  . هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود   .2
  . هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی ، ورثۀ او ، گذشت کند   .3
  . هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند   .4
  .کدیگر را قذف کنند ، خواه قذف آنها همانند باشد خواه مختلف هرگاه دو نفر ی  . 5

  .  ، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجۀ شش است 5مجازات مرتکبین در بند    -تبصره 
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  سب نبی  . 5
  . شود نبی است و به اعدام محکوم میا قذف کند ساب الهرکس پیامبر اعظم صلی اهللا علیه و آله و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد ی  262ماده 
  . علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است ..... قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السالم و یا حضرت فاطمه زهرا سالم ا  -تبصره 
ا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجـه بـه معـانی                 هرگاه متهم به سب ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه ، غفلت ، سهو ی                   263ماده  

  . کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود 
  . هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه است   -تبصره 

  مصرف مسکر  . 6
مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد ، جامد باشد یا مایع ، مست کنـد یـا نکنـد ، خـالص باشـد یـا مخلـوط بـه                                   264 ماده
  . ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند ، موجب حد است  گونه
  . موجب حد است هرچند مستی نیاورد ) آبجو مسکر ( خوردن فقاع   -تبصره 
  . حد مصرف مسکر ، هشتاد ضربه شالق است     265 ماده

  . غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد می شود    266ماده 
اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به                           -تبصره  
  . گردد ل حرام محکوم میعم
  سرقت. 7

  . سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است   267ماده 
  :سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است   268ماده 

  . شی ء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد   .1
  .مال مسروق در حرز باشد   .2
    .کند سارق هتک حرز   .3
  .مال را از حرز خارج کند سارق   .4
  . هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد   . 5
  . سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد   . 6
  . ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز ، معادل چهار و نیم نخود طالی مسکوک باشد   .7
  . ه نباشد مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی ، وقف عام و یا وقف بر جهات عام  . 8
   .نگیرد سرقت در زمان قحطی صورت   .9

   .کند صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت   .10
   . نبخشد صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را   .11
  .مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد   .12
  .اید مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نی  .13
  .مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد   .14

  . حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند   269ماده 
ن را دارند ، حرز در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد ، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکا       270ماده  

  . محسوب نمی شود 
  . هتک حرز عبارت است از نقض غیرمجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا باالرفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود    271ماده 
ای از حرز خارج کند مباشر محسوب مـی شـود و در صـورتی    هرگاه کسی مال را توسط مجنون ، طفل غیرممیز ، حیوان یا هر وسیلۀ بی اراده        272ماده  

  . که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است 
  . مالک ، اخراج از بیرونی ترین حرز است  در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد ،    273ماده 
   .شود د در یک سرقت انجام ربایش مال به اندازۀ نصاب بای   274ماده 
  . هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم بالسویه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد   275ماده 
  . سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد ، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است   276ماده 
  . ک یا صاحب حق ، بیش از سهم خود ، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد ، مستوجب حد است هرگاه شری   277ماده 
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  :حد سرقت به شرح زیر است    278ماده 
  .در مرتبۀ اول ، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن ، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند -الف 

  . ، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی ، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند در مرتبۀ دوم  -ب 
   .استدر مرتبۀ سوم ، حبس ابد  -ج 
  .   هر چند سرقت در زندان باشد استدر مرتبۀ چهارم ، اعدام -د

  . رقت های تعزیری می شود  حسب مورد مشمول یکی از س هرگاه سارق ، فاقد عضو متعلق قطع باشد ،    1تبصره 
این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجراء مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی » ج « در مورد بند     2تبصره 

  . او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود 
  .  به مجازات تعزیری دیگری مبدل نماید همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را

  محاربه . 8
هرگـاه  . محاربه عبارت از کشیدن سالح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است ، به نحوی که موجب نـاامنی در محـیط گـردد        279ماده  

 نداشته باشد و نیز کسی که به روی مـردم سـالح بکـشد ،    کسی با انگیزۀ شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل او جنبۀ عمومی             
  . محارب محسوب  نمی شود ، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود 

  .فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان ، دست به اسلحه ببرد محارب نیست    280ماده 
  .  سالح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند راهزنان ، سارقان و قاچاقچیانی که دست به    281ماده 
  :حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است     282ماده 

  اعدام .1
  صلب .2
   قطع دست راست و پای چپ.3
  نفی بلد .4

  .  به اختیار قاضی است  ) 282( انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در مادۀ    283ماده 
مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست ، اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکنـد همچنـان در تبعیـد             284ماده  

  . باقی می ماند 
  . در نفی بلد ، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت ، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد    285ماده 

  غی و افساد فی االرضب.  9
هرکس به طور گسترده ، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، جرائم علیه امنیت داخلی یـا خـارجی ، نـشر اکاذیـب ، اخـالل در نظـام               286ماده  

ای کـه  ر آنها گردد ، به گونـه اقتصادی کشور ، احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت د       
موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ، یا سبب اشاعۀ فساد یا                            

  .گردد فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی االرض محسوب و به اعدام محکوم می
وع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظم عمومی ، ایجاد ناامنی ، ایراد خسارت عمده و یا اشاعۀ فساد یـا فحـشا در حـد                         هرگاه دادگاه از مجم     -تبصره  

 وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند ، و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد ، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم 
  .  به حبس تعزیری درجۀ پنج یا شش محکوم می شود تکبمر

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران ، قیام مسلحانه کنـد یـاغی محـسوب و در صـورت اسـتفاده از سـالح ، اعـضاء آن بـه                                 287ماده  
  .گردند مجازات اعدام محکوم می

 آن وجود داشـته باشـد ، بـه حـبس            رکزیتی و استفاده از سالح ، دستگیر شوند ، چنانچه سازمان و م            هرگاه اعضاء گروه یاغی ، قبل از درگیر          288ماده  
  . تعزیری درجۀ سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجۀ پنج محکوم می شوند 

   قصاص  -بند دوم 
   اقسام و تعاریف جنایات .1

  .عمدی ، شبه عمدی ، خطای محض است : فس ، عضو و منفعت بر سه قسم جنایت بر ن   289ماده 
  :جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود     290ماده 

هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیـرمعین از یـک جمـع را داشـته باشـد و در عمـل نیـز جنایـت                     .1
  . واقع شود ، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود ، خواه نشود ا نظیر آن یمقصود 
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 ولـی    را نداشته باشـد     و نظیر آن   گردد ، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت      هرگاه مرتکب ، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایتِ واقع شده می               .2
   . جنایت یا نظیر آن می شود آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب 

 را نداشته و کاری را هم که انجام داده است ، نسبت به افراد متعارف نوعـاً موجـب جنایـتِ                       واقع شده یا نظیر آن     هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت      .3
 دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا           ضعف ، پیری یا هر وضعیت       نمی شود ، لکن در خصوص مجنی علیه ، به علت بیماری ،            یا نظیر آن    واقع شده   

  .  زمانی نوعاً موجب آن جنایت می شود ، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد
یـا  ع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایتِ مقصود   داشته باشد ، بدون آنکه فرد یا جم         واقع شده یا نظیر آن را      هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت      .4

  . مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند . واقع شود نظیر آن 
 عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمـدی اسـت ، مگـر جنایـت واقـع شـده صـرفاً بـه علـت                 2در بند      1تبصره  

ع آسیب واقع شده باشد و این حساسیت نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شـود و در                          حساسیت زیاد موض  
   . نمی شود صورت عدم اثبات ، جنایتِ عمدی ثابت 

اثبات شود و در صورت ع شده یا نظیر آن می شود اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی علیه موجب جنایت واق         باید آگاهی و توجه مرتکب به        3در بند      2تبصره  
  . عدم اثبات ، جنایت عمدی ثابت نمی شود 

  :جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود     291ماده 
دی کـه مـشمول تعریـف جنایـات عمـدی       هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته ، لکن قصد جنایتِ واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد ، و از  موار                            .1

  .گردد ، نباشد می
ایـن قـانون اسـت بـه     )  302(هرگاه مرتکب ، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول مادۀ    .2

  .مجنی علیه وارد کند ، سپس خالف آن معلوم گردد 
  .  گاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود ، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد هر  .3

  :جنایت در موارد زیر خطاء محض محسوب می شود   292ماده 
  .در حال خواب و بی هوشی و مانند آنها واقع شود  .1
  . به وسیلۀ صغیر و مجنون ارتکاب یابد  .2
جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را ، ماننـد آنکـه تیـری بـه قـصد شـکار رهـا کنـد و بـه فـردی                                         .3

  . برخورد نماید 
  . گردد ، جنایت عمدی محسوب می شودر دیگری می هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت ب3 و 1در مورد بندهای     -تبصره  
 ، مـشمول  جنایـت واقـع شـده   هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجۀ رفتار ارتکابی ، بیشتر از مقـصود وی واقـع شـود ، چنانچـه           293ماده  

شود ؛ مانند آنکه انگشت کـسی را قطـع     محسوب میتعریف جنایات عمدی نشود ، نسبت به جنایت کمتر ، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر ، شبه عمدی                 
  .کند و به سبب آن دستش قطع شده و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت ، شبه عمدی خواهد بود 

 ایـن   )302(رد موردنظر هر دو مشمول مـاده        اگر کسی به علت اشتباه در هویت ، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و ف                      294ماده  
  .قانون نباشند ، جنایت عمدی محسوب می شود 

هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا قانون وظیفۀ خاصی را بر عهدۀ او گذاشته است ، ترک کند و بـه سـبب آن ، جنـایتی واقـع            295ماده  
ه باشد جنایتِ حاصل ، به او مستند می شود و حسب مورد عمدی ، شبه عمدی ، یا خطای محض است ، مانند شود ، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشت

  . اینکه مادر یا دایه ای که شیردادن را بر عهده گرفته است ، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفۀ قانونی خود را ترک کند 
   تداخل جنایات .2

 جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند ، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمـدی                          اگر کسی ، عمداً     296ماده  
  . باشد ، قتل عمدی محسوب می شود ، در غیر این صورت ، قتل شبه عمدی است و مرتکب عالوه بر قصاصِ عضو به پرداخت دیۀ نفس نیز محکوم می شود 

گر مرتکب با یک ضربه عمدی ، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد ، چنانچه جنایت واقـع شـده مـشمول تعریـف                              ا  297ماده  
  .گردد جنایات عمدی باشد ، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است ، به قصاص یا دیه محکوم نمی

ا یک ضربۀ عمدی ، موجب جنایات متعدد بر اعضاء مجنی علیه شود ، چنانچه همـه آنهـا مـشترکاً موجـب قتـل او شـود و قتـل نیـز                                 اگر کسی ب    298ماده  
  . مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، فقط به قصاص نفس محکوم می شود 

 قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشـد ، چنانچـه برخـی از       اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی ، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و                   299ماده  
جنایت ها موجب قتل شود و برخی در واقع شدن قتل نقشی نداشته باشند ، مرتکب عالوه بر قصاصِ نفس ، حسب مورد ، به قصاصِ عضو یا دیۀ جنایت هایی که                                 

جموع جنایات پدید آید ، در صورتی که ضربات به صـورت متـوالی وارد شـده باشـد در              لکن اگر قتل به وسیلۀ م     . تأثیری در قتل نداشته است ، محکوم می شود          
  . حکم یک ضربه است ؛ در غیر این صورت به قصاص یا دیۀ عضوی که جنایت بر آن ، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد 
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ردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همـان عـضو یـا اعـضای                  در موا  ) 299(و   ) 298( ،   ) 297( ،   ) 296(احکام مقرر در مواد      -تبصره  
  . دیگر مجنیٌ علیه سرایت کند نیز جاری است 

اگر مجنی علیه در جنایت واقع شده بر او به تصور اینکه جنایت وارد شده ، به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر می شود ، قتـل عمـدی                300ماده  
می شود ، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن ، جنایت واقع شده ، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه                                 محسوب ن 

منجر شود ، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، قاتل به قصاص نفس محکوم مـی شـود و چنانچـه عـضو مرتکـب ، قـصاص شـده یـا بـا او                                     
ه باشد ، ولیِ دم باید قبل از قصاص نفس ، دیۀ عضو قصاص شده یا وجه المـصالحه را بـه وی بپـردازد ؛ لکـن اگـر جنایـت مـشمول تعریـف                        مصالحه شد 

مفـاد ایـن مـاده ، در    . جنایات عمدی نگردد ، به پرداخت دیۀ نفس ، بدون احتساب دیۀ عضو قصاص شده یا وجه المصالحۀ اخذ شده ، محکوم می شود            
  .جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است موردی که 

    شرایط عمومی قصاص.3
  . مرتکب مساوی باشد  باقصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نبوده و مجنی علیه ، عاقل و در دین   301ماده 
  . مانع قصاص نیست مرتکب مسلمان باشد ، مسلمان نبودن همجنی علیچنانچه  -تبصره 
  :به قصاص و پرداخت دیه ، محکوم نمی شود در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد مرتکب    302ماده 

   . است مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات  .1
نایت وارد شده ، بیش از مجازات حدی او نباشد ، در غیر این صـورت ، مقـدار                   مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است ، مشروط بر اینکه ج             .2

  . اضافه بر حد ، حسب مورد ، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است 
  . مستحق قصاص نفس یا عضو ، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود  .3
   . این قانون جنایتی بر او وارد شود ) 156( در دفاع مشروع به شرح مقرر در مادۀ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و. 4
  . غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است زانی و زانیه در حال زنا نسبت به به شوهر زانیه در  .5

  . قانون محکوم می شود قسمت تعزیرات این جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در  این ماده بدون اجازۀ دادگاه  3 و 2و 1اقدام در مورد بندهای      1تبصره 
لکن مرتکب به شرح مقرر در قـانون بـه دیـه و    .  چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص ، منتفی است               4در مورد بند        2تبصره  

  . مجازات تعزیری محکوم می شود 
ایـن قـانون اسـت یـا وی بـا چنـین اعتقـادی ،        ) 302(تکب ، مدعی باشد که مجنی علیه ، حسب مورد در نفس یا عضو ، مشمول مادۀ           هرگاه مر     303ماده  

اگر ثابـت  . مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند   
است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنـین اعتقـادی ، مرتکـب جنایـت شـده اسـت مرتکـب بـه قـصاص                    ) 302(یه مشمول مادۀ    نشود که مجنی عل   

نباشـد مرتکـب عـالوه بـر     ) 302(محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی ، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضـوع مـاده         
  . ات مقرر در تعزیرات محکوم می شود پرداخت دیه به مجاز

  .جنایت عمدی نسبت به نابالغ موجب قصاص است   304ماده 
  . نیز محکوم می شود » تعزیرات « مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون عالوه بر پرداخت دیه ، به تعزیر مقرر در    305ماده 
در این صورت مرتکب عالوه بر پرداخـت دیـه بـه مجـازات           .  ، موجب قصاص نیست      جنایت عمدی بر جنین ، هرچند پس از حلول روح باشد            306ماده  

  .  این قانون محکوم می شود تعزیرات  قسمتتعزیری مقرر در
و بعـد از  حیات باشد و جنایت قبل از تولد ، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص ا        اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامۀ         -تبصره  

  . تولد باقی بماند قصاص ثابت است 
ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر ، روانگردان و مانند آنها ، موجب قصاص است ، مگر اینکه ثابت     307ماده  

 ایـن صـورت ، عـالوه بـر دیـه بـه مجـازات تعزیـری مقـرر در          شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی ، مرتکب به کلی مسلوب االختیار بوده است ، که در   
لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبالً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشـته اسـت کـه مـستی و عـدم تعـادل                     . محکوم می شود    » تعزیرات   «

  . سوب می شود  از جانب او می شود ، جنایت ، عمدی مح یا نظیر آن جنایتآن روانی وی موجب ارتکاب 
اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیلۀ مقام قضائی ، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب ، هنگام ارتکاب جنایت ، تردید وجود داشته باشد و ولـیِ دم                                 308ماده  

کب خالف آن را ادعا کند ، ولـیِ دم          یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقۀ او از جنون سابقش انجام گرفته است ، لکن مرت                       
اگر حالت سابق بر زمان جنایت ، افاقه مرتکـب بـوده   . در صورت عدم اقامۀ بینه ، قصاص منتفی است  . یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند           

ین صورت با سوگند ولیِ دم یا مجنی علیه یـا ولـیِ او    است ، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود ؛ در غیر ا                    
  . قصاص ثبات می شود 



 
   
   

  

109

 
 ]جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص [   حقوق جزای اختصاصی

      www.departeman.com 66912180   ـ 09123787199        .از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی 

این ادعا که مرتکب ، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است ، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات ، حق قـصاص ، حـسب                          309ماده  
  . ود مورد ، با سوگند ولیِ دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می ش

،  در این امر ، تفاوتی میان ادیان.هرگاه غیرمسلمان ، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان ، ذمی ، مستأمن یا معاهد  شود ، حق قصاص ثابت است               310ماده  
ت جنایتی وارد کند ، قصاص   اگر مسلمان ، ذمی ، مستأمن یا معاهد ، بر غیرِمسلمانی که ذمی ، مستأمن یا معاهد نیس                 . فرقه ها و گرایش های فکری نیست        

  . محکوم می شود » تعزیرات « در این صورت مرتکب به تعزیر مقرر در . نمی شود 
 و بـا رعایـت قـوانین و مقـررات وارد        ارنـد غیرمسلمانی که ذمی ، مستأمن یا معاهد نبوده و تابعیت ایران را داشته یا تابعیت کشورهای خارجی را د                     1تبصره  

  .  حکم مستأمن می باشند  ، دراندکشور شده 
 مرتکب پیش از اجرای قصاص ، مسلمان شود ، قصاص ساقط و عالوه بر پرداخـت دیـه بـه مجـازات تعزیـری                   مجنی علیه غیرمسلمان باشد و      اگر      2تبصره  

  . ، محکوم می شود » تعزیرات  «مقرر در 
مان بودن مجنی علیه ، هنگام ارتکاب جنایت ، تردید وجود داشته و حالـت او پـیش   اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیلۀ مقام قضائی ، در مسل        311ماده  

 مرتکـب ادعـا کنـد کـه ارتکـاب       از جنایت ، عدم اسالم باشد و ولیِ دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال اسـالم او انجـام شـده اسـت و                            
 یا مجنی علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات ، قصاص منتفـی اسـت و مرتکـب بـه                  ، پیش از اسالم آوردن وی بوده است ، ادعای ولیِ دم             جنایت

اگر حالت پیش از زمان جنایت ، اسالم او بوده است ، وقـوع جنایـت در حالـت                   . محکوم می شود    » تعزیرات     « مجازات تعزیری مقرر در      پرداخت دیه و  
. شـود   دد و در صورت عدم اثبات ، با سوگند ولیِ دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت مـی عدم اسالم مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گر       

  .حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است 
   راههای اثبات جنایت.4

  . یق قسامه نیز ثابت می شود این قانون از طر» کلیات « جنایات عالوه بر طرق مقرر در    312ماده 
و وجود لوث ، شـاکی بـرای اثبـات جنایـت عمـدی یـا            غیر از سوگند منکر     قسامه عبارت است از سوگندهایی که در صورت فقدان ادلۀ دیگر              313ماده  

  . کند غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می
  . رائن و اماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوۀ ارتکاب از جانب متهم می شود لوث عبارت است از وجود ق   314ماده 
  . فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت ، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند ، تبرئه می شود     315ماده 
مواردی که سوگند یـا قـسامه ،   . است در صورت استناد به قسامه ، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند              مقام قضائی موظف       316ماده  

   .می شود ، مشمول این حکم است توسط قاضی رد 
 قسامۀ شـاکی نمـی رسـد و مـتهم     اگر دلیلی ارائه شود ، نوبت به   . در صورت حصول لوث ، نخست از متهم ، مطالبۀ دلیل بر نفی اتهام می شود                    317ماده  

  .   در غیر این صورت با ثبوت لوث ، شاکی می تواند اقامۀ قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید .گردد میتبرئه 
 و در جنایات غیرعمدی ، اگر شاکی اقامۀ قسامه نکند و از مطالبۀ قسامه از متهم نیز خودداری ورزد ، متهم در جنایات عمدی ، با تأمین مناسب                         318ماده  

  . بدون تأمین آزاد می شود ؛ لکن حق اقامۀ قسامه یا مطالبۀ آن برای شاکی باقی می ماند 
 یا از مـتهم مطالبـۀ قـسامه کنـد و پـس از       نمایددر مواردی که تأمین گرفته می شود ، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می شود تا اقامۀ قسامه                       -تبصره  

  . ، از تأمین اخذ شده رفع اثر می شود پایان مهلت 
گـردد  اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود ، به پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامۀ قسامه کند ، تبرئه می             319ماده  

   .نماید  این مورد متهم نمی تواند قسامه را به شاکی رد در.  دعوا را علیه او تجدید کند  و شاکی حق ندارد برای بار دیگر ، با قسامه یا بینه ،
همچنین است اقامۀ قسامه    . اقامۀ قسامه یا مطالبۀ آن از متهم ، باید حسب مورد ، توسط صاحب حق قصاص یا دیه ، یا ولیِ او یا وکیل آنها باشد                            320ماده  

  . اتیان سوگند به وسیلۀ افراد قابل توکیل نیست .  می گیرد برای برائت متهم که به وسیلۀ متهم ، ولیِ او یا وکیل آنها صورت
اگر مجنی علیه یا ولیِ دم فوت کند ، هر یک از وارثان متوفی ، بدون نیاز به توافق دیگر ورثۀ متوفی یا دیگر اولیـای دم ، حـق مطالبـه یـا اقامـۀ                                      321ماده  

   . دارند قسامه را 
  . هام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند ، حق دیگران با وجود لوث ، برای اقامۀ قسامه محفوظ است اگر برخی از ورثه ، اصل ات    322ماده 
اگر چند نفر ، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همۀ آنان باشد ، اقامۀ یک قسامه بر اثبات شرکت آنان در ارتکـاب جنایـت ،                     323ماده  

  .قامۀ قسامه برای هر یک نیست کافی است و لزومی به ا
 از دو یا چند نفر ، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود ، شاکی نمی تواند غیر از شخص معیناگر شاکی ادعا کند که تنها یک    324ماده 

گـر بایـد مـازاد دیـۀ مـذکور را بـه قـصاص        آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیۀ قصاص شونده بیش از سهم دیۀ جنایت او باشد شریک یا شرکاء دی       
  . رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب ، پس از اقامۀ قسامه مسموع نیست . شونده بپردازند 
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کند و حق دیگـران  اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند ، قسامۀ متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط می            325ماده  
ای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند ، باید پیش از استیفاء قصاص ، سهم دیۀ گروه اول را حسب مورد به خود                             بر

  . آنها یا به مرتکب بپردازند 
 دربارۀ اصل جنایت یـا خـصوصیت آن ، ادعـای     قسامه نکند و از او مطالبۀ قسامه کند و متهم اگر شاکی علی رغم حصول لوث علیه متهم اقامۀ         326ماده  

اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند ، دعوا متوقف و وی                . عدم علم کند ، شاکی می تواند از وی مطالبۀ اتیان سوگند بر عدم علم نماید                 
لکن . عوا فقط در مورد آن خصوصیت ها متوقف می شود بدون تأمین آزاد می شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد ، د      

اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند ، ادعای متهم به عدم علم رد شده و شاکی حق دارد از متهم اقامـۀ       
  . یه محکوم می شود در این صورت اگر متهم اقامۀ قسامه نکند به پرداخت د. قسامه را درخواست نماید 

در صورتی که شاکی متعدد باشد ، اقامۀ یک قسامه برای همۀ آنان کافی است ؛ لکن در صورت تعدد متهمان ، بـرای برائـت هـر یـک ، اقامـۀ         327ماده  
  .قسامه مستقل الزم است 

  . ه شرکت کند در صورت تعدد متهمان ، هر یک از آنها می تواند به نفع متهم دیگر ، در قسام   328ماده 
 و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد ، شبه عمـد ، خطـا ، مقـدار    می شود قسامه فقط به مقداری که لوث حاصل شده است ، موجب اثبات                329ماده  

  . جنایت ، شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است 
 بر انتساب جنایت بـه  فقط و نکنندات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان ، بر آن خصوصیت ها سوگند یاد       اگر نسبت به خصوصی       330ماده  

  . گیرد مرتکب سوگند بخورند ، اصل ارتکاب جنایت اثبات و دیه تعلق می
صول لوث در هر یک از آنها ، به وسیلۀ قـسامه            چنانچه اصل ارتکاب جنایت ، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود ، خصوصیات آن در صورت ح                    331ماده  

 می شودقابل اثبات است ؛ مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل ، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات 
  . گردد و در صورت لوث ، عمدی بودن قتل با اقامۀ قسامه ثابت می

علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود ، پس از تعیین مرتکب به وسیلۀ مجنی علیـه یـا ولـیِ دم و اقامـۀ قـسامه علیـه او ، وقـوع                   اگر لوث     332ماده  
  . جنایت اثبات می شود 

 یکی از چند نفر ، بـه صـورت مـردد    اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود ، جنایت بر عهدۀ               333ماده  
اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کننـد و    . اثبات می شود و قاضی از آنان می خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند                

اگـر همـۀ آنـان بـر برائـت خـود       .  مساوی میان آنان تقسیم می شـود  اگر ممتنعان متعدد باشند ، پرداخت دیه به نسبت. برخی نکنند ، دیه بر ممتنعان ثابت می شود        
  . گردد سوگند یاد کنند ، در خصوص قتل ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل ، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می

 آنان درخواست اقامۀ قسامه کند ، هر یـک از آنـان بایـد اقامـۀ قـسامه      اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد ، چنانچه شاکی از   334ماده  
در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامۀ قسامه ، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود و در صورت تعدد ممتنعان ، پرداخت دیه به نـسبت               . کند  

  . گردد  در قتل ، دیه از بیت المال پرداخت میاگر همگی اقامۀ قسامه کنند ،. مساوی میان آنان تقسیم می شود 
چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید ، با قسامه ، جنایت به                             335ماده  

ه ولی دم مدعی مشارکت سه مـرد در قتـل عمـدی مـردی باشـد و      مقدار ادعای مدعی ، در موردی که لوث حاصل شده است اثبات می شود ؛ مانند آنک            
اگـر ولـیِ دم   . لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد ، پس از اقامۀ قسامه علیه آن دو نفر ، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابـت اسـت    

  . د ، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد  قصاص کند ، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مررابخواهد هر دو نفر 
 و کسانی کـه در   باشدرجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست ، مگر اینکه از ابتدا شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده                   -تبصره  

  .  جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب
  . با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود . نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی ، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است    336ماده 
  . محسوب می شود سوگند شاکی ، خواه مرد باشد خواه زن ، جزء نصاب    337ماده 
در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامۀ قسامه کند ، متهم باید برای برائت خود ، اقامۀ قسامه نماید ، که در ایـن صـورت ، بایـد حـسب             338ماده  

 ، توسط آنـان یـا خـود او تکـرار            اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد ، سوگندها تا تحقق نصاب           . مورد به مقدار نصاب مقرر سوگند خورنده داشته باشد          
  .  و تبرئه می شود می نمایدشود و با نداشتن سوگند خورنده ، خود متهم ، خواه مرد باشد خواه زن ، همه سوگندها را تکرار  می

  .این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می شود » کلیات « در قسامه ، همۀ شرایط مقرر در   339ماده 
همچنـین الزم نیـست قاضـی    . کند ، کافی است الزم نیست اداکنندۀ سوگند ، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می                340 ماده

 صورت تحقیق و بررسـی مقـام   در هر. منشأ علم اداکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکنندۀ سوگند ، تا دلیل معتبری برخالف آن نباشد ، معتبر است             
  .قضائی از اداکنندۀ سوگند بالمانع است 
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اگر احتمال آن باشد که اداکنندۀ سوگند ، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند مـی خـورد ، مقـام قـضائی موظـف بـه بررسـی                                      341ماده  
  .  وی معتبر است اگر پس از بررسی ، امور یاد شده احراز نشود ، سوگند. موضوع است 

  . الزم است سوگند خورندگان از کسانی باشند که احتمال اطالع آنان بر وقوع جنایت ، موجه باشد    342ماده 
  . دی سوگند خورندگان بیان کنقاضی می تواند پیش از اجراء قسامه ، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برا   343ماده 
 بر خالف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گـردد ، قـسامه باطـل    دلیل معتبری ، اگر پس از اقامۀ قسامه و پیش از صدور حکم ،         344ماده  

  . می شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعادۀ دادرسی است 
  . کی نمی تواند با بینه یا قسامه دعوا را علیه متهم تجدید کند پس از اقامۀ قسامه توسط متهم ، شا   345ماده 
اگر پس از صدور حکم ، بطالن همه یا برخی از سوگندها ثابت شود ، مانند آنکه برخی از سوگندخورندگان ، از سوگندشان عدول کننـد یـا                               346ماده  

   .است ابت شود ، مورد از جهات اعادۀ دادرسی دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم ، برای دادگاه صادرکنندۀ حکم ث
  صاحب حق قصاص  .  5

  . صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب ، رسیدگی یا اجراء حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند    347ماده 
  . ی رسد حق قصاص ، به شرح مندرج در این قانون به ارث م   348ماده 
ولیِ دم نمی تواند پیش از فوت مجنی علیه مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتلِ مرتکـب نمایـد ، چنانچـه جنایـت در نهایـت                                   349ماده  

دم اعتقـاد دارد  ولی مگر در موردی که .  در غیر این صورت به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود  سبب فوت مجنی علیه نشود مستحق قصاص است ،  
  . این قانون است که در این صورت ، مستحق قصاص نیست ) 302(مرتکب مشمول مادۀ 

  . در صورت تعدد اولیاء دم ، حق قصاص برای هر یک از آنان ، به طور جداگانه ثابت است    350ماده 
  .دارد ولیِ دم ، همان ورثۀ مقتول است ، به جز زوج یا زوجۀ او که حق قصاص ن   351ماده 
اگر برخی از اولیای دم ، . برد  اگر حق قصاص ، به هر علت ، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود ، همسر مقتول نیز از آن ارث می                             352ماده  

  .  ، ارث می برد می باشندخواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند ، همسر مقتول ، از سهم دیۀ کسانی که خواهان دیه 
  . د ، حق قصاص به ورثۀ او می رسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد هرگاه صاحب حق قصاص فوت کن   353اده م

اگر مجنی علیه یا همۀ اولیاء دم یا برخی از آنان ، صغیر یا مجنون باشند ، ولّی آنان با رعایت مصلحت شان حق قـصاص ، مـصالحه و گذشـت                              354ماده  
اگر برخی از اولیاء دم ،کبیر و عاقـل و خواهـان قـصاص باشـند ، مـی تواننـد مرتکـب را                        .  زمان بلوغ یا افاقۀ آنان منتظر بماند         دارد و همچنین می تواند تا     

لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیۀ مولی علیه خود از سوی آنها باشـد بایـد مطـابق خواسـت او عمـل                               . قصاص کنند   
ایـن حکـم در   .  این ماده ، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولّیِ دم به ورثۀ آنان منتقل می شود باشد نیز جـاری اسـت                    مفاد. کنند  

  .مورد جنایاتی که پیش از الزم االجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است 
  . ولّیِ دم محسوب می شود که زنده متولد شود این قانون ، جنین در صورتی  ) 354(در مورد مادۀ   355ماده 
اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولیِ دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا بـه او دسترسـی نباشـد ، ولـی او ،                                       356ماده  

  . کند فقت ایشان ، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض میمقام رهبری است و رئیس قوۀ قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موا
  . آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی برد اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی ، از ورثه باشد ، ولیِ دم به شمار نمی  357ماده 
  . یا شریک در آن باشد ، در این مورد ، والیت ندارد شود شد و ولّی او ، مرتکب جنایت عمدی اگر مجنی علیه یا ولیِ دم ، صغیر یا مجنون با   358ماده 
در موارد ثبوت حق قصاص ، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد ، مجنی علیه یا ولیِ دم ، تنها می تواند قصاص یا گذشت نماید و اگـر         359ماده  

  .  مرتکب و رضایت او دارد خواهان دیه باشد ، نیاز به مصالحه با
در مواردی که اجرای قصاص ، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است ، صاحب حـق قـصاص ، میـان قـصاص بـا رد فاضـل دیـه و                360ماده  

  .مخیر است ولو بدون رضایت مرتکب گرفتن دیۀ مقرر در قانون 
ق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کنـد ، حـق قـصاص تـا حـصول                      اگر مجنی علیه یا ولیِ دم ، گذشت و اسقاط ح             361ماده  

  .شرط ، برای او باقی است 
اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط ، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود ،                    362ماده  

  . نده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد حق قصاص محفوظ است و پرو
  .گذشت یا مصالحه ، پیش از صدور حکم یا پس از آن ، موجب سقوط حق قصاص است    363ماده 
   .است کب را قصاص کند ، مستحق قصاص اگر مجنی علیه یا ولیِ دم ، پس از گذشت ، مرت. رجوع از گذشت پذیرفته نیست    364ماده 
 ، مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت ، از حق قصاص گذشت کرده یا مـصالحه نمایـد و اولیـاء دم                عمدی در قتل و سایر جنایات       365ماده  

  . محکوم می شود » تعزیرات « زیر مقرر در نمی توانند پس از فوت او ، حسب مورد ، مطالبۀ قصاص نفس یا دیه کنند ، لکن مرتکب به تع
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اگر وقوع قتل های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد ، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد ؛ مانند اینکه دو نفر ، توسط دو نفر به قتل رسـیده            366ماده  
 هر دو مقتول ، خواهان قصاص باشند ، هر دو قاتل قصاص مـی شـوند و   باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است ، اگر اولیاء           

اگر اولیاء یکی از دو مقتول ، به هر سبب ، حق قصاص نداشته یا آن را ساقط کرده باشند ، حق قصاص اولیاء مقتول دیگر نیـز بـه سـبب مـشخص نبـودن                              
  . قاتل ، به دیه تبدیل می شود 

 مشروط بر آنکه جنایـت هـای وارد شـده بـر مجنـی علـیهم یکـسان باشـد ؛ لکـن اگـر            عمدی بر عضو نیز جاری است ،مفاد این ماده ، در جنایت     -تبصره  
های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت های دیگری متفاوت باشد ، امکان قصاص حتی در فرضی که همۀ مجنی علـیهم خواهـان قـصاص          جنایت

  . می شود باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل 
این قانون ، اگر اولیاء هر دو مجنی علیه ، خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیـه ، یکـسان نباشـند و دیـۀ مرتکبـان                         ) 366( در مادۀ       367ماده  

ص از سوی زن باید نصف دیـۀ کامـل را         خواهان قصا   بیش از دیۀ مجنی علیهم باشد ، مانند اینکه هر دو قاتل ، مرد باشند و یکی از دو مقتول ، زن باشد ،                       
  . بپردازد که در این صورت ، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن ، فاضل دیۀ مذکور میان مرتکبان ، به نسبت مساوی تقسیم می شود 

  . دیۀ موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود   -تبصره 
   شرکت در جنایت . 6

اگر عده ای ، آسیب هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها ، موجب قتل او شـود ، فقـط واردکننـدگان ایـن آسـیب هـا ،                                        368 ماده
  . شریک در قتل می باشند و دیگران حسب مورد ، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند 

  .  نسبت به هر یک از شرکاء ، حسب مورد ، عمدی ، شبه عمدی یا خطای محض باشد قتل یا هر جنایت دیگر ، می تواند   369ماده 
  ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء ، به هر دلیل ، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او ،   370ماده 

  .  شرکاء حکم خود را دارند مانع از حق قصاص بر دیگر شرکاء نیست و هر یک از
هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب        371ماده  

  . گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود مرگ می
د به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیـات در او بـاقی بمانـد و در ایـن                هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کن         372ماده  

حکم ایـن  . گردد حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می           
  .غیرعمدی نیز جاری است  در مورد جنایت )371(ماده و مادۀ 

در موارد شرکت در جنایت عمدی ، حسب مورد ، مجنی علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکاء در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران                            373ماده  
کنـد ، مـشروط بـر اینکـه دیـۀ مـازاد بـر        باید فوراً سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همۀ شریکان یا بیش از یکی از آنان را قصاص        

اگر قصاص شوندگان همۀ شرکاء نباشند، هر یک از شرکاء که قـصاص نمـی شـود        . جنایت پدید آمده را پیش از قصاص ، به قصاص شوندگان بپردازد             
  . نیز باید سهم خود از دیۀ جنایت را به نسبت تعداد شرکاء بپردازد 

، ذشت کند یا با آنان مصالحه نماید ، خواهان قصاص برخی از شرکاء باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گاگر مجنی علیه یا ولیِ دم    -تبصره  
  . در صورتی که دیۀ قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد ، باید پیش از قصاص ، مازاد دیۀ آنان را به قصاص شوندگان بپردازد 

 مسلمانی را عمداً به قتل برساند    مانند اینکه زنی ، مردی را یا غیرمسلمانی ،- از دیۀ مقابل آن جنایت در مرتکب باشد هرگاه دیۀ جنایت ، بیش  374ماده 
 افزون بر قصاص ، حق گرفتن فاضـل دیـه را نـدارد و اگـر مرتکبـان متعـدد                   صاحب حق قصاص    اگر مرتکب یک نفر باشد ،         -یا دست وی را قطع کند       

همچنین مـی توانـد بـه       .  می تواند پس از پرداخت مازاد دیۀ قصاص شوندگان بر دیۀ جنایت به آنان ، همگی را قصاص کند                     اصصاحب حق قص  باشند ،   
اندازۀ دیۀ جنایت ، از شریکان در جنایت ، قصاص کند و چیزی نپردازد ، که در این صورت ، شرکائی که قصاص نمی شوند ، سهم دیۀ خود از جنایت                                

 کنـد و  قـصاص    می تواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیۀ جنایت اسـت ، صاحب حق قصاصافزون بر این ،     . می پردازند ن  را به قصاص شوندگا   
بـر مقـدار   کـه   نمی تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کنـد ، مگـر در صـورتی    صاحب حق قصاصفاضل دیه را از دیگر شریکان بگیرد ؛ لکن        

  . ماید بیشتر مصالحه ن
همچنین اگر ولیِ دم خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیۀ مجموع شان بیش از دیۀ جنایت است باشد ، نخـست بایـد فاضـل دیـۀ قـصاص شـونده        

  . نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید 
   اگراه در جنایت.7

  . گردد  ، قصاص می شود و اکراکننده ، به حبس ابد محکوم میاکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب   375ماده 
  .اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است    1تبصره 
  . کوم می شوددر این مورد اکراه کننده به حبس ابد مح.   اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقلۀ او دیۀ مقتول را می پردازد  2تبصره 
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باشـد و قابـل گذشـت و     مجازات حبس ابد برای اکراه کننده ، مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکـراه کننـده و حـق اولیـاء دم مـی         376ماده  
  . اگر اکراه کننده به هر علّت ، به حبس ابد محکوم نشود ، به مجازات معاون در قتل محکوم می شود . مصالحه است 

  .اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است    377ماده 
   .می شود ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات ، با سوگند صاحب حق قصاص مباشر قصاص     378ماده 
ه گردد ، جنایت عمدی است و اکـراه کننـده قـصاص مـی شـود                 هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شوند               379ماده  

مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می شود نیز نداشته باشد کـه در ایـن صـورت                                
  . جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شود 

اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه ، با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع ، مرتکب قتل اکراه کننده شود یـا آسـیبی بـه او وارد کنـد ،                                    380ماده  
  . قصاص ، دیه و تعزیر ندارد 

   قصاص نفس-ب
 مطـابق مـواد دیگـر ایـن         صاص و در غیر ایـن صـورت       ق،  مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولیِ دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون                   381ماده  
   .عمل می گردد دیه و تعزیر قانون
هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود ، حق قصاص ثابت است ؛ لکن اگر قاتل ، مرد مسلمان باشد ، ولیِ دم باید پـیش از قـصاص ، نـصف دیـۀ           382ماده  

، یرمسلماندر قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غ. باشد ، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود کامل را به او بپردازد و اگر قاتل ، مرد غیرمسلمان 
  .پرداخت مابه التفاوت دیۀ آنها الزم است 

ولیـاء مقتـوالن    اگر یک نفر ، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند ، اولیاء دم هر یک از مقتوالن می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضـایت ا                                 383ماده  
  . دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند 

اگر یک نفر ، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیاء همۀ مقتوالن ، خواهان قصاص باشند ، قاتل بدون اینکـه دیـه ای بپـردازد ، قـصاص                                    384ماده  
اهان قصاص باشند و اولیاء دم مقتول یـا مقتـوالن دیگـر ، خواهـان دیـه باشـند ، در صـورت موافقـت قاتـل بـه                            اگر اولیاء برخی از مقتوالن ، خو      . شود   می

پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص شان ، دیۀ آنان از اموال قاتل پرداخت می شـود و بـدون موافقـت قاتـل ، حـق اخـذ دیـه از او و یـا                                        
  .اموالش را ندارند

یا در حرم مکه مکرمه واقـع شـده باشـد یـا قاتـل در زمـان یـا مکـان          )  الحجهمحرم ، رجب ، ذیقعده و ذی (  قتل در یکی از ماههای حرام        اگر   385ماده  
همچنین است دیه ای که ولـی دم  .  قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد ، فاضل دیه تغلیظ نمی شود            مذکور ، 
 دیه ای که شریکان قاتل ، به علّت سهم شان از جنایـت ، حـسب مـورد بـه قـصاص                       قتل در زمان یا مکان مذکور باشد       اولیاء می پردازد لکن اگر       به دیگر 

  . شونده یا ولیِ دم یا به هر دوی آنان می پردازند ، تغلیظ می شود 
   قصاص عضو -ج
   موجب قصاص.1

 قصاص و در غیـر ایـن صـورت   ،  وجود سایر شرایط مقرر در قانون       و  ت تقاضای مجنی علیه یا ولیِ او        مجازات جنایت عمدی بر عضو در صور        386ماده  
  . عمل می گردد  دیه و تعزیر مطابق مواد دیگر این قانون از حیث

  .جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل ، مانند قطع عضو ، جرح و صدمه های وارد بر منافع است     387ماده 
دیـه  زن و مرد مسلمان ، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد کرده است ، به قـصاص محکـوم مـی شـود ؛ لکـن اگـر                      388ده  ما

حکـم مـذکور در    . ، قصاص ، پس از پرداخت نصف دیۀ عضو مورد قصاص اجـراء مـی شـود                    بیش از ثلث دیۀ کامل باشد       جنایت وارد بر زن مساوی یا       
ولی اگر مجنی علیـه ، زن مـسلمان و مرتکـب ، مـرد غیرمـسلمان              .  که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است               صورتی

  . باشد ، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه قصاص می شود 
 ، حق قصاص برای هر جنایت ، به طور جداگانه ثابـت  اگر به علّت یک یا چند ضربه ، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید                  389ماده  

  .  گذشت و بعضی را قصاص کند  دیگر ، نسبت به بعضی نمایداست و مجنی علیه می تواند دربارۀ بعضی ، با مرتکب مصالحه
قصاص کنـد ؛ ماننـد آنکـه در جراحـت            مجنی علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را              اگر جنایت بر عضو ، دارای مراتب باشد ،          390ماده  

  . موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید 
ر را قطع کند و  و امکان قصاص همۀ آنها نباشد ، مانند این که دو دوست یک نفکندهرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضاء متعدد یک نفر وارد               391ماده  

خود یک دست بیشتر نداشته باشد ، مرتکب در مقابل جنایت هایی که امکان قصاص آن هست ، قصاص می شود و برای دیگر جنایات ، به پرداخت دیه   
  . محکوم می شود ) تعزیرات ( و تعزیر مقرر در 
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قصاص همۀ آنها باشد ، قصاص می شود و اگر امکان قـصاص بـرای همـۀ      هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضاء چند نفر وارد کند ، اگر امکان                 392ماده  
جنایات نباشد مجنی علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است ، در استیفاء قصاص ، مقدم اسـت و در صـورت انجـام قـصاص ، مرتکـب                         

  . محکوم می شود ) تعزیرات ( برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در 
هایی  د مبادرت به قصاص کند و پس از استیفاء قصاص ، برای دیگر جنایتناگر وقوع دو جنایت ، در یک زمان باشد ، هر یک از دو مجنی علیه می توان       

 از قـصاص اول ، محـل قـصاص    در صورتی کـه پـس    . محکوم می شود    ) تعزیرات  ( که قصاص ممکن نیست ، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در              
التفاوت را دیـه بگیـرد ؛ ماننـد      لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد ، می تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه برای مجنی علیه دوم باقی باشد ،      

ورت ، مجنی علیـه اول در اجـراء   اینکه مرتکب نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این ص    
  . قصاص مقدم است و با اجراء قصاص او ، مجنی علیه دوم می تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیۀ انگشت خود را نیز از او بگیرد 

   شرایط قصاص.2
  :ان می شود ، باید رعایت شود در قصاص عضو ، عالوه بر شرایط عمومی قصاص ، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بی  393ماده 

  . محل عضو مورد قصاص ، با مورد جنایت یکی باشد  . 1
  . قصاص با مقدار جنایت ، مساوی باشد  . 2
  . خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد  . 3
  . قصاص عضو سالم ، در مقابل عضو ناسالم نباشد . 4
  . نباشد قصاص عضو اصلی ، در مقابل عضو غیراصلی   . 5
  . قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد  .6

  . در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود  -تبصره 
 کمتر از طول عضو آسیب دیـده در  رعایت تساوی مقدار طول و عرض ، در قصاص جراحات الزم است ؛ لکن اگر طول عضو مورد قصاص ،    394ماده  

شود ؛ لکن میزان در عمق جنایت ، صدق عنوان جنایت  مجنی علیه باشد ، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت ، دیه گرفته می
  .وارده است 

باشد ، مجنی علیه می تواند قصاص کند یا با رضـایت مرتکـب ،   اگر عضو مورد جنایت ، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب ، ناسالم یا ناقص              395ماده  
  .دیه بگیرد 

 که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد ؛ مانند عضو فلج و در غیر این صورت ، عضو سالم محسوب می شود ، هر چند                            است عضو ناسالم ، عضوی     -تبصره  
  .  بیماری باشد  یادارای ضعف

  .ر برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج ، قصاص می شود  عضو قوی و صحیح ، د   396ماده 
عضو کامل ، در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود ؛ لکن عضو ناقص ، در برابر عضو کامل قصاص می شود ، که در ایـن صـورت ، مرتکـب         397ماده  

  .باید مابه التفاوت دیه را بپردازد 
  .زاء باشد ؛ مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است عضو ناقص ، عضوی است که فاقد بخشی از اج  -تبصره 
، ان و عدم سالمت در عضو مورد قصاصاگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص ، هر دو ناقص یا ناسالم باشند ، فقط در صورتی که نقص        398ماده  

  . قصاص ثابت است مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد ، حق 
  . اگر عضو مورد جنایت ، زائد باشد و مرتکب ، عضو زائد مشابه نداشته باشد ، به پرداخت ارش محکوم می شود    399ماده 
 ، اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند به قصاص کمتـر             400ماده  

  . اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیۀ جنایت را بگیرد 
در جنایت مأمومه ، دامغه ، جائفه ، هاشمه ، منقله ، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شـود ، قـصاص          401ماده  

حکم مذکور در هر مورد دیگـری کـه خطـر تجـاوز در          . نیز محکوم می شود     » تعزیرات  « دیه به تعزیر مقرر در      ساقط است و مرتکب عالوه بر پرداخت        
  .قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است 

 ، قصاص می شود ، گرچـه مرتکـب بـیش از یـک چـشم نداشـته باشـد و دیـه ای بـه وی             اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند            402ماده  
  .این حکم ، در مورد همۀ اعضاء زوج بدن جاری است . پرداخت نمی شود 

شم مرتکـب   اگر شخصی که دارای دو چشم است ، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد ، درآورد یا آن را کور کند ، مجنی علیه می تواند یک چـ                                 403ماده  
را قصاص کند و نصف دیۀ کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیۀ کامل بگیرد ، مگر اینکه مجنی علیه یک چشم خـود را       

 قصاص کنـد و یـا بـا رضـایت     قبالً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیۀ آن را داشته ، از دست داده باشد ، که در این صورت می تواند یک چشم مرتکب را            
  . مرتکب ، نصف دیۀ کامل را دریافت نماید 
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چنانچه بدون . اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقۀ چشم دیگری ، بینایی آن را از بین ببرد ، فقط بینایی چشم مرتکب ، قصاص می شود      404ماده  
  . به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود شود و مرتکب آسیب به حدقۀ چشم مرتکب ، قصاص ممکن نباشد ، تبدیل به دیه می 

  . ، متعارف نیستند ، قصاص می شود  چشم سالم ، در برابر چشم هایی که از لحاظ دید و یا شکل     405ماده 
  . چشم نابینا قصاص می شودپلک دارای مژه ، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی شود ؛ لکن پلک چشم بینا در برابر پلک    406ماده 
  . قطع اللۀ گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود ، دو جنایت محسوب می شود    407ماده 
  . قطع بینی یا گوش ، موجب قصاص است ، گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند   408ماده 
  .  رعایت شود ها قصاص است و باید مقدار و محل آنقطع زبان یا لب ، موجب  409ماده 
 قطع کند ، قصاص ساقط است و دیه گرفته می شود ؛ لکن زبان کسی که الل اسـت ، در برابـر                  اگر شخص گویا ، زبان کسی را که الل است ،             410ماده  

  . ون حس چشایی قصاص می شود زبان الل دیگری و زبان گویا قصاص می شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بد
  . زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است ، قصاص می شود ، مگر آنکه الل بودن کودک ثابت شود    411ماده 
  .ل دندان ، الزم است اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند ، به قصاص محکوم می شود و در قصاص آن ، رعایت تساوی در مح   412ماده 
شـود و بـه تعزیـر     اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود ، چنانچه تا زمان قصاص ، دندان سالمی به جای آن  بروید ، مرتکب قصاص نمـی                     413ماده  

عیوب باشد ، مرتکب افزون بر اگر دندان جدید م. و ارش و جراحت و مدتی که مجنی علیه بدون دندان بوده است محکوم می شود            » تعزیرات    «مقرر در   
اگر مجنی علیه کودک باشد ، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به               . شود  محکومیت های مذکور ، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می          

فزون بـر تعزیـر مـذکور ، بـه     اگر مجنی علیه در این مدت فوت کند ، مرتکب ا. تأخیر می افتد و در صورت رویش دندان یکصدم دیه پرداخت می شود      
  . پرداخت دیه محکوم می شود

اگر دندان مرتکب ، شیری و دندان مجنی علیه غیرشیری باشد ، مجنی علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری                      414ماده  
  .در مرتکب ، مختار است 

اگر گـرفتن دیـه بـه جهـت عـدم امکـان           ا گرفتن دیه بروید ، چیزی بر عهدۀ مجنی علیه نیست و             اگر دندان مجنی علیه پس از اجرای قصاص ی            415ماده  
  .دیه نیز بازگردانده نمی شود قصاص بوده باشد ، 

  . اگر دندان مرتکب ، پس از اجراء قصاص بروید ، مجنی علیه حق قصاص دوبارۀ آن را ندارد    416ماده 
  اجرای قصاص  -د
   مواد عمومی .1

  .در اجرای قصاص ، اذن مقام رهبری یا نمایندۀ او الزم است     417ماده 
استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص ، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قـصاص و اطـراف دیگـر دعـوا اسـت و                                418ماده  

  . روم شدن او از حق خود شود نباید مراسم استیذان ، مانع از امکان استیفاء قصاص توسط صاحب حق قصاص و مح
اجرای قصاص و مباشرت در آن ، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان ، این حق به ورثۀ ایشان منتقل می شود و باید پس                             419ماده  

  . از استیذان از مقام رهبری ، از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد 
  . محکوم می شود ) تعزیرات ( ب حق قصاص ، بر خالف مقررات اقدام به قصاص کند ، به تعزیر مقرر در اگر صاح    420ماده 
  .هیچ کس غیر از مجنی علیه یا ولیِ او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند ، مستحق قصاص است    421ماده 
حبان آن ، به طور مستقل حق قصاص دارند ؛ لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفاء نبایـد حـق دیگـران را از    در هر حق قصاصی هر یک از صا   422ماده  

  .در صورتی که ، بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص ، مبادرت به استیفاء قصاص کند ضامن سهم دیۀ دیگران است . بین ببرد 
ز صاحبان آن ، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند ، کسی که خواهان قصاص اسـت                در هر حق قصاصی اگر بعضی ا         423 ماده  

  . باید نخست سهم دیۀ دیگران را در صورت گذشت آنان ، به مرتکب و در صورت درخواست دیه ، به خود آنان بپردازد 
 مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائب بـه تعویـق مـی افتـد و        در هر حق قصاصی ، اگر بعضی از صاحبان آن ، غائب باشند و               424ماده  

گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم      اگر غیبت طوالنی باشد و یا امیدی به بازگشت آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غائب ، به جای آنان تصمیم می                      
بل از طوالنی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می نماید ، کسانی که حاضرند ، می توانند پـس                   نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و ق           

از تأمین سهم غائبان در دادگاه ، قصاص کنند و اگر حاضران ، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند ، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از                      
سهم دیۀ کسانی را که گذشت نموده اند یا با مرتکب مصالحه کرده اند ، به مرتکب بپردازنـد و سـپس   حاضر شدن ، خواهان قصاص باشند ، باید نخست    

  . قصاص کنند 
اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیۀ جنایت وارد شده بر مجنی علیه بـیش از دیـۀ آن در مرتکـب باشـد ماننـد آنکـه زن مـسلمانی مـرد                                  425ماده  

  . تل برساند صاحب حق قصاص نمی تواند افزون بر قصاص ، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند مسلمانی را به ق



 
   
   

  

116

 
 ]جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص [   حقوق جزای اختصاصی

      www.departeman.com 66912180   ـ 09123787199        .از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی 

در موارد ثبوت حق قصاص ، اگر دیۀ جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیۀ آن در مرتکب باشد ، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند                  426ماده  
ردازد و بدون پرداخت آن اجراء قصاص جایز نیـست و در صـورت مخالفـت و اقـدام بـه قـصاص ،                        قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپ           

  . محکوم می شود ) تعزیرات ( افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه ، به مجازات مقرر در کتاب پنجم 
ان حق قصاص بپردازد ، پرداخت آن بایـد پـیش از قـصاص    در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجراء قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحب       427ماده  

  . این قانون محکوم می شود »  تعزیرات « صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر ، افزون بر پرداخت دیۀ مذکور ، به مجازات مقرر در 
ات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجراء قصاص باشـد ، لکـن                 یا احساس  زنددر مواردی که جنایت ، نظم و امنیت عمومی را بر هم                 428ماده  

خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد ، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوۀ قضائیه ، مقـدار                       
  . مذکور از بیت المال پرداخت می شود 

به قصاص ، در زندان است و صاحب حق قصاص ، بدون عذر موجه یا به علّت نـاتوانی در پرداخـت فاضـل دیـه یـا بـه                در مواردی که محکوم        429ماده  
جهت انتظار برای بلوغ یا افاقۀ ولیِ دم یا مجنی علیه ، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید ، با شکایت محکوم علیه از ایـن امـر ، دادگـاه صـادرکنندۀ                

در . کند  تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت ، مصالحه یا اجراء قصاص اقدام کنـد  ا مشخص و به صاحب حق قصاص اعالم می حکم ، مدت مناسبی ر    
و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقۀ مناسب و تأیید ) تعزیرات ( قانون تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس     صورت عدم اقدام او در این مدت ، دادگاه می         

  . ضائی و رئیس کل دادگستری استان ، تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص ، مرتکب را آزاد کند رئیس حوزۀ ق
صاحب حق قصاص ، طلبی از مرتکب داشته باشد ، طلب مـذکور بـا رضـایت صـاحب آن ،                     یا  در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه ، اگر مقتول             430ماده  

  .دیه ، قابل محاسبه است هرچند بدون رضایت مرتکب ، به عنوان فاضل 
فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکاء از دیۀ جنایت ، متعلق به قصاص شونده است و او می تواند آن را به صاحب حـق قـصاص یـا شـرکاء خـود                       431ماده  

  . د ، باید آن را برگرداند ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانۀ دیگری در آن انجام دهد ؛ لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیر
هرگاه مجنی علیه پیش از استیفاء حق قصاص فوت کند و ترکۀ او برای اداء دیون او کافی نباشد ، صاحب حق قصاص ، بدون اداء یا تضمین                                432ماده  

به هر علّت ، قصاص به دیه تبدیل شود ، باید را دارد ؛ لکن حق گذشت مجانی ، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر قصاص آن دیون ، حق استیفاء 
  . این حکم در مورد ترکۀ مقتول نیز جاری است . در ادای دیون مذکور صرف شود 

اگر مجنی علیه یا همۀ اولیاء دم ، پیش از قصاص یا در حین اجراء آن ، از قصاص مرتکب گذشت کنند ، قـصاص متوقـف مـی شـود و آنـان                                     433ماده  
یا مصالحه کنند ، خواهان قصاص باید پیش        باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند         ه در حین اجراء قصاص به مرتکب رسیده ، نمی           ضامن خساراتی ک  

  .از اجراء قصاص ، سهم آنها را ، حسب مورد ، به آنان یا مرتکب بپردازد 
اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که . تحویل وی الزام می شود هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد ، به              434ماده  

منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است ، بازداشت فراری دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الـزام فـراری دهنـده بـه احـضار             
اگـر مرتکـب پـیش از       . ری مرتکـب ، فـراری دهنـده را بازداشـت کنـد              مرتکب باشد ، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص ، تـا زمـان دسـتگی                

دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد ، فراری دهنده آزاد می شـود و صـاحب حـق قـصاص در همـۀ مـواردِ                                
فراری دهنده می تواند پـس  .   وی یا فراری دهنده بگیرد قصاص نفس و عضو ، می تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او ، دیه را از اموال                  

  . از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند 
جنایـت از امـوال مرتکـب     هرگاه در جنایت عمدی ، به علت مرگ یا فرار ، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق ، دیۀ            435ماده  

 که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبـود عاقلـه یـا                            پرداخت می شود و در صورتی     
چنانچـه پـس از اخـذ دیـه ،        . عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل ، دیه بر بیت المـال خواهـد بـود                               

کب جنایت اعم از قتل و غیرقتل ، ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد ، حق قصاص حسب مورد برای                        دسترسی به مرت  
  .  لکن باید قبل از قصاص ، دیه گرفته شده را برگرداند  ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است ،

  اجراء قصاص نفس. 2
، که کمترین آزار را به قاتل می رساند ، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص ، ممنوع و موجـب      قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف           436ماده  

  .است ) تعزیرات ( دیه و تعزیر مقرر در 
ی اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد ، تا زمان. زن حامله ، که محکوم به قصاص نفس است ، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود    437ماده 

  . که حفظ حیات طفل تأمین شود ، قصاص به تأخیر می افتد 
اگر پس از اجرای قصاص نفس ، قاتل زنده بماند ، حق قصاص برای ولی ِ دم محفوظ است ؛ لکن اگر وی را بـه گونـه ای کـه جـایز نیـست ،           438ماده  

، از جمله ، عدم خوف تلف ولیِ دم ، قاتل حق قـصاص عـضو او   قصاص کرده باشد ، در صورتی که قاتل آسیب ببیند ، مشروط به شرایط قصاص عضو           
را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولیِ دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس قاتل باید حق خود را استیفاء ، مصالحه یا گذشت کند لکـن اگـر       
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ای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت ، مصالحه و اسـتیفاء حـق خـود                 اگر قاتل بر  . ولیِ دم نخواهد دوباره قصاص کند ، قاتل حق قصاص او را ندارد              
کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت ، مصالحه یـا مطالبـۀ قـصاص    نشود با شکایت ولیِ دم از این امر ، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعالم می            

و گـردد   یر مقرر در قانون محکوم می شود و با مطالبۀ او قصاص نفـس اجـراء مـی   در صورت عدم اقدام او در این مدت ، ولیِ دم به تعز . عضو اقدام کند    
   . حق قصاص عضو برای ورثۀ جانی ، محفوظ است 

  اجراء قصاص عضو. 3
منـوع و  ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز ، غیرآلوده و مناسب با اجراء قـصاص باشـد و ایـذاء مرتکـب ، بـیش از مقـدار جنایـت او م                     439ماده  

اگر مرتکب ، بیمار بوده یا شرایط زمان و مکان به گونه ای باشد که در قصاص ، بیم سرایت به نفس یا صـدمۀ دیگـر                . موجب تعزیر مقرر در قانون است       
  . فتد در غیر این صورت، تا برطرف شدن بیم سرایت ، قصاص به تأخیر می ا. باشد ، در صورت امکان ، موانع رفع و قصاص اجراء می شود 

قصاص عضو را می توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن ، جنایت سرایت کند و        440ماده  
 دم شود ؛ لکن پیش از اجرای قـصاص نفـس ولـیِ     ، مرتکب حسب مورد ، به قصاص نفس یا عضو محکوم می  شود سرایت پدید آمده ، عمدی محسوب     

باید ، دیۀ جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است ، به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده ، غیرعمدی محسوب شود ، مرتکب بـه                               
  . دیۀ جنایتی که به وسیلۀ سرایت ، پدید آمده است، محکوم می شود و دیۀ مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود 

 رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت ، باید حدود جراحت کامالً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از اسـتیفاء قـصاص یـا موجـب                             برای    441ماده  
  .ازدیاد آن باشد ، برطرف گردد 

گر قصاص کننده اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن ، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود ، قصاص کننده ضامن نیست و ا                     442ماده  
  . یا فرد دیگری موجب زیاده باشد ، حسب مورد ، به قصاص یا دیه محکوم می شود 

اگر زن حامله ، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص ، پیش یا پس از وضع حمل ، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد ، قـصاص تـا                                     443ماده  
  . می افتد زمانی که بیم مذکور برطرف شود ، به تأخیر 

قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو ، بدون بیهوش کردن وی یا بی حس کردن عضو او ، حق مجنی علیه است ، مگر اینکه جنایت در                            444ماده  
  . حال بیهوشی یا بی حسی عضو مجنی علیه اتفاق افتاده باشد 

  .  اجرای قصاص جایز است مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از    445ماده 
  . اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند ، قصاص ساقط نمی شود   446ماده 
آن قـانون و   ) 612(ۀ ماده است ، در خصوص قتل عمدی مطابق ارجاع داده شد) تعزیرات ( در کلیۀ مواردی که در این بخش به کتاب پنجم              447ماده  

    . 1و تبصرۀ آن عمل می شود ) 614( ماده مطابقدر سایر جنایات عمدی 
  دیات   - سومبند 
  مواد عمومی  - الف

   تعریف دیه و موارد آن .1
در مـواردی کـه بـه هـر     دیه مقدر ، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس ، عضو یا منفعت ، یا جنایت عمدی      448ماده  

  .جهتی قصاص ندارد ، مقرر شده است 
ارش ، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تـأثیر آن بـر سـالمت مجنـی علیـه و                   449ماده  

مقررات دیۀ مقدر در مـورد ارش نیـز جریـان دارد ،             . کند  ن را تعیین می   میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیۀ مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آ               
  . مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود 

در جنایت شبه عمدی ، خطاء محض و جنایت عمدی که قصاص درآن جایز یا ممکن نیست ، در صورت درخواست مجنـی علیـه یـا ولـیِ دم                      450ماده  
  . گر به نحو دیگری مصالحه شود دیه پرداخت می شود ، م

در صورتی که قاتل از ورثۀ مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیۀ مقتول و در صورتی که خطاء محض یا شبه عمدی باشد از دیـۀ                    451ماده  
  . در موارد فقدان وارث دیگر ، مقام رهبری ، وارث است . وی ارث نمی برد 

   ضمان دیه.2
ذمۀ مرتکب جز با پرداخت دیـه ،        .  دارد    را  احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان        و دیه ، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولیِ دم است              452ماده  

  . گردد مصالحه ، ابراء و تهاتر بری نمی
  . ورثۀ مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم االرث از دیۀ مقتول نیز ارث می برند   -تبصره 

                                                           
 . تغییر یافته است ) 845(به ) 614(و ) 843(به ) 612(با دنبال هم شدن شمارۀ مواد قسمت تعزیرات با قانون جدید شمارۀ . 1
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هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایتِ موجب دیه گردند ، حسب مورد هر یک از شرکاء یا عاقلۀ آنها به طور مـساوی مکلـف                                 453 ماده
  .به پرداخت دیه است 

   راههای اثبات دیه.3
  . ادلۀ اثبات دیه ، عالوه بر قسامه ، همان ادلۀ اثبات دیون و ضمان مالی است    454ماده 
قتل عمدی موجب دیه ، به شرح مقرر در باب قصاص ، با قَسَمِ پنجاه مرد و قتل غیرعمدی ، با قَسَمِ بیست و پنج مرد، تنها در صـورت حـصول                             455ه  ماد

  .  اثبات می شود  غیر از سوگند منکرلوث و فقدان ادلۀ دیگر ،
 مجنی علیه مـی توانـد بـا     غیر از سوگند منکر ،  صورت لوث و فقدان ادلۀ دیگر ،در جنایت بر اعضاء و منافع ، اعم از عمدی و غیرعمدی ، در    456ماده  

  . لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود ؛اقامۀ قسامه ، به شرح زیر ، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیۀ آن را مطالبه کند 
  .شش قسم در جنایتی که دیۀ آن به مقدار دیۀ کامل است . 1
  . دیۀ کامل است پنج ششمی که دیۀ آن  پنج قسم در جنایت.2
  .چهار قسم در جنایتی که دیۀ آن دو سوم دیۀ کامل است . 3
  .سه قسم در جنایتی که دیۀ آن یک دوم دیۀ کامل است . 4
  .دو قسم در جنایتی که دیۀ آن یک سوم دیۀ کامل است .  5
  .ست  یک قسم در جنایتی که دیۀ آن یک ششم دیۀ کامل یا کمتر از آن ا. 6

  . در مورد هر یک از بندهای فوق ، در صورت نبودن نفرات الزم ، مجنی علیه ، خواه مرد باشد خواه زن ، می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند    1تبصره 
  .ر بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر الزم است در هر یک از موارد فوق ، چنانچه مقدار دیه ، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر د    2تبصره 
می تواند از مدعی علیه ، مطالبۀ قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه   در صورتی که مدعی به ترتیب فوق الذکر اقامۀ قسامه نکند ،   457ماده 

   . تبرئه می شود 
  . است  قصاصکتابمقررات سوگند در قسامه همان مقررات   458ماده 
هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنی علیه یا ولیِ او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود ، در صورت لوث و عدم دسترسـی بـه کارشـناس             459ماده  

  . ود مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم ، ادعای مجنی علیه یا ولیِ او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد ، اثبات می ش
در اختالف میان مرتکب و مجنی علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافتـه، در صـورت فقـدان دلیـل                                 460ماده  

  . اثباتی ، قول مجنی علیه یا ولیِ او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد 
یامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعـت زایـل شـده تعیـین نمـوده اسـت فـوت نمایـد و مرتکـب ، مـدعی                             هرگاه مجنی علیه در ا       461ماده  

بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیاء میت ، منکر آن باشند ، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند ، قول اولیـاء بـا سـوگند مقـدم                                  
  . می رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند ، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می شود است و نوبت به اجرای قسامه ن

   مسئول پرداخت دیه .4
  .دیۀ جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهدۀ خود مرتکب است    462ماده 
رداخت دیه بر عهدۀ عاقله است و اگر با اقرار مرتکب در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود ، پ  463ماده 

  . یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهدۀ خود او است 
  .هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطائی ، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید ، عاقله مسئول پرداخت دیه است   -تبصره 
با شهادت ، علم قاضی یا قسامه ، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنایت را انکار نماید ، قول           در موارد ثبوت اصل جنایت        464ماده  

  .عاقله با سوگند پذیرفته می شود و دیه بر عهدۀ مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی ، عاقله مکلف به پرداخت دیه است 
  . گردد  صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند ، از پرداخت دیه معاف می شوند و سهم آنها به وسیلۀ مرتکب پرداخت میدر  -تبصره 
  .عاقله ، مکلف به پرداخت دیۀ جنایت هایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست    465ماده 
  .  ، لیکن ضامن اتالف مالی که به طور خطائی تلف شده است نمی باشد کلف به پرداخت دیۀ خطاء محض استعاقله تنها م   466ماده 
  . عاقله ، مکلف به پرداخت دیۀ جنایت های کمتر از موضحه نیست ، هرچند مرتکب ، نابالغ یا مجنون باشد     467ماده 

مالک رسیدن به دیۀ موضحه ، دیۀ هـر آسـیب ، بـه طـور     هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطا ، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید ،                      -تبصره  
  . جداگانه است و برای ضمان عاقله ، رسیدن دیۀ مجموع آنها به دیۀ موضحه کافی نیست 

توانند  همۀ کسانی که در زمان فوت می. عاقله عبارت از پدر ، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است     468ماده 
  . ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند 

  . عاقله در صورتی مسئول است که عالوه بر داشتن نسبِ مشروع ، عاقل ، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه ، تمکن مالی داشته باشد    469ماده 
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او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در                  در صورتی که مرتکب ، دارای عاقله نباشد ، یا عاقلۀ                470ماده  
  .در این مورد فرقی میان دیۀ نفس و غیر آن نیست .  صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود 

زندگی می کند ، مرتکب جنایت خطاء محض گردد ، شخـصاً  هرگاه فرد ایرانی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران        471ماده  
عهده دار پرداخت دیه است ، لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد ، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر بـه                                 

  . پرداخت نباشد ، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود 
  . که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهدۀ مرتکب است در مواردی  472ماده 
هرگاه مأموری در اجراء وظایف قانونی ، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صـدمۀ بـدنی کـسی شـود ، دیـه بـر                            473ماده  

  .عهدۀ بیت المال است 
با علم به خطر یا از روی تقصیر ، وارد منطقۀ ممنوعۀ نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود بـه آن ممنـوع اسـت ، گـردد و مطـابق                  هرگاه شخصی     -تبصره  

  . مقررات ، هدف قرار گیرد ، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد ، دیه از بیت المال پرداخت می شود 
در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد ، دیه از مال او گرفته می شود و در صـورتی کـه مـال او                         474ماده  

  . کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود 
رار ، دسترسی به او ممکن نباشد دیۀ جنایت در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهدۀ مرتکب است اگر به علت مرگ یا ف   475ماده 

  . از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود 
  . در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسئول پرداخت دیه می باشد ، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است    476ماده 
بر برخی از اطـراف علـم اجمـالی ،           لوث ،    وجوددر موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین ، در صورت                        477ماده  

طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث ، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبۀ سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد                 
  . کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل ، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود 

هرگاه منشأ علم اجمالی ، اقرار متهمان باشد ، حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعـه کننـد و       -تبصره  
  . امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیرقتل نیست در این 

شود  هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی ، از اتیان سوگند یا اقامۀ قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهدۀ امتناع کنندگان ثابت می   478ماده 
  . در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست . ار پرداخت دیه خواهد بود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد به تنهایی عهده د

هرگاه کسی در اثر رفتار عده ای کشته یا مصدوم شود و جنایت ، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکبِ هر رفتار مشخص نباشد ، همۀ آنها     479ماده 
  .ازند باید دیۀ نفس یا دیۀ صدمات را به طور مساوی بپرد

  . در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت ، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه ، طبق مقررات قسامه عمل می شود    480ماده 
  ی می تواند اقامۀهرگاه مجنی علیه یا اولیاء دم ادعا کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است ، در صورت تحقق لوث ، مدع   481ماده 

  . گردد با اجراء قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها ، مرتکب به علم اجمالی مشخص می شود و مفاد مواد فوق اجراء می. قسامه نماید 
اشـد قـصاص سـاقط و    در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب ، چنانچه جنایت ، عمـدی ب   482ماده  

  . حکم به پرداخت دیه می شود 
هرگاه کسی اقرار به جنایتِ موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی        483ماده  

  . از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبۀ دیه کند 
رد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامۀ قسامه کند ، دیـه از بیـت المـال پرداخـت              در موا    484ماده  

  . می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ، دیه از بیت المال پرداخت می شود 
هرگاه محکوم به قصاص عفو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بـیش از مجـازات مـورد          485ماده  

ر ایـن  در غی. حکم به او وارد شود ، چنانچه قتل یا صدمه ، عمدی یا مستند به تقصیر باشد ، مجری حکم ، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود              
  . صورت در مورد قصاص و حد ، ضمان منتفی است و در تعزیرات ، دیه از بیت المال پرداخت می شود 

  . چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد ضمان منتفی است  -تبصره 
 پرونده در دادگاه صـالح طبـق مقـررات آیـین دادرسـی ،               هرگاه پس از اجرای حکم قصاص ، حد یا تعزیر که موجب قتل ، یا صدمۀ بدنی شده است                      486ماده  

رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود ، دادگاه رسیدگی کنندۀ مجدد ، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مـستندات ،           
، اضی صادرکنندۀ حکم قطعی    در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف ق         .جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال می نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود               

  . المال محکوم می شود  و بازگرداندن دیه به بیت» تعزیرات « وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور ، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در 
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  . گردد  شود دیه از بیت المال پرداخت میاگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته  487ماده 
  مهلت پرداخت دیه . 5

  :مهلت پرداخت دیه ، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است ، مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد    488ماده 
  در عمد موجب دیه ، ظرف یک سال قمری -الف 
  در شبه عمد ، ظرف دو سال قمری  -ب
   ظرف سه سال قمریدر خطای محض ، -ج

  .هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است   -تبصره 
  . ا بپردازد در جنایت خطای محض ، پرداخت کننده باید ظرف هر سال ، یک سوم دیه و در شبه عمدی ، ظرف هر سال نصف دیه ر   489ماده 
در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشـد ، معیـار ، قیمـت زمـان                       490ماده  

  . پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد 
م یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد ، دیه باید         در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء د            491ماده  

  . ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد 
    موجبات ضمان .6

به تـسبیب یـا   جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجۀ حاصل شده مستند به رفتار مرتکب باشد ، اعم از آنکه به نحو مباشرت یا                 492ماده  
  . به اجتماع آنها انجام شود 

وجود فاصلۀ زمانی ، میان رفتار مرتکب و نتیجۀ ناشی از آن ، مانع از تحقق جنایت نیست ؛ مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کـشنده کـه                             493ماده  
  .کلیۀ جرائم جاری است  در مورد این قانون) 492(حکم این ماده و مادۀ . حسب مورد موجب قصاص یا دیه است 

  . مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود   494ماده 
هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمۀ بدنی گردد ، ضامن دیه است ، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشـکی                          495ماده  

اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او ،  الجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچهو موازین فنی باشد یا اینکه قبل از مع
  . معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد ، برائت از ولی مریض  تحصیل می شود 

  .ک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد در صورت عدم قصور یا تقصیر پزش     1تبصره 
در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولیِ خاص ، رئیس قوۀ قضائیه . ولیِ بیمار ، اعم از ولیِ خاص است مانند پدر و ولیِ عام که مقام رهبری است     2تبصره 

  . ادستان های مربوطه نسبت به اعطاء برائت به طبیب اقدام می نماید با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به د
پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید ، در صورت تلف یا صدمۀ بدنی ضامن اسـت مگـر                                  496ماده  

  . عمل نماید این قانون  ) 495( آنکه مطابق ماده 
 موارد مزبور ، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند ، پزشک در   1تبصره 

  . ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است 
  .  عمل می شود  این قانون )495(در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق مادۀ     2تبصره 
در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض ، طبق مقررات اقدام بـه معالجـه نمایـد، کـسی ضـامن تلـف یـا                                 497ماده  

  .صدمات وارده نیست 
  .موجب جنایت گردد حمل کننده ضامن دیه است گردد به نحوی از انحاء هرگاه شیئی که توسط انسان با وسیلۀ نقلیه حمل می   498ماده 
هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجـب ایـراد صـدمه بـر                             499ماده  

  .خودش یا دیگری گردد ، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسئول است 
  .در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد ، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود ، ضمان منتفی است    500ماده 
ننـد  گـردد ، ما هرگاه کسی به روی شخصی سالح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می   501ماده  

فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب ، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایـات بـه قـصاص یـا                     
  .دیه محکوم می شود 

اع جنایـت حـسب مـورد بـه        هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بـر اسـاس تعـاریف انـو                           502ماده  
قصاص یا دیه محکوم می شود ، لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگـری بخـورد و صـدمه بـه او وارد                          

  . کند ، کسی ضامن نیست 
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بمیرد یا مصدوم گـردد ، در صـورتی کـه مـشمول             هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده                     503ماده  
  .تعریف جنایت عمدی نگردد ، جنایت شبه عمدی است 

هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکـت اسـت ، در حـالی کـه قـادر بـه کنتـرل                    504ماده  
  . جاز نیست ، بدون تقصیر برخورد نماید ، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل م

در موارد فوق ، هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد ، به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصـله          1تبصره  
  . نباشد ، راننده ضامن نیست 

  .حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآالت دیگر نیز جاری است     2تبصره 
هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن بـا موانـع ، سرنـشینان خـودرو مـصدوم یـا تلـف شـوند در                                   505ماده  

چنانچه وقوع حادثـه مـستند بـه شـخص     . و مستند به راننده باشد ، راننده ضامن دیه است صورتی که سبب حادثه ، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده            
  .حقیقی یا حقوقی دیگری باشد آن شخص ضامن است 

تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود ، به طـوری کـه                   506ماده  
   . فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند در صورت 

هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک ، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملـی                         507ماده  
  . ، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب ، عمداً با آن برخورد نماید انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد 

را در ملک خویش یا مکانی که در تـصرف و اختیـار اوسـت، انجـام دهـد و      این قانون  ) 507(هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در مادۀ    508ماده  
  . ت مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا  بخواند و به استناد آن ، جنایتی به وی وارد گردد سبب آسیب دیگری گردد ، ضامن نیس

هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته ، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطالع                         1تبصره  
   . صدمه یا تلف به علت اغواء ، سهل انگاری در اطالع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد ن نیست مگر اینکه نداشته باشد ، مالک ضام

گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد این قانون ) 507(هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او ، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده             2تبصره  
ب ببیند ، مرتکب عهده دار دیه است ، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکـب                    آن ملک شده است ، آسی     

  . مانند اینکه مرتکب عالمتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به عالئم یا با شکستن درب وارد شود . ضامن نیست 
ه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت هرگا  509ماده 

  .یا خسارت گردد ، ضامن نیست 
 الزم است ، انجام دهد و همان   عرض یا ناموس او     هرگاه شخصی با انگیزۀ احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال ، جان ،                     510ماده  

  .عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ، ضامن نیست 
کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیلۀ نقلیۀ خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهـد              511ماده  

  . شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود ، برخوردکننده ضامن استو
هـا مـستقر سـازد یـا چیـز       هرگاه شخصی در محل هایی که توقف در آنها مجاز نیست ، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در ایـن قبیـل محـل                       512ماده  
ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند ، شخص متوقف یا کسی                                زندهلغ

عمـداً بـا آن   حـل  مکه آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است ، ضامن دیه و سایر خسارات می باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و                              
  . گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می شود برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی

هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده اند ، مفقود شود ، دعوت کننده ، ضامن دیۀ اوسـت مگـر اینکـه                513ماده  
 کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یـا اگـر کـشته شـده دیگـری او را بـه قتـل         ثابت

  .این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری ، کسی را برباید و یا شخص مفقود گردد نیز جاری است . رسانده است 
 و چنانچـه ثابـت شـود کـه     می گـردد هرگاه پس از دریافت دیه ، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد ، دیه مسترد            -بصرهت

  .دعوت کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می شود 
وجب آسیب گردد ، هیچ کس ضامن نیـست ، اگرچـه شـخص یـا اشخاصـی تمکـن                    هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و م                514ماده  

برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن ، چیزی را به همراه آورد و لکن کسی آن را در جایی نامناسب مانند جای اول یـا در جـای بـدتری قـرار         
  . نامناسب تری قرار دهد ضامن نیستاز جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرین در جایدهد که موجب آسیب شود ، عهده دار دیه است و اگر آن را 

  . هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییردهندۀ وضعیت به حالت مناسب تر نیز ضامن نیست     1تبصره 
ه حوادث را بر عهده دارند ، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه ، افراد یا دستگاههایی که مسئولیت اصالح یا رفع آثار این گون   2تبصره 

  .ضامن می باشند 
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هرگاه قرار دادن کاال در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشـد ، گذارنـدۀ کـاال یـا متوقـف کننـدۀ                     515ماده  
  . نیست هنونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان های وارداتومبیل در صورت عدم منع قا

هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیاء در آن جایز است ، قرار دهد و در اثـر حـوادث پـیش بینـی                516ماده  
موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است ، مگر آنکـه آن را طـوری گذاشـته باشـد کـه نوعـاً مـستعد                          نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و           

  . صدمه یا خسارت باشد 
اگر مالک یا کسی که عهده دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که     517ماده 

  . کام بنا الزم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد ، ضامن نیست در استح
اگر عمل غیرمجاز به گونه ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسین ذیربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی   -تبصره 

  . اوست ضامن است و کسی که عمل مذکور مستند به
هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایۀ محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی الزم است احداث نماید ، لکن به علّت حـوادث                           518ماده  

به سمت ملک خود احداث نماید که اگر       پیش بینی نشده ، مانند زلزله یا سیل ، سقوط کند و موجب آسیب گردد ، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را                         
  .کند ، لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد ، ضامن نیست سقوط کند طبعاً در ملک خود ، سقوط می

سقوط به سمت ملک دیگری یا هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایۀ استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به               519ماده  
معبر گردد ، اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصالح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد ، ضـمان منتفـی اسـت ، مـشروط بـه              

 رفع یا آگاه سازی و جلوگیری چنانچه مالک با وجود تمکن از اصالح یا . آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد                
  . از وقوع آسیب ، سهل انگاری نماید ، ضامن است 

هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ، ولیِ او ضامن است ، یا بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد ، متـولی و    -تبصره  
  .مسئول آن ضامن است 

  .شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید ، عهده دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است هرگاه     520ماده 
کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری ، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی    521ماده 

  .ر سرایت کرده و موحب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است به جایی دیگ
متصرف هر حیوانی که از احتمال حملۀ آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقـصیر او ، حیـوان مزبـور بـه دیگـری صـدمه وارد                           522ماده  

  .   حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد ، ضامن نیست ولی اگر از احتمال حملۀ. سازد ، ضامن است 
  . نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد ، تقصیر محسوب می شود     1تبصره 
از آسیب رسانی آن نباشـد ،  نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری                 2تبصره  

  . است این ماده) 1(مشمول حکم تبصرۀ 
هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد ، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست ، گردد و از ناحیۀ حیـوان یـا شـیئی کـه در آن مکـان            523ماده  

ن قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قـرار گرفتـه باشـد و خـواه اذن           است صدمه و خسارت ببیند ، اذن دهنده ضامن است ، خواه آن شیء یا حیوا               
  .دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد 

ت و یـا قـادر   در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیـس               -تبصره  
  .به رفع خطر نمی باشد ، ضمان منتفی است 

هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل های غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت هـایی کـه آن حیـوان وارد                     524ماده  
  .ان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است کند و مستند به فعل شخص مزبور می باشد ضامن است و چنانچه مهار حیومی

هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک و یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت                525ماده  
  . کند ، مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد وارد می

و یا چند عامل ، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی ، تأثیر داشته باشند ، عاملی که جنایت مستند بـه اوسـت ضـامن                              هرگاه د     526ماده  
است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد ، به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یـک بـه                                

  .در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار ، جاهل ، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ، ضامن است .  تأثیر رفتارشان مسئولند میزان
اوی باشـد در مـورد   هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند ، چنانچه میزان تـأثیر آنهـا در برخـورد ، مـس                     527ماده  

جنایت شبه عمدی نصف دیۀ هر کدام از مال دیگری و در مورد خطاء محض نصف دیۀ هر کدام به وسیلۀ عاقلۀ دیگری پرداخت مـی شـود و اگـر تنهـا                         
  .ردازند یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند ، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب ، نصف دیه را باید به مجنی علیه یا اولیاء دم او بپ
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هرگاه در اثر برخورد دو وسیلۀ نقلیۀ زمینی ، آبی یا هوایی ، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخـورد بـه                                528ماده  
 بـا هـم برخـورد کننـد هـر یـک از              هر دو راننده ، هر یک مسئول نصف دیۀ رانندۀ مقابل و سرنشینان هر دو وسیلۀ نقلیه است و چنانچـه سـه وسـیلۀ نقلیـه                          

باشد و به همین صورت در وسـایل نقلیـۀ بیـشتر ، محاسـبه مـی شـود و                     رانندگان مسئول یک سوم دیۀ راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیلۀ نقلیه می              
  .هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند باشد ، فقط او ضامن است 

  . در کلیۀ مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است ، دادگاه موظف است استناد نتیجۀ حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید     529ماده 
  .هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیلۀ نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید ، ضمان منتفی است      530ماده 
در موارد برخورد ، هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتـب          531ه  ماد

  .نگردد ، تنها دربارۀ طرفی که حادثه مستند به اوست ، ضمان ثابت است 
  .  یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد حکم به قصاص یا دیه می شود در برخورد دو وسیلۀ نقلیه ، هرگاه رفتار هر دو     532ماده 
هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند ، به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگـی        533ماده  

  .مستند باشد ، به طور مساوی ضامن می باشند 
  .هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چندنفر یا وسیلۀ نقلیه با هم برخورد کنند و به علّت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند ، مسبب ضامن است    534ماده 
ته باشند کـسی کـه تـأثیر کـار او در     هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داش                   535ماده  

وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگـری سـنگی در کنـار آن قـرار دهـد و                             
مگر آنکه همه قـصد ارتکـاب جنایـت را          . عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت ، کسی که سنگ را گذاشته ، ضامن است                       

  . داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود 
این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکـه شخـصی وسـیله یـا چیـزی را در کنـار معبـر        ) 535(هرگاه در مورد ماده        536ماده  

اگر عمـل شخـصی پـس    .  و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست ، شخصی که عملش غیرمجاز بوده ، ضامن است                  عمومی که مجاز است ، قرار دهد      
  .از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد ، نفر دوم ضامن است 

در مواردی که اصل . رد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی علیه باشد ضمان ثابت نیست در کلیۀ موا     537ماده 
  .جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست 

  یات تداخل و تعدد د.7
  . در تعدد جنایات ، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنهاست مگر مواردی که در این قانون خالف آن مقرر شده است    538ماده 
هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتـری ببینـد بـه ترتیـب                 539ماده  

  :یه تعیین می شود ذیل د
  .در صورتی که صدمۀ وارده یکی باشد ، تنها دیۀ نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود   -الف 
در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر ، در اثر سرایت تمام صدمات باشد ، تنها دیۀ نفس  یـا عـضو یـا آسـیب بزرگتـر                                    -ب

گ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد ، دیۀ صـدمات مـسری در دیـۀ نفـس یـا عـضو یـا آسـیب                         ثابت می شود و اگر مر     
  . کند و دیۀ صدمات غیرمسری ، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود بزرگتر تداخل می

، ت کند ، عالوه بر حق قصاص یا دیـه  آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرای      هرگاه صدمۀ وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا               540ماده  
نسبت به جنایت عمدی کمتر حسب مورد دیۀ جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود ، مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع 

وه بر حق قصاص یا دیۀ انگشت ، حسب مورد دیۀ نفس یا دیۀ دسـت مجنـی علیـه نیـز     سرایت کند و موجب فوت مجنی علیه یا قطع دست او گردد ، عال   
  . باید پرداخت شود 

هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر ، آسیب های متعدد در اعضاء بدن به وجود آید ، چنانچه هر یک از اعضاء مختلف باشد یا همـه در                                  541ماده  
 غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد ، هر آسـیب دیـۀ                 یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی      

  . جداگانه دارد 
   .دارد هرگاه در اثر رفتارهای متعدد ، آسیب های متعدد ایجاد شود ، هر آسیبی دیۀ جداگانه     542ماده 
  : یک آسیب ثابت می شود  کند و تنها دیۀذیل ، دیۀ آسیب های متعدد ، تداخل میرگانۀ چهاشرایط مجموع در صورت وجود    543ماده 

  همه آسیب های ایجاد شده مانند شکستگی های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد ؛ -الف 
  آسیب ها همه در یک عضو باشد ؛ -ب
  اً یک آسیب محسوب شود ؛آسیب ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرف -ج
  . مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید  -د
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هرگاه در اثر یک یا چند رفتار منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر ، بینایی و شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم         544 ماده
  .شود ، هر یک دیۀ جداگانه دارد 

ولـی اگـر منفعـت    . هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد ، در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختالل منفعت گردد تنها دیۀ بیشتر ثابت مـی شـود                            545ماده  
باشد ، ماننـد اللـۀ گـوش و    قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت مالزمه نباشد ، اگر چه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر                

  . بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند ، و به سبب قطع اللۀ گوش یا بینی ، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد ، هر کدام دیۀ جداگانه دارد 
شکستن سر ، عقل زایل شود ، هرگاه آن جراحت علّت و چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت ، صدمۀ بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با      546ماده 

سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیۀ ضربه یا جراحت در دیۀ بیشتر تداخل می کند و تنها دیۀ زوال یا نقصان              
ه ای کـه جراحـت را ایجـاد کـرده      یا جراحت دیگـری غیـر از ضـرب        منفعت که بیشتر است پرداخت می شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه               

، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونـه ای کـه الزم و ملـزوم یکدیگرنـد ، نباشـد و اتفاقـاً بـا آن ضـربه و                                       است
  .  هر کدام دیۀ جداگانه دارد جراحت ، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد ، ضربه یا جراحت و منفعت ،

هرگاه جراحت عمیقی مانند منقله و یا جائفه یکباره واقع شود ، تنها دیۀ همان جراحت عمیق پرداخت می شود و اگر به تدریج واقـع شـود یعنـی ابتـدا                      547ماده  
سرایت جراحت اول باشد تنها دیۀ جراحت شـدیدتر پرداخـت    جراحت خفیف تر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقله ایجاد شود ، چنانچه به سبب                  

  . می شود و در صورتی که سبب ضربه دیگری باشد ، خواه دو ضربه از یک نفر باشد خواه از چند نفر هر یک از دو جراحت دیۀ جداگانه دارد 
 منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت ، منفعـت یـا عـضو    در اعضاء و منافع ، مقدار ارش یک جنایت ، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا       548ماده  

  .گردد ای تعیین میدیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود ، برای هر آسیب دیۀ جداگانه
    مقادیر دیه- ب

   دیۀ نفس.1
ر سال توسط رئیس قوۀ قضائیه بـه تفـصیل بـر اسـاس     موارد دیۀ کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای ه            549ماده  

  . نظر مقام رهبری تعیین و اعالم می شود 
  . نصف دیۀ مرد است ،دیۀ قتل زن   550ماده 
  .نصف دیۀ مرد به عالوه نصف دیۀ زن است ، دیۀ زن و دیۀ خنثای مشکل ، دیۀ مرد و دیۀ خنثای ملحق به زن ، دیۀ خنثای ملحق به مرد     551ماده 
  . در کلیۀ جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست ، معادل تفاوت دیه تا سقف دیۀ مرد از صندوق جبران خسارت های بدنی پرداخت می شود   -تبصره 
  . شخص متولد از زنا ، در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند ، در احکام دیه مانند مسلمان است     552ماده 
وارث دیۀ شخص متولد از زنا ، در صورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشـد ، مقـام رهبـری          553ماده  

  . است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد ، همان طرف یا اقوام او ، وارث دیه می باشند 
م رهبری ، دیۀ جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به اندازۀ دیۀ مسلمان                     بر اساس نظر حکومتی مقا       554ماده  

   .گردد تعیین می
یـا در محـدودۀ حـرم مکـه ، واقـع            ) رجب ، ذی القعده ، ذی الحجه و محرم          ( هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماههای حرام                555ماده  
 سایر مکان ها و زمـان هـای مقـدس و متبـرک       . عالوه بر دیۀ نفس ، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد               ، ، خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد      شود

  . مشمول حکم تغلیظ دیه نیست 
 جمادی الثـانی ، شـروع و بـا غـروب        مانند ماه رجب که از غروب آفتاب آخرین روز ماه         . معیار شروع و پایان ماههای حرام ، مغرب شرعی است             -تبصره  

  .  به پایان می رسد  رجبآفتاب آخرین روز ماه
سقط جنین نیز پـس از پیـدایش روح ، مـشمول حکـم              .  مسلمان و غیرمسلمان نیست       و در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ ، زن و مرد               556ماده  

در قتل عمدی که به علت عـدم امکـان قـصاص یـا     . یت المال پرداخت کنندۀ دیه باشد نیز جاری است تغلیظ دیه ، در مواردی که عاقله یا ب     . تغلیظ است   
  .عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است 

  .تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست    557ماده 
   قواعد عمومی دیۀ اعضاء.2

ر جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه مصالحه شده و مقـدار آن مـشخص                            د    558ماده  
  . نشده است به شرح مقرر در این قانون ، دیه ثابت می شود 

در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شـرح منـدرج       هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع آن وارد آید چنانچه برای آن جنایت                      559ماده  
  .در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است 

  . تر شود دیۀ زن به نصف تقلیل می یابد دیۀ زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیۀ کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیش    560ماده 
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هرگاه در اثر یک یا چند ضربه ، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود ، مالک رسـیدن دیـه بـه ثلـث ، دیـۀ هـر آسـیب بـه طـور             561ماده  
  . جداگانه است ، مگر اینکه آسیب های وارد بر عضو ، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود 

در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیۀ اعضاء و منافع او باشد ، اگرچه                      562ماده  
  . مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد 

ضاء زوج نـصف دیـۀ کامـل خواهـد      بین بـردن هـر یـک از اعـ        از بین بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج دیۀ کامل و از                       563ماده  
  . خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضاء ظاهری ، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . داشت

در فلج کردن نسبی عضو .  همان عضو را دارد  یک سوم دیۀ ،فلج کردن عضو دارای دیۀ معین ، دو سوم دیۀ آن عضو و از بین بردن عضو فلج             564ماده  
  . گردد که درصدی از کارایی آن از بین می رود ، با توجه به کارایی از دست رفته ، ارش تعیین می

ن نـصف و از بـین   از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیۀ مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزا                       565ماده  
  . بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دیه خواهد داشت مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد 

  .در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد ، ارش تعیین می شود      1تبصره 
  . شناس مجنی علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می شود عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کار  هرگاه جنایت ،    2تبصره 
دیۀ اعضائی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته قرار گرفته و مانند عضو اصلی دارای حیات می شوند به میـزان دیـۀ عـضو اصـلی اسـت و               566ماده  

  .از بین بردن اعضاء مصنوعی ، تنها موجب ضمان مالی است . دیۀ عضو معیوب را دارد اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود ، 
در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد    567ماده 

  .تعزیری درجۀ هفت محکوم می شود عمدی در صورت عدم تصالح ، مرتکب به حبس یا شالق 
در شکستگی عضوی که دارای دیۀ مقدر است ، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصالح شود کـه هـیچ عیـب و نقـصی در آن بـاقی نمانـد ،                                     568ماده  

اشـد ، ارش ثابـت اسـت مگـر در     چهار بیست و پنجم دیۀ آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصالح شود ، یـا بـرای آن عـضو دیـۀ مقـدری نب                    
  .مواردی که در این قانون خالف آن مقرر شده باشد 

  :دیۀ شکستن ، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیۀ مقدر به شرح زیر است    569ماده 
  .تن آن است دیۀ شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیۀ آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیۀ شکس -الف 
  .دیۀ خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیۀ آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیۀ خرد شدن آن استخوان است  -ب
  .دیۀ ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم دیۀ شکستن آن عضو است   -پ
  . و نیز دیۀ موضحۀ آن ، یک چهارم دیۀ شکستگی آن عضو است دیۀ جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد -ت

هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد ، در صورتی که عرفاً جنایت های متعـدد محـسوب گـردد ،                     570ماده  
  . ۀ جنایت های مزبور از دیۀ عضو هم بیشتر باشد هر یک دیۀ جداگانه ای خواهد داشت هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دی

دررفتگی استخوان از مفصل ، در صورتی که موجب شل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد ، موجب ارش و در غیر این صـورت موجـب دو       571ماده  
   . باشد سوم دیۀ همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دو سوم دیۀ آن عضو می

  .هرگاه در اثر جنایتی تکۀ کوچکی از استخوان از آن جدا شود ، دیۀ شکستگی ثابت است    572ماده 
  . هرگاه صدمه بر استخوان ، موجب نقص عضو یا صدمۀ دیگری گردد ، هر یک دیۀ جداگانه ای دارد    573ماده 
، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد ، دو جنایت محسوب می شود و هر یک دیـه یـا ارش              هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه ، عالوه بر دررفتگی مفصل                 574ماده  

  .اگر بر اثر ضربه ای هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است . جداگانه دارد
  .ی در دیه ندارد پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیر     575ماده 

   دیۀ مقدر اعضاء.3
  دیۀ مو

کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد ، در صورتی که دیگر نروید ، دیۀ کامل دارد و اگر دوباره بروید ، نسبت به موی سـر ارش و                   576ماده  
  . پشت و کودک و بزرگسال نیست در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پر. نسبت به ریش یک سوم دیۀ کامل ثابت است 

در . کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن ، در صورتی که دیگر نروید ، موجب دیۀ کامل زن و اگر دوباره بروید ، موجب مهرالمثل اسـت                                  577ماده  
  . این حکم فرقی میان موی کم پشت و کودک بزرگسال نیست 

  . ن باشد فقط به مقدار دیۀ کامل زن ، پرداخت می شود اگر مهرالمثل بیش از دیۀ کامل ز  -تبصره 
 چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید ، باید به نسبت ، دیه پرداخت شود و اگـر دوبـاره برویـد ،                    578ماده  

  .سر زن به همان نسبت از مهرالمثل ، باید دیه پرداخت شود در موی سر مرد ، ارش و در ریش به نسبت از یک سوم دیۀ کامل و در موی 
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کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد ، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیـست ، بـا رضـایت ولـی او باشـد یـا بـه                    579ماده  
  . جهت ضرورت های پزشکی الزم باشد ، دیه یا ارش ندارد 

چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخـت شـود ، ولـی پـس از آن                . ییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است          تشخیص رو    580ماده  
خالف نظر او ثابت گردد ، باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل ، حسب مورد به پرداخت کنندۀ دیه ، مسترد شود و اگـر نظـر کارشـناس بـر                              

  . د و ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل ، حسب مورد پرداخت شود ولی خالف نظر او ثابت گردد ، باید مابه التفاوت آن ، پرداخت شود روییدن باش
کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها ، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او  در مواردی که اذن شـخص معتبـر نیـست و یـا بـدون ضـرورت                                581ماده  
زکننده باشد یک چهارم دیۀ کامل دارد و اگر دوباره بروید ، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقـداری کـه روییـده ، ارش و           تجوی

  .نسبت به مقداری که نروییده ، دیه با احتساب مقدار مساحت ، تعیین می شود
  . ز بین رفته باشد ، زایل کردن باقی ماندۀ آنها ، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد اگر مقداری از موی سر ، ریش و ابرو پیش از جنایت ا   582ماده 
هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن ، موی سر ، ریش یا ابرو از بین برود ، عالوه بر دیۀ مو یا ریش یا ابـرو ، حـسب مـورد دیـه یـا                                            583ماده  

   .ارش جنایت نیز پرداخت می شود 
از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقـص موجـب ارش اسـت ، خـواه برویـد خـواه نرویـد و                                      584ماده  

  .چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد ، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می شود 
ا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کـم پـشت برویـد ،    هرگاه موی سر مرد ی      585ماده  

مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک سوم دیۀ کامل و در مورد موی سر مرد ، بیشتر از ارشی باشد کـه در صـورت رویـش بـدون                      . ارش ثابت است    
  .ا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود یدر مورد موی سر زن نیز عالوه بر ارش یا ثلث دیه . یین می شود عیب تع

  . مالک مسئولیت صدمه به مو ، از بین بردن آن است و شیوۀ از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن ، تأثیری در حکم ندارد    586ماده 
  دیۀ چشم 

چشم هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچنـد  . درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیۀ کامل و هر یک از آنها نصف دیه دارد           587ده  ما
  . میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند 

ئمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد ، در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد ، به همان نسبت از دیـه کـسر و                             هرگاه لکۀ دا    -تبصره  
  . در غیر این صورت ، ارش پرداخت می شود 

ده و یا به علل غیرجنایی از بین رفته درآوردن یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بو   588ماده 
باشد موجب دیۀ کامل است لکن اگرچشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیۀ آن را داشته از دست داده باشد دیۀ چشم بینا ، نصف دیۀ 

  .کامل می باشد 
  .یه کامل است دیۀ درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم د    589ماده 
  . دیۀ کامل است یک چهارم دیۀ کامل و دیۀ پلک های پایین  یک ششمدیۀ کامل است و دیۀ پلک های باال، دیۀ مجموع چهار پلک دو چشم       590ماده  
  .هرگاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد ، هر یک دیۀ جداگانه دارد   -تبصره 
  . باال ، موجب یک ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک های پایین ، موجب یک چهارم دیه است شکافتن هر یک از پلک های    591ماده 

  دیۀ بینی 
از بـین بـردن تمـام نرمـه بـا تمـام یـا مقـداری از         . قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان  بینی است دیۀ کامل دارد                         592ماده  

تی که در یک دفعه باشد ، موجب دیۀ کامل است لکن اگر نرمۀ بینی در یک دفعه و تمام یـا مقـداری از اسـتخوان بینـی در دفعـۀ                                استخوان بینی در صور   
  . دیگر از بین برود ، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان ، ارش تعیین می شود 

ن آن شود ، دیۀ کامل دارد و چنانچه بـدون عیـب و نقـص اصـالح شـود ،      شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفت        593ماده  
در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجـر بـه فـساد آن    . موجب یک دهم دیۀ کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند ، موجب ارش است                  

  .نشود ، ارش ثابت می شود 
  .نی یا پردۀ میان دو سوراخ ، موجب یک سوم دیۀ کامل است از بین بردن هر یک از پره های بی   594ماده 
  .فلج کردن بینی ، موجب دو سوم دیۀ کامل و از بین بردن بینی فلج ، موجب یک سوم دیۀ کامل است    595ماده 
تی که باعث از بین رفتن بینی یا نـوک        سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پردۀ فاصل میان آن ، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد ، در صور                       596ماده  

  .آن نشود ، موجب یک سوم دیۀ کامل است و اگر بهبود یابد ، موجب یک پنجم دیۀ کامل است 
دیۀ سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد یک نهم دیۀ کامل و در صورتی که بهبود یابد ، یک بیستم دیۀ کامل است و دیۀ                        597ماده  

  . یابد ، یک پانزدهم دیۀ کامل استکردن یک طرف بینی با پردۀ وسط آن در صورتی که بهبود نیابد دونهم دیۀ کامل و در صورتی که بهبودسوراخ 
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  .دیۀ پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود ، یک سوم دیۀ کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیۀ کامل است    598ماده 
  .دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است ، نصف دیۀ کامل می باشد    599ماده 

  دیه الله گوش
  .از بین بردن دو اللۀ گوش ، دیۀ کامل و از بین بردن هر یک از آنها نصف دیۀ کامل دارد    600ماده 
  .از بین بردن نرمه هر گوش ، موجب یک ششم دیۀ کامل است   -تبصره 
پاره کردن اللۀ یک گوش ، موجب یک ششم دیۀ کامل و پاره کردن نرمۀ یک گوش ، موجب یک نهم دیۀ کامل است و در هر دو مـورد در     601ه  ماد

  .صورت بهبودی کامل ، ارش ثابت است 
  . فلج کردن اللۀ هر گوش ، دوسوم دیۀ آن و بریدن اللۀ گوش فلج شده ، یک سوم دیۀ آن را دارد    602ماده 
  . هرگاه اللۀ گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد عالوه بر دیۀ اللۀ گوش ، دیۀ موضحه نیز باید پرداخت شود    603ماده 
  .گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که اللۀ آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد ، در احکام این فصل یکسانند    604ماده 
  . ردن پردۀ گوش ، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند ، دیۀ آن نیز باید پرداخت شود پاره ک   605ماده 
  .هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود ، هر کدام دیۀ جداگانه ای دارد   606ماده 
  بدیۀ ل
  . از بین بردن دو لب ، دیۀ کامل و هر یک ، نصف دیۀ کامل دارد و دیۀ از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می شود    607ماده 

ان است و حدود حدود لب باال از نظر عرض مقداری است که لثه را می پوشاند و به دو روزنه و دیوارۀ بینی متصل بوده و طول آن همان طول ده                      -تبصره  
  . حاشیۀ گونه ها جزء لب ها محسوب نمی شود .  مقداری است که لثه را می پوشاند و طول آن همان طول دهان است  لب پایین از نظر عرض ،

  . نشود جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان ها بشود خواه    608ماده 
جنایتی که موجب سست و فلج شدن هر یک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نـرود ، موجـب دو سـوم دیـه                                 609ماده  

  .یک لب و از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده موجب یک سوم دیۀ آن است 
  . عث نمایان شدن دندان ها شود ، یک سوم دیۀ کامل و درصورت بهبودی بدون عیب ، یک پنجم دیۀ کامل دارد شکافتن هر دو لب به نحوی که با   610ماده 

  .شکافتن یک لب موجب یک ششم دیۀ کامل و در صورت بهبودی بدون عیب ، موجب یک دهم دیۀ کامل است 
رتی که از مـصادیق حارصـه ، دامیـه و متالحمـه باشـد ، حکـم جراحـات                    جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندان ها نگردد در صو              -تبصره  

  .مذکور را دارد 
  دیۀ زبان

قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیۀ کامل است و دیۀ از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام     611ماده 
  . دیه به حروف محاسبه می شود 

دیۀ از بین بردن اداء هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنی علیه تعیین می شود مانند اینکه از بـین بـردن قـدرت اداء یـک حـرف شـخص                           1تبصره  
  .فارسی زبان ، یک سی و دوم دیۀ کامل است 

  .  حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویا محسوب می شود گوید یا برخی ازشخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می    2تبصره 
قطع و از بین بردن تمام زبان الل موجب یک سوم دیۀ کامل است و از بین بردن مقداری از آن ، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام    612ماده 

  .زبان است 
  . سطۀ عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست ، گویا محسوب می شود الل اعم از مادرزادی و عارضی است ، لکن کسی که به وا  -تبصره 
دیگری مقدار دیگـری    شخص  هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت اداء تعدادی از حروف گردد و                          613ماده  

 هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت اداء آنهـا را از بـین    ، از حروف گردد     ری دیگ از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت اداء تعداد             
  . برده است ، ضامن می باشد 

قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده ، موجب دیۀ کامل است لکن اگـر بعـداً معلـوم شـود کـه الل بـوده ،                     614ماده  
  .سترد خواهد شد مازاد بر یک سوم دیه م

هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است ، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخـت مـی شـود ،                                615ماده  
ر صورتی که دیۀ حـروف      گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است ، د          لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک الل بوده است ، دو سوم آن مسترد می               

  .التفاوت آن باید پرداخت شود  از بین رفته از دیۀ نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد ، مابه
  دیۀ دندان

  :از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشتگانه دیۀ کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می شود    616ماده 
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پیش ، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در باال و دو عدد در پایین می رویـد و جمعـاً دوازده عـدد اسـت ، هـر                  : دندان های جلو که عبارتند از        .1
  .کدام یک بیستم دیۀ کامل دارد 

دام یـک  دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از باال و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است ، هـر کـ                            .2
  . چهلم دیۀ کامل دارد 

گـردد و اگـر   داندان های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشـد ، اگـر در کنـدن آنهـا نقـصی حاصـل شـود ، ارش ثابـت مـی              617ماده  
  . هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد 

  .جراحتی به وجود آید ، برای جراحت مزبور ، ارش ثابت استهرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن     1تبصره 
 زائـد یـا اصـلی بـودن آن مـشخص            هرگاه در مورد اینکه دندان کنده شده اصلی است یا زائد تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشـناس ،                         2تبصره  
   .، اقل االمرین از دیۀ دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می شود نشود
هرگاه دندان های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد ، به همان نسبت از دیۀ کامل کاهش می یابد خواه خقلتاً کمتر باشد یا در اثر                   618ماده  

  . عارضه ای کم شده باشد 
ر دندانی در اثر جنایت ، سیاه شود و نیفتـد دیـۀ آن دو               در میزان دیه تفاوتی میان دندان هایی که رنگ های گوناگون دارند ، وجود ندارد و اگ                    619ماده  

  .سوم دیۀ همان دندان است و دیۀ دندانی که قبالً سیاه شده است ، یک سوم دیۀ همان دندان است 
ر را بکنـد ، بایـد دیـه    در تغییر رنگ دندان ، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود ، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبو  -تبصره  

  .کامل همان دندان را بدهد 
  .ایجاد ترک یا لق کردن دندان ، هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد ، موجب دیۀ همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است     620ماده 
  .  و در غیر این صورت موجب ارش است کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است ، موجب دیۀ همان دندان   621ماده 
شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه ، دیۀ همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند ، خواه            622ماده  

  . مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری ارش تعیین می شود 
  .شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد     1تبصره 
  . هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه ای قبالً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیۀ دندان کاهش می یابد     2تبصره 
 مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نرویـد کـه در ایـن صـورت بایـد دیـۀ                      در کندن دندان شیری یک صدم دیۀ کامل ثابت است             623ماده  

  . کامل دندان دائمی پرداخت شود 
  .شکستن ، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است   -تبصره 
دان دیگـری برویـد و ماننـد سـابق شـود و چنانچـه               با کنده شدن دندان دائمی و دیۀ همان دندان ثابت می شود ، اگرچه دوباره در محل آن دنـ                      624ماده  

  . شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند ، باید دیۀ کامل همان دندان را بپردازد 
هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود ، کندن آن ، دیۀ همـان                                 625ماده  

  .دندان را دارد ؛ لکن اگر دارای حس و حیات نباشد ، کندن آن موجب ضمان مالی است 
  دیۀ گردن

کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیۀ کامل و در صورت بهبودی و زوال         626ماده  
  .حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است 

  .شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است    627ماده 
  .جنایت بر گردن که مانع فروبردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است     628ماده 

  دیۀ فک
ین اسـت ، دیـۀ کامـل ، هـر کـدام از آنهـا نـصف          قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان هـای پـای                        629ماده  
  . کامل ، و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد  دیۀ

  . دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد، دیۀ فک ، مستقل از دیۀ دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک    630ماده 
  .  که موجب کندی حرکت فک شود ، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود ، ارش آن نیز افزوده می شود جنایتی   631ماده 
  .از بین بردن تمام یا قسمتی از فک باال ، موجب ارش است    632ماده 
 مشمول حکم شکستگی استخوان هـای سـر و          شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک باال                633ماده  

  .صورت است 
  . یک سوم دیۀ کامل دارد ، فلج کردن فک پایین دوسوم دیۀ کامل و قطع فک فلج     634ماده 
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  دیۀ دست و پا
ۀ کامـل اسـت خـواه    قطع کردن و یا از بین بردن هر یک از دست ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد ، موجب نصف دیـ            635ماده  

  . مجنی علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد 
  .قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ ، موجب نصف دیۀ کامل است     636ماده 
  . است قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی باشد ، موجب ارش    637ماده 

. در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد ، عالوه بر دیۀ آن انگشتان ، نسبتی از ارش کف دست نیـز ثابـت اسـت                         -تبصره  
شـد ، عـالوه   بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد ، عالوه بر دیۀ یک انگشت ، چهارپنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت با      

بر دیۀ دو انگشت ، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد ، عالوه بر دیۀ سه انگشت ، دوپـنجم ارش کـف دسـت و اگـر دارای چهـار                       
  . انگشت باشد ، عالوه بر دیۀ چهارانگشت ، یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود 

اه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیۀ کامـل دارد همچنـین قطـع دسـت دارای بـازو از شـانه ، خـواه        قطع دست دارای ساعد از آرنج ، خو         638ماده  
  .دارای آرنج باشد خواه نباشد نصف دیۀ کامل دارد 

 بـر نـصف دیـۀ    دستی که دارای انگشتان است اگر باالتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر باالتر از آرنج قطع گـردد عـالوه                        639ماده  
  . کامل ، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز می باشد 

. قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است ، موجـب نـصف دیـه کامـل و قطـع دسـت زائـد موجـب ارش اسـت                  640ماده  
  .تشخیص دست اصلی و زائد بر عهدۀ کارشناس مورد وثوق است 

  .هر یک از انگشتان اصلی دست یک دهم دیۀ کامل است دیۀ    641ماده 
  .بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست ، موجب یک سوم دیۀ آن انگشت و هر بند انگشت شست ، موجب نصف دیۀ شست است     642ماده 
ۀ همان بند اصلی و دیۀ بند زائد انگشت اصلی یک سوم دیۀ انگشت زائد یک سوم دیۀ انگشت اصلی و دیۀ بندهای انگشت زائد ، یک سوم دی   643ماده 

  .دیۀ بند اصلی همان انگشت است 
  . در صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیۀ آن کاسته می شود   -تبصره 
ن انگشت ، دیۀ قطع دست فلج یک سوم دیـۀ دسـت و        دیۀ فلج کردن هر دست دوسوم دیۀ دست ، دیۀ فلج کردن هر انگشت دوسوم دیۀ هما                    644ماده  

  .دیۀ قطع انگشت فلج یک سوم دیۀ همان انگشت است 
  . دیه از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید ، یک درصد دیۀ کامل و اگر بدون عیب بروید ، نیم درصد دیۀ کامل می باشد     645ماده 
  .ذکور در دیۀ دست و انگشتان آن ، در پا و انگشتان آن نیز جاری است احکام م    646ماده 

  دیۀ ستون فقرات ، نخاع و نشیمنگاه
  :دیۀ شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است     647ماده 

  . ل است شکستن ستون فقرات ، در صورتی که اصالً درمان نشود و یا بعد از عالج به صورت خمیده درآید ، موجب دیۀ کام  -الف 
شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنی علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد   -ب

  .و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود ، موجب دیۀ کامل است 
شود ، عـالوه بـر دیـۀ کامـل شکـستگی سـتون فقـرات ،         » ب  « وارضی از قبیل موارد مندرج در بند        شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب ع          -ج

  .موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است 
  .شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود ، موجب یک دهم دیۀ کامل است   -د

  . عالوه بر دیۀ ستون فقرات ، موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا نیز است شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی حس شدن پاها گردد -ه 
  . مراد از شکستن ستون فقرات ، شکستن یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه می باشد     1تبصره 
ستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود ، موجب دیۀ کامل و  بدون آنکه موجب شک شودجنایتی که سبب خمیدگی پشت          2تبصره  

   .در صورتی که بدون عیب درمان شود ، دیۀ آن یک دهم دیۀ کامل است 
  . قطع نخاع دیۀ کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض ، دیه دارد    648ماده 
  .  ، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیۀ نخاع افزوده می شود هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود   649ماده 

  . تی از آن، به همان نسبت دیه دارداز بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد ، دیۀ کامل و هر کدام از آنها ، نصف دیۀ کامل و قسم    650ماده  
که جنایت مزبور باعث شود مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد کـه در ایـن صـورت        شکستن استخوان دنبالچه ، موجب ارش است مگر آن             651ماده  

  . شود  دیۀ کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد ، ارش آن نیز پرداخت می
  .  یا مدفوع یا هر دو گردد ، یک دیۀ کامل دارد هرگاه صدمه ای که به حدفاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار   652ماده 
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  دیۀ دنده و ترقوه
کامل و دیۀ شکستن هر یـک از دنـده هـای دیگـر       دیۀ شکستن هر یک از دنده های محیط به قلب که از آن حفاظت می کند ، یک چهلم دیۀ                      653ماده  

  . یک صدم دیۀ کامل می باشد 
  .کندن دنده موجب ارش است   -تبصره 
دیۀ موضحه هر یک از دنده ها ، یک چهارم دیۀ شکستن آن ، دیه ترک خوردن هر یک از دنده های محیط به قلب، یک هشتادم دیۀ کامل و              654ماده  

دیۀ ترک خوردن هر یک از دنده های دیگر هفت هـزارم دیـۀ کامـل و دیـۀ دررفتگـی آنهـا پـنج             . دیۀ دررفتگی آن ، هفت و نیم هزارم دیۀ کامل است            
  .م دیۀ کامل است هزار
  . قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه  ، موجب دیۀ کامل و هر کدام از آنها ، موجب نصف دیۀ کامل است    655ماده 
شکستن هر یک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود ، موجب چهار درصد دیۀ کامل و در صورتی که درمان نـشود                               656ماده  
  .  با عیب درمان شود ، موجب نصف دیۀ کامل است و یا

 ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه ، سی و دو هزارم ، دیۀ موضحۀ آن ، بیست و پنج هزارم ، دیۀ دررفتگی آن ،  بیست هزارم و  دیۀ    657ماده 
  .دیۀ سوراخ شدن آن ، ده هزارم دیۀ کامل است 

  دیه ازالۀ بکارت و افضاء
  . وسیلۀ دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است به هرهرگاه ازالۀ بکارت غیرهمسر با انگشت یا    658ماده 
  .هرگاه ازالۀ بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست    1تبصره 
  .ی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقع   2تبصره 
هرگاه به همراه ازالۀ بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتوانـد ادرار خـود را ضـبط کنـد ، جنایـت               659ماده  

  . مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد 
  : ضمان است  همسر به ترتیب ذیل موجبیافضا    660ماده 

  . هرگاه همسر ، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد ، دیۀ کامل زن باید پرداخت شود  -الف 
، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد عالوه بر تمام مهر و دیۀ کامل زن ، نفقه نیز تا زمـان وفـات یکـی از زوجـین بـر عهـدۀ زوج                         هرگاه همسر  -ب

  . طالق داده باشد است هرچند او را 
  . افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است   -تبصره 
  :افضای غیرهمسر ، به ترتیب ذیل موجب ضمان است     661ماده 

ورت ازالۀ بکارت ، ارش البکاره نیـز  هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد ، عالوه بر مهرالمثل و دیۀ کامل زن ، در ص     -الف  
  . ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد ، دیۀ کامل زن و در صورت ازالۀ بکارت ، مهرالمثل نیز ثابت است 

  . هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد ، تنها پرداخت دیۀ کامل زن ثابت خواهد بود  -ب
  . فضای ناشی از وطی به شبهه عالوه بر مهرالمثل و دیه ، در صورت ازالۀ بکارت ، موجب ارش البکاره نیز می باشد ا -ج

  دیۀ اندام تناسلی و بیضه
ه گاه محاسبه و به قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن ، موجب دیۀ کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختن                             662ماده  

  . همان نسبت دیه پرداخت می شود 
  .  ، وجود ندارد  که دارای بیضۀ سالم یا معیوب یا فاقد بیضه استدر این حکم تفاوتی بین اندام کودک ، جوان ، پیر ، عقیم و شخصی    1تبصره 
ری باقی مانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد ، نسبت بـه            هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب با شخص دیگ                   2تبصره  

  .ختنه گاه ، دیۀ کامل و در مقدار بیشتر ، ارش ثابت است 
هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند ، هر یک به نسبت مساحتی کـه از ختنـه گـاه قطـع                     3تبصره  
اند ، ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقی ماندۀ ختنه گاه را به انضمام تمام یـا قـسمتی از انـدام تناسـلی                         دهکر

  .ناسلی ثابت است گاه و نسبت به جنایت دوم ، ارش مقدار قطع شده از اندام ت قطع کند ، نسبت به جنایت اول ، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه
کامـل اسـت لکـن در قطـع انـدام عنـین ثلـث         قطع اندام تناسلی فلج ، موجب یک سوم دیۀ کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو سـوم دیـۀ            663ماده  
  . کامل ثابت است  دیۀ

قطع و از بین بردن بخشی از آن ، به همان نـسبت  قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن ، موجب نصف دیۀ کامل زن است و                 664ماده  
  . در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره ، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست . دیه دارد 

  . قطع دو بیضه یکباره دیۀ کامل و قطع بیضۀ چپ ، دو ثلث دیه و قطع بیضۀ راست ، ثلث دیه دارد   665ماده 
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  .فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست   -صره تب
  .دیۀ ورم کردن یک بیضه ، دو دهم دیۀ کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیۀ آن هشت دهم دیۀ کامل است    666ماده 
قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانۀ خنثای مشکل یا ملحق بـه             . ملحق به مرد ، موجب دیه کامل است         قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانۀ خنثای            667ماده  

  .زن ، موجب ارش است 
  .از بین بردن عانۀ مرد یا زن ، موجب ارش است     668ماد ه 

  دیۀ پستان
 بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیـه اسـت و اگـر    قطع و از بین بردن هر یک از دو پستان زن ، موجب نصف دیۀ کامل زن و از    669ماده  

همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد ، عالوه بر دیۀ پستان ، 
  . دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود 

  .کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن ، ارش ثابت است در قطع   670ماده 
    قواعد عمومی دیۀ منافع.4

ه در زوال منفعت یا نقصان آن ، چنانچه از          در موارد اختالف میان مرتکب و مجنی علی       . ادلۀ اثبات دیۀ منافع ، همان ادلۀ اثبات دیۀ اعضاء است               671ماده  
 مجنـی علیـه    ،طریق اختیار و آزمایش ، اقرار ، بینه ، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق ، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود درصـورت تحقـق لـوث               

 باشد دیه با یک  اختالفه بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت ب ،تواند با قسامه به نحوی که در دیۀ اعضاء مقرر است می
   .نیست  و نیازی به قسامه می شودسوگند مجنی علیه ثابت 

در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند                          672ماده  
  . د دیه ثابت خواهد ش

 می کنـد و هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است سرایت کند و سبب مرگ مجنی علیه شود دیۀ منفعت در دیۀ نفس تداخل                           673ماده  
   .است تنها دیۀ نفس قابل مطالبه 

ده ، عضوی که منفعت ، قـائم بـه آن اسـت از بـین     هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده ، تعیین گردی           674ماده  
برود ، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید ، مرتکب تنها ضامن ارش زوال موقت آن منفعـت اسـت و                                  

  . آن عضو می باشد چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ، ضامن دیۀ کامل 
   دیۀ مقرر منافع .5

  دیۀ عقل
زایل کردن عقل موجب دیۀ کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است ، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت باشد خـواه ترسـاندن و                            675ماده  

  . مانند آن 
  .در صورتی که مجنی علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است   -تبصره 
  .در زوال و نقصان حافظه و نیز اختالل روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است     676ه ماد

  . جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود ، هرچند عمدی باشد حسب مورد ، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی شود    677ماده 
  . شکستن سر یا صورت ، عقل زایل شود یا نقصان یابد ، هر یک دیه یا ارش جداگانه ای دارد ای مانندهرگاه در اثر صدمه    678ماده 
  . شود هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیۀ کامل عقل برگردد ، دیه مسترد و ارش پرداخت می    679ماده 
شود و چنانچه به هوش آید ،         اغما برود ، چنانچه منتهی به فوت او گردد ، دیه نفس ثابت می              و به    شودهرگاه در اثر جنایتی مجنی علیه بیهوش            680ماده  

نسبت به زمانی که بیهوش بوده ، ارش ثابت می شود و چنانچه عوارض و آسیب های دیگری نیز به وجـود آیـد ، دیـه یـا ارش عـوارض مزبـور نیـز بایـد          
  . پرداخت شود 

  .اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه ، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می شودجنایت بر کسی که در    681ماده 
  دیۀ شنوایی

  . از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیۀ کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیۀ کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد    682ماده 
  .از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش های او نمی شنود ، موجب نصف دیۀ کامل است    683ماده 
  . کاهش شنوایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد ، به همان نسبت دیه دارد    684ماده 
  .   برود یا نقصان یابد ، هر یک از جنایت ها دیه یا ارش جداگانه دارد هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین   685ماده 
هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی نقص دائمی ایجاد شود ، به نحوی که به طور کامل مانع شنیدن گردد ، دیۀ شـنوایی ثابـت اسـت و در                      686ماده  

  . صورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می شود 
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هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شـدن نتوانـد سـخن بگویـد و یـا کـودکی کـه تـازه زمـان سـخن گفـتن او                          687ماده  
 و بر زبان آورد ، عالوه بر دیه شنوایی ، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز ، حسب مـورد  گیردفرارسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد   

  . ثابت خواهد شد 
  . هرگاه در اثر جنایتی حواس شنوایی و گویایی ، هر دو از بین برود ، هر کدام یک دیۀ کامل خواهد داشت     688ماده 

  دیۀ بینایی
  . از بین بردن بینایی هر دو چشم دیۀ کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیۀ کامل دارد    689ماده 

 یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با اشدبینایی دارند در حکم مذکور یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت ب    چشم هایی که      -تبصره  
  . هم تفاوت داشته باشند 

  . رش است کاهش بینایی ، در صورتی که مقدارآن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد ، موجب ا  690ماده 
از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد ،                                 691ماده  

د دیۀ چشم بینـا ، نـصف دیـۀ    موجب دیۀ کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیۀ آن را داشته ، از دست داده باش       
   . می باشد کامل 

از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی ، دیۀ دیگری ندارد لکن اگـر در اثـر صـدمه دیگـری ماننـد          692ماده  
  . ش جداگانه دارد شکستن سر ، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد ، هر کدام حسب مورد دیه یا ار

  دیۀ بویایی
  . از بین بردن کامل بویایی ، موجب دیۀ کامل است و از بین بردن قسمتی از آن ، ارش دارد     693ماده 
  . اگر در اثر جنایت ، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیۀ کامل دارد   -تبصره 
  .دارد یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد ، هر جنایت دیه یا ارش جداگانه خواهد هرگاه در اثر بریدن    694ماده 

  دیۀ چشایی
  .از بین بردن حس چشایی و نقصان آن ، موجب ارش است     695ماده 
 زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبـان، چـشایی از بـین بـرود یـا      هرگاه با قطع تمام زبان ، حس چشایی از بین برود ، فقط دیۀ قطع      696ماده  

نقصان یابد ، در صورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد ، هرکدام از ارش چشایی و دیۀ زبان که بیشتر باشد ، باید پرداخت شود                 
 ارش چشایی و دیۀ زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیۀ کامـل بیـشتر باشـد              نباشد ، وط به همان قسمت از زبان       و اگر چشایی از بین رفته مرب      

که در این صورت فقط به میزان دیۀ کامل پرداخت می شود و اگر با جنایت بر غیر زبان چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند ، دیه یا ارش آن جنایت بر 
  . گردد ارش چشایی افزوده می

   صورت و گویاییدیۀ
از بین بردن صوت به طور کامل ، به گونه ای که شخص نتواند صدایش  را آشکار کنـد ، دیـۀ کامـل دارد گرچـه بتوانـد بـا اخفـات و آهـسته                     697ماده  

  . صدایش را برساند 
  . ی برخی از حروف ، به همان نسبت دیه دارد از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان ، دیۀ کامل و از بین بردن قدرت ادا   698ماده 

گوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند ، گویا محسوب مـی شـود و          و یا به کندی یا تندی سخن می        شخصی که دارای لکنت زبان است       -تبصره  
مانند این که از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص            . حروف زبان تکلم مجنی علیه تعیین می شود       تعداد  از بین بردن ادای هر حرف ، با توجه به             دیۀ

  .فارسی زبان ، یک سی و دوم دیۀ کامل است 
  . جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند ، موجب ارش است   699ماده 
تلفظ نماید ، اگر عرفـاً      » ر «  حرف ، » ل «  حرف جای حرف دیگر اداء نماید ، مانند آنکه به جای         جنایتی که باعث شود مجنی علیه حرفی را به            700ماده  

  .عیب تلقی شود ، موجب ارش است 
  . جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا ، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود ، ارش دارد   701ماده 
  .ن صوت بعضی از حروف ، موجب ارش است از بین رفت    702ماده 
  . طق نیز گردد ، دو دیه ثابت می شود در صورتی که جنایت ، عالوه بر زوال صوت ، موجب زوال ن    703ماده 

  دیه سایر منافع
درار گـردد ، موجـب ارش   گردد دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریـزش غیردائمـی ا  موجب سلس و ریزش ادرار      به طور دائم       جنایتی که      704 ماده

  . است 
  . جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود ، دیۀ کامل دارد    705ماده 
  .   از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است706 ماده
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  . قاربت ، موجب دیۀ کامل است از بین بردن کامل قدرت م   707ماده 
 و نیـز بـه وجـود آوردن امراضـی ماننـد لـرزش ،                انـه    از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند المسه ، خواب و عـادت ماه                      708 ماده

  . تشنگی ، گرسنگی ، ترس و غش ، موجب ارش است 
  دیۀ جراحات . 6

  :آنها به ترتیب ذیل است جراحات سر و صورت و دیۀ   709ماده 
  خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود ، یک صدم دیۀ کامل : حارصه  .1
  جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد ، دوصدم دیۀ کامل : دامیه  .2
  خوان نرسد ، سه صدم دیۀ کامل  گوشت شود لکن به پوست نازک روی استموجب بریدگی عمیقجراحتی که : متالحمه  .3
  جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد ؛ چهارصدم دیۀ کامل : سمحاق  .4
  جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند ، پنج صدم دیۀ کامل : موضحه  .5
  را ایجاد نکند ، ده صدم دیۀ کامل جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی : هاشمه  .6
  جنایتی که درمان آن جز با جابه جاکردن استخوان میسر نباشد ، پانزده صدم دیۀ کامل : له قَّنَمُ .7
  جراحتی که به کیسۀ مغز برسد یک سوم دیۀ کامل: مأمومه  .8
  .  ، موجب ارش پاره شدن کیسۀ مغز نیز می باشد جراحتی که کیسۀ مغز را پاره کند ، که عالوه بر دیۀ مأمومهصدمه یا :  دامغه .9

  .در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است ، در حکم جراحات سر و صورت است، زبان و داخل دهان جراحات گوش ، بینی ، لب    1تبصره 
  . یزان دیه ندارد مالک دیه در جراحت های مذکور ، مقدار نفوذ جراحت است و طول و عرض آن تأثیری در م  2تبصره 
کامل و اگر به نحوی باشد که داخـل دهـان را نمایـان سـازد ،          جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد ، موجب یک بیستم دیۀ                  3تبصره  

ند ، عالوه بر آن ، یک بیـستم   در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت ، اثر و عیب فاحشی ، در صورت باقی بما          .موجب یک پنجم دیۀ کامل است       
  . دیۀ دیگر نیز باید پرداخت شود 

هرگاه جنایت موضحۀ صورت بعد از التیام ، اثری از خود بر جای بگذارد ، عالوه بر دیۀ موضحه ، یک هشتادم دیۀ کامل نیز ثابت است و هرگاه     4تبصره 
ماند ، عالوه بر دیۀ جنایت ، یک صدم دیۀ کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایـت ، شـکافی   جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی ب  

  . در صورت ایجاد کند دیۀ آن هشت صدم دیۀ کامل است 
ارای  در غیر سر و صورت واقع شود ، در صـورتی کـه آن عـضو د                 این قانون ) 709(مادۀ  ) 5(تا  ) 1(هرگاه یکی از جراحت های مذکور در بند            710ماده  

  . معین نباشد ، ارش ثابت است  ، دیه به حساب نسبت های فوق از دیۀ آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیۀباشددیۀ معین 
  .جراحات وارده به گردن ، در حکم جراحات بدن است    1تبصره 
 که از حیث عمـق متعـدد باشـد یـک جراحـت               به وجود آمده باشد    این قانون با یک ضربه    ) 709(هرگاه هر یک از جراحت های مذکور در مادۀ             2تبصره  

شود و دیۀ جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شو دو با ضربۀ دیگر آن جراحـت                              محسوب می 
  . هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد  شود برای هر جراحت ، دیه مستقل ثابت است ، خواه مرتکب  مبدلمبدل به موضحه

انسان اعـم از شـکم ، سـینه ، پـشت و پهلـو ایجـاد مـی شـود و                      بدن   درونجائفه جراحتی است که با واردکردن هر نوع وسیله و از هر جهت به                  711ماده  
  . گردد ، دو جراحت جائفه محسوب می شود در صورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج . موجب یک سوم دیۀ کامل است 

  . هرگاه در جائفه به اعضاء درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود ، عالوه بر دیۀ جائفه ، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می شود  -تبصره 
ه به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود ، دو جراحت لقَّنَهرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن عالوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا مُ   712ماده 

  . له ، دیۀ جراحت جائفه نیز ثابت می شود قَّنَمحسوب و عالوه بر دیۀ موضحه یا هاشمه و مُ
 دهم دیۀ کامل است و در زن نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیۀ آن در مرد یک         713ماده  

  . ارش ثابت می شود 
کامل باشد ، در عضوی کـه دیـۀ آن مـساوی یـا کمتـر از       حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیۀ آن عضو بیشتر از یک دهم دیۀ                1تبصره  

  . یک دهم دیۀ کامل باشد ، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود 
  . شود  هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد ، دو جراحت نافذه محسوب می    2بصره ت

  :دیۀ صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود ، به شرح ذیل است    714ماده 
  ، یک و نیم هزارم دیۀ کامل سیاه شدن پوست صورت ، شش هزارم ، کبود شدن آن ، سه هزارم و سرخ شدن آن  -الف
  »الف « تغییر رنگ پوست سایر اعضا ، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند  -ب
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همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عـضو و نیـز بقـاء یـا     . در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیۀ مقدر باشد یا نباشد ، نیست      1تبصره  
  . اشد زوال اثر آن نمی ب

  .در تغییر رنگ پوست سر ، ارش ثابت است    2تبصره 
 ارش دارد و چنانچه عالوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گـردد ، حـسب مـورد     صدمه ای که موجب تورم بدن ، سر یا صورت گردد ،    715ماده  

  .  دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود
    دیۀ جنین.7

  :است قط جنین به ترتیب ذیل سدیه    716ماده 
  نطفه ای که در رحم مستقر شده است ، دوصدم دیۀ کامل .1
  علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید ، چهارصدم دیۀ کامل  .2
  مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی آید ، شش صدم دیۀ کامل .3
  مده لکن هنوز گوشت روییده نشده است ، هشت صدم دیۀ کامل عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآ .4
  جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیۀ کامل  . 5
   چهارم دیۀ کامل کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد ، سه دیۀ جنینی که روح در آن دمیده شده است ، اگر پسر باشد ، دیۀ . 6

در هر مرحلـه ای از رشـد کـه باشـد      هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر ، جنین از بین برود ، عالوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر ، دیۀ جنین نیز                             717ماده  
  . پرداخت می شود 

 حسب مورد توسط مرتکب یا عاقلۀ او  خطاء از بین ببرد ، دیۀ جنین ،هرگاه زنی جنین خود را ، در هر مرحله ای که باشد ، به عمد ، شبه عمد یا   718ماده 
  . پرداخت می شود 

  . هرگاه جنینی که بقاء آن برای مادر خطر جانی دارد ، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود ، دیه ثابت نمی شود   -تبصره 
  .جداگانه خواهد داشت هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها ، دیۀ    719ماده 
دیۀ اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیۀ جنـین                               720ماده  

 همان جنایت جنین از بین بـرود ،  در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح ، حسب جنسیت جنین ، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر           
  . فقط دیۀ جنین پرداخت می شود 

هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه ، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق منشأ انسان بودن آن ثابت نگـردد ، دیـه و ارش                 721ماده  
   دیه یا ارش تعیین می شود  ، حسب موردگرددندارد لکن اگر در اثر آن ، صدمه ای بر مادر وارد 

   دیۀ جنایت بر میت  .8
 یک بیستم  یک دهم دیه و جدا کردن یک دست ، مثالً جدا کردن سر از بدن میت ،. کامل انسان زنده است  دیۀ جنایت بر میت ، یک دهم دیۀ   722ماده 

، بـه  و صـورت و سـایر اعـضاء و جـوارج میـت         به سر    هات وارد دیۀ جراح  . دارددیه و هر دو دست ، یک دهم دیه و یک انگشت ، یک صدم دیۀ کامل                  
  . همین نسبت محاسبه می شود 

دیۀ جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه ، صرف پرداخـت بـدهی                    -تبصره  
  . ف می شود گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صراو می

  . گردد هرگاه آسیب وارد بر میت ، دیۀ مقدر نداشته باشد ، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می    723ماده 
  . قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد ، دیه ندارد    724ماده 
  .   است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می شود میت حالّدیۀ جنایت بر      725ماده 

  . دیۀ جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود    726ماده  
وی را هتک نماید ، عالوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت ، به سی و یک تا هفتاد هرگاه شخصی به طور عمدی ، جنایتی بر میت وارد سازد یا     727ماده 

  . محکوم خواهد شد ششو چهارضربه شالق تعزیری درجۀ 
قانون ) 728(تا ) 726(و مواد ) 629(تا ) 625( ، مواد 8/51370کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسالمی مصوب                728ماده  

 و قانون تعریـف محکومیـت هـای    12/2/1339 ، قانون اقدامات تأمینی مصوب 2/3/1375مصوب » تعزیرات و مجازات های بازدارنده « مجازات اسالمی   
  .  و اصالحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می گردد 26/7/1366مؤثر در قوانین جزائی مصوب 

ده در جلـسۀ مـورخ اول اردیبهـشت مـاه یکهزاروسیـصدونود و دو کمیـسیون قـضائی و حقـوقی مجلـس          قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ما       
قانون اساسی تعریف گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مـدت پـنج سـال ، در تـاریخ        ) 85(شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنج        

  .  به تأیید شورای نگهبان رسید 11/2/1392
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  قانون تعزیرات  -وم گفتار د
  و اطفالجرایم علیه اشخاص   - بند اول

هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قـصاص نـشود در صـورتی کـه اقـدام              612مادۀ  
  1.نماید ان گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم میوی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگر

  .در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود   -تبصره 
  .محکوم خواهد شد سال حبس تعزیری ههر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجۀ منظور بدون ارادۀ وی محقق نگردد به شش ماه تا س  613مادۀ 
هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مـرض دایمـی یـا                                 614مادۀ  

م وی موجب اخالل در نظم و فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدا                   
صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنچ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکـب بـه              

  .شود پرداخت دیه نیز محکوم می
  .اقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شددر صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چ  –تبصره 
  :شوند ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می هر گاه عده  615مادۀ 

  .در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال  .1
  . که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سالدر صورتی  .2
  .در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال  .3

  .در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود  1تبصرۀ 
  .دیه حسب مورد نخواهد شدهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا  مجازات   2تبصرۀ 
در صورتی که قتل غیر عمد به واسطۀ بی احتیاطی یا بی مباالتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامـات                          616مادۀ  

  .دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشدواقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیۀ اولیای 
  .گردد مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی  -تبصره 
هر کس به وسیلۀ چاقو و یا هر نوع اسلحۀ دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیلۀ مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یـا بـا                                  617مادۀ  
  .ضربه شالق محکوم خواهد شد) 74(ی گالویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا کس

و و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخالل نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و                         هرکس با هیاه    618مادۀ  
  .ضربه شالق محکوم خواهد شد) 74( حبس از سه ماه تا یک سال و تا کار باز دارد به

هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت بـه آنـان تـوهین نمایـد بـه                            619مادۀ  
  .ضربه شالق محکوم خواهد شد) 74(حبس از دو تا شش ماه و تا 

در نتیجۀ توطئۀ قبلی و دسته جمعی واقع شود هریـک از مـرتکبین بـه حـداکثر مجـازات                    ) 618(و  ) 617(و  ) 616(هرگاه جرایم مذکور در مواد        620ۀ  ماد
  .مقرر محکوم خواهد شد

 هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را بربایـد یـا   هرکس به قصد مطالبۀ وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به    621 مادۀ
مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیـه انجـام پـذیرد یـا بـه                               

مجازات تعیین شده محکوم خواهد شـد و در صـورت ارتکـاب جـرایم دیگـر بـه مجـازات آن جـرم نیـز          مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر          
  .گردد محکوم می

  .مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است  - تبصره
ه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه هرکس عالماً عامداً به واسطۀ ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود عالوه بر پرداخت دی                    622مادۀ  

  .سال محکوم خواهد شد
ای را  شود و اگر عالماً و عامـداً زن حاملـه   هرکس به واسطۀ دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می       623مادۀ  

 وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات                        داللت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین         
  .باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد مادر می

                                                           
   تدوین قوانین قوه قضائیهنظریه اداره کل حقوقی و . 1

   قابل استفاده برای معاون جرم نیز می باشد ؟ تعزیرات قانون   612آیا گذشت شاکی خصوصی در قتل عمدی موضوع ماده  :سوال 
 از باب حفظ نظم و امنیت جامعه برقرار شـده اسـت و مجـازات مقـرر در            قانون تعزیرات ربطی به شاکی ندارد تا گذشت او در اسقاط یا تعیین میزان آن مؤثر باشد ، بلکه                    612مجازات موضوع ماده     :نظریه  

  .  همان قانون جنبه عمومی دارد 612تبصره ذیل این ماده کیفر اخالل در نظم و امنیت جامعه نیست بلکه مجازات معاونت در قتل عمد است بنابراین معاونت در قتل عمدی با توجه به تبصره ذیل ماده 
  10/2/1385-17816 ، روزنامه رسمی شماره 9/11/1382-8814/7نظریه شماره 
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کنند وسایل سقط جنین فـراهم سـازند و یـا            احی یا داروفروشی اقدام می    اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جر                   624مادۀ  
  .مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت

  . حذف شد  قانون جدید مجازات اسالمی  728ماده ، مطابق  629ماده الی    625مادۀ 
تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و  هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می  630مادۀ 

  .حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. تواند به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می
  . به موجب طرح بحث آن در قسمت دوم جزوه ، به مجموعه قوانین همان قسمت منتقل شده است    633الی   631مادۀ 
شود و هر گاه جرم دیگـری نیـز بـا     هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می              634مادۀ  

 . به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شدنبش قبر مرتکب شده باشد

ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقـدی از یکـصد                      هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه           635مادۀ  
   .هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد

ی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخف        636مادۀ  
  .نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد

   جرایم ناشی از تخلفات رانندگی - بند دوم
یـا متـصدی وسـیلۀ     ) اعم از وسائط نقلیۀ زمینـی یـا آبـی یـا هـوایی             (یا عدم مهارت راننده     گاه بی احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم رعایت نظامات دولتی            هر  714مادۀ  

  .شود موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیۀ اولیای دم محکوم می
 موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل عالج باشد و یا از بین رفتن یکی از حـواس یـا از کـار    )714(گاه یکی از جهات مذکور در مادۀ   هر  715مادۀ  

دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنـین شـود    افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می         
  .شود دیه در صورت مطالبه از ناحیۀ مصدوم محکوم میمرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت 

موجب صدمۀ بدنی شودکه باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و ) 714(گاه یکی از جهات مذکور در مادۀ   هر  716مادۀ  
عث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضواز کار بیافتد یا با          
  .ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیۀ مصدوم محکوم خواهد شد

 و پرداخت دیـه در صـورت مطالبـه از    ماهموجب صدمۀ بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج            ) 714(گاه یکی از جهات مذکور در مادۀ        هر  717مادۀ  
  .شود ناحیۀ مصدوم محکوم می

در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیـادتر از سـرعت مقـرر حرکـت                                718مادۀ  
هایی که برای عبور پیاده رو عالمت        ر محل کرده است یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا د                     می

هایی که عبور از آن ممنوع گردیده اسـت راننـدگی نمـوده بـه بـیش از دو سـوم حـداکثر                    مخصوص گذارده شده است، مراعات الزم ننماید و یا از محل          
 مـدت یـک تـا پـنج سـال از حـق راننـدگی یـا         تواند عالوه بر مجازات فوق مرتکب را برای      دادگاه می . مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد       

  1. تصدی وسایل موتوری محروم نماید
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مـوارد  ) 3(مادۀ ) 1(این قانون از شمول بند      ) 718(و  ) 714(اعمال مجازات موضوع مواد       -تبصره  

   2. دباش  مجلس شورای اسالمی مستثنی می28/12/1373معین مصوب 

                                                           
   رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور. 1

وقـع   همان قانون که مقرر داشته هرگاه راننده یا متصدی وسائل موتوری که در حین راننـدگی مرتکـب قتـل غیرعمـد شـده در م     717 الی 714  قانون تعزیرات ناظر به مواد        718به صراحت ماده    
به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می باشد زیرا چنانچـه نظـر    ... وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد         

  قانون تعزیـرات  دیگـر نیـازی    47 و 723 و 714 هر یک از جرائم مزبور می باشد ، با وجود مواد مقنن بر اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای             
 آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرم است که در خود قانون ، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده اسـت                 718به وضع مواد    

ا به مراتب فوق االشعار هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت آراء ، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیرعمد بدون داشتن گواهینامـه                     بن
 اضـافه شـده بـه    3این رأی به موجب مـاده  . ا مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص می دهد  قانون مارالذکر یک فقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق ب718رانندگی به استناد  ماده     

  .   برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است 1337قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 
  11/8/1378  -15930 ، روزنامه رسمی شماره 9/6/1378 – 638رأی  شماره 

  28/12/73  مصوب  معین قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد3  ماده1بند . 2
در  هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پـس بـه جـای حـبس یـا مجـازات تعزیـری حکـم بـه                 

  .  ریال صادر می شود  ) 1000000( ریال تا یک میلیون  )  70001( و یک جزای نقدی از هفتاد هزار 
 1066 ،  صفحه 1373مجموعه قوانین 
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هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا  استمداد از مأمورین انتظامی از ایـن                              719مادۀ  
ثر مجـازات مـذکور در      کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حـداک                           

  .تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید دادگاه نمی. محکوم خواهد شد) 716(و ) 715(و ) 714(مواد 
م تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیلۀ نقلیه را از صحنۀ حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مـصدو        راننده در صورتی می     1تبصرۀ  

  .توسل به طریق دیگر ممکن نباشد
در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجـه و اسـتراحت برسـاند و یـا مـأمورین مربوطـه را از واقعـه آگـاه کنـد و یـا بـه                    2تبصرۀ  

  .خواهدنمود دربارۀ او رعایتهرنحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آالم مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را
هر کس در ارقام و مشخصات پالک وسائل نقلیۀ موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پالک وسیلۀ نقلیۀ موتوری دیگری را بـه آن                             720مادۀ  

تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس بـه  الصاق نماید یا برای آن پالک تقلبی به کار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پالک                 
های موتور و شاسی که از طرف کارخانۀ سـازنده حـک یـا نـصب شـده                   نحوی از انحاء در شمارۀ شاسی، موتور یا پالک وسیلۀ نقلیۀ موتوری و یا پالک              

  .کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شدبدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج 
 اطـالع  راننـدگی محـل   هر کس بخواهد وسیلۀ نقلیۀ موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیلۀ نقلیه به راهنمایی و  721مادۀ  

نقلیه را بدهد و اگر به دالیلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم  باید ظرف مدت یک هفته اجازۀ اوراق کردن وسیلۀ دهد ، راهنمایی و رانندگی محل 
قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابالغ نماید، هر گاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسـیلۀ                            

  . کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بودتخلف از این ماده برای اوراق. نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است
چنانچه وسیلۀ موتوری یا پالک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یـا نبـوده                           722مادۀ  

ظامی اعالم نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یـک  ترین مرکز نیروی انت   پس از اطالع مکلف است بالفاصله مراتب را به نزدیک         
  .میلیون ریال محکوم خواهد شد

هر کس بدون گواهینامۀ رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامۀ مخصوص است، بنماید و همچنین هر   723مادۀ 
تعزیری تا دو ماه  برای بار اول به حبس نندگی وسایل نقلیۀ موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزدکس به موجب حکم دادگاه از را

  .یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا به هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد
 که در دستگاه ثبت سرعت وسیلۀ نقلیۀ عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نـشان دهـد و یـا بـا      ای هر رانندۀ وسیلۀ نقلیه     724مادۀ  

 یا جزای نقـدی از پنجـاه    وعلم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیلۀ نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه  
  .پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شدهزار تا 

هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامۀ رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبـوده پروانـه                           725مادۀ  
  .گردد و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد و پروانه صادره نیز ابطال میبدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال 
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   ششمفصل 

   پرسشنامه
  

سؤاالت مندرج در پرسشنامه های حقوق جزای اختصاصی ، به خصوص پرسشنامه قسمت اول و تا حدودی قسمت دوم و بعضاً دیگر قـسمت هـا ،                            :توجه  
بـر ایـن اسـاس ، بـا         .  ، بر اساس قوانین اسبق جزائی ، از جمله قانون سابق مجازات اسـالمی طـرح و تنظـیم شـده اسـت                         1391 الی   1371ز سال   ذکر شده ا  

 به پرسشنامه ها محل تردید شد ، در نهایت ، به 1391 الی 1371 ، موضوعیت و استفاده از سؤاالت از 1392تصویب قانون جدید مجازات اسالمی در سال 
جهت آنکه برای خودآزمائی به قلت سؤال مواجه نباشیم ، ترجیح داده شد که ، پرسشهای مذکور باقی بمانند ، منتهی خوانندگان گرامی با توجه بـه مـتن                      

. محفوظـات  درس ، برای پرسشهای مذکور ، گزینه ها و پاسخ های جدید تنظیم نمایند ، تا به نوعی ، کمکی هم باشد در بـازآوری و نیـز ثبـات و حفـظ           
  .  به بعد آورده شده است 1392بنابراین پرسشنامه اصلی و جدید جزوات ، در واقع سؤاالتی است که از 

  

  71 سراسری    ارشد                            اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند، مرتکب قتل به کدام یک از مجازاتهای زیر محکوم می شود؟ -1
                       به قصاص-الف
           به حبس ابد-ب
   سال 10 تا 3 به حبس تعزیری از -ج
   به پرداخت دیه قتل و تعزیر -د
  

  71 سراسری  ارشد                                                                         قتل عمد با چند بار اقرار در دادگاه ثابت می شود؟   -2
         با یک بار -الف
   با سه بار -ب
         با دو بار-ج
   با چهار بار -د
  

    71  سراسری         ارشد                       قتل عمد با شهادت چند مرد عادل در دادگاه ثابت می شود؟- 3
   با شهادت یک مرد عادل -الف
   با شهادت دو مرد عادل -ب
   با شهادت سه مرد عادل -ج
   با شهادت چهار مرد عادل -د
  

  71  سراسری       ارشد                           :  که دیه به آن تعلق گیرد قتل اقارب در صورتی-4
   موجب مستقلی برای تغلیظ دیه است - الف
   موجب مستقلی برای تغلیظ دیه نیست -ب
   موجب تقسیم دیه با توجه به ارتباط خویشاوندی است -ج
   هیچکدام از موارد فوق نیست-د
  

  72  سراسری         ارشد                           اگر زنی از زنا آبستن شود ؛  -5
   می تواند جنین را پیش از ماهگی سقط کند - الف
   می تواند جنین را سقط کند و دیه آن را بپردازد -ب
   نمی تواند جنین را سقط کند -ج
   نمی تواند جنین را سقط کند وگرنه قصاص می شود-د
  

  72  سراسری  ارشد                                                    : به موجب قانون مجازات اسالمی تعیین ارش- 6
     با قاضی است- الف
   با کارشناس است-ب
         با جانی است-ج
     هرگاه برای قاضی مقدور نباشد با کارشناس است-د
  
  72  سراسری       ارشد                                    : اگر در بین اولیاء دم مقتول ، بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند، اولیاء کبیر - 7

               می توانند با پرداخت حق دیه صغیر تقاضای قصاص نمایند           -الف
   می توانند تواماً با ولی صغیر تقاضای قصاص نمایند-ب
   نمی توانند تا رسیدن صغیر به سن بلوغ شرعی تقاضای قصاص نمایند-ج
  صغیر باشند تقاضای قصاص نمایند می توانند چنانچه خود ولی -د
  

  الف            -7  ب                                               -6  ج                                                    - 5  ب                                                  –4                            ب                      – 3  الف                                                   – 2  الف                                             – 1       
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    72سراسری  ارشد                                           :  هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو و هم موجب قتل شود و اولیاء دم بخواهند قصاص کنند می توانند-8
                                                            پس نسبت به نفس قصاص کنندس ابتدا نسبت به نقص عضو و -الف
   نسبت به نفس قصاص و نسبت به نقص عضو دیه طلب کنند-ب
   فقط نسبت به نفس قصاص کنند و نسبت به نقص عضو قصاص و دیه نیست -ج
   نسبت به نقص عضو قصاص و نسبت به نفس طلب دیه کنند-د
  
می دهد و او نیز این امر را اجرا می کند » ب «  به اذیت و آزار بدنی او به کارمند خود اوامر از اقرار اخذ  کردن متهم به سرقت ودار الف مأمور دولت برای وا- 9
  72ارشد  سراسری                                                       در این دستور چه عنوانی دارد؟» الف « 

   معاون قوی تراز مباشر است -الف
      استر معاون ضعیف تراز مباش-ب
   عنوان مستقل محرمانه دارد -ج
   شریک جرم است-د
  

تخلف مقتول  در ضمن رانندگی مرتکب به خالفی نشده است و حادثه رانندگی منتهی به قتل، صرفاً به لحاظ» الف «  در دادگاه احراز شود که آقایچه  چنان- 10
  73ارشد  سراسری                                                                                                                     » الف « بوده است، راننده آقای 

                    فقط به جزای نقدی محکوم می شود-الف  
   به حبس محکوم می شود-ب
   به پرداخت دیه محکوم می شود-ج
   هیچگونه مسئولیتی ندارد -د
  

  73                                                               ارشد  سراسری    :ت و غلتیدن موجب مرگ نوزاد خود می گردد جنایت او به منزله  مادری در حال خواب بر اثر حرک- 11
                         قتل عمدی است-الف
             قتل شبه عمدی است-ب
     قتل ناشی از تقصیر است -ج
  ر دیه است خطاء محض است و عاقله وی عهده دا-د
  

  73                                                                                           ارشد  سراسری            : پنج نفر محکوم به شرکت در قتل عمدی یک نفر می باشند، ولی دم می تواند -12
                     نفر را قصاص کنند 5 هر -الف
   نفر را قصاص کند5ر کدام را بدهد و تمامی  چهار پنجم دیه ه-ب
   نفر را قصاص کند و از یک نفر دیه کامل اخد کند 4 -ج
   یک نفر را در قبال یک نفر مقتول قصاص و از بقیه دیه کامل بگیرد -د
  

     73                                                                                      ارشد  سراسری                                              با فرض عمدی بودن عمل مرتکب، کدام مورد صحیح نیست ؟ -13
   از بین بردن عقل بدون صدمه جسمی موجب قصاص است -الف
   از بین بردن بینایی چشم دیگری بدون آسیب به حدقه چشم موجب قصاص است -ب
  ش موجب قصاص است  زوال شنوایی بدون قطع الله گو-ج
   قطع زبان فرد الل از سوی فرد گویا موجب دیه است -د
  

  73سراسری     ارشد                             کشتن است ؟ستحقبا کدام اذن میده  کسی که به علت ارتکاب قتل عمدی محکوم به قصاص گرد- 14
                       شرع -الف
              حاکم شرع و ولی دم-ب
   ولی دم -ج
  دادستان  -د
  

    73سراسری  ارشد                لیکن باید ولی یا اولیاء زنان قبل از قصاص قاتل.  هرگاه مرد مسلمانی عمداً دو زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است- 15
                                                                            یا بعد از آن نباید دیه ای به او بدهند -الف 
   نصف دیه زنان را به او بدهند -ب 
  به او بدهند » به ازاء هر زن نصف «  یک دیه کامل -ج
   جمعاً نصف دیه مرد را به او بدهند -د
  

       73  ریسراس           ارشد                 : به استناد قانون مجازات اسالمی هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد -16
                    قصاص تبدیل به دیه شود -الف
   قصاص و دیه به هر حال ساقط می شود -ب
   شخص فرار ی دهنده ضامن دیه مقتول است -ج
   قصاص و دیه در صورت فراری نبودن ساقط می شود-د
  
  

  ب              - 16  ج                                    - 15                       ج                -14  الف                                -13  ب                              -12  د                                 –11  د                                – 10  ج                                 –9  ج                                    -8     
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   73سراسری   ارشد                               : هرگاه کسی در حال خواب، شخصی را بکشد، به موجب قانون مجازات اسالمی -17
                  جنایت او به منزله خطاء محض است -الف
   محکوم به پرداخت دیه خواهد بود -ب
   عمل او جرم نیست -ج
   قصاص نمی شود ولی عاقله عهده دار است -د
  

  73   سراسری  ارشد                                             حقق می گردد؟با ارتکاب کدام یک از مصادیق زیر مقانون مجازات اسالمی  عنصر مادی جرم قتل عمدی در - 18
                       فعل مادی -الف
          فعل مادی و ترک فعل-ب
   فعل اعم از مادی و غیر مادی -ج
   فعل مادی و غیر مادی و ترک فعل-د
  

  73 سراسری  ارشد                                                یک از عناصر جرم قتل عمدی است؟ جزء کدام قانون مجازات اسالمی  206 کشنده بودن نوعی کار در مادۀ - 19
                       عنصر مادی -الف
          عنصر مادی و معنوی-ب
   عنصر معنوی -ج
   عنصر مادی و قانونی -د
  

  73                                                  ارشد  سراسری   :اقع شود، جرم ارتکابی ماهیتاً قتل یا ضرب یا جرح هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم مهارت و- 20
                            خطای محض است-الف
   در حکم خطای محض است -ب
      در حکم شبیه عمد است -ج
     شبه عمد است -د

  73 سراسری  ارشد                                                             . . .   پیوند عضوی که عمداً قطع گردیده است -21
   مانع قصاص است ولی دیه باید پرداخت شود -الف
   مانع قصاص است ولی ارش باید پرداخت شود -ب
   مانع قصاص نیست -ج
   اگر پس از پیوند با وضعیت قبلی تفاوت فاحش نداشته باشد، مرتکب ضامن و تعزیر می شود-د
  

حادثـه ای    اه بر اثر بی احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل واقع شود که اگر آن مقررات رعایت می شـد                             هرگ -22
   74ارشد  سراسری                                                                         . . . اتفاق نمی افتاد 

            یه بر عهده عاقله                  خطای محض است و د-الف
   و دیه بر عهدۀ قاتل است خواهد بود در حکم شبه عمد -ب
   در حکم عمد خواهد بود ولی قصاص به دیه تبدیل می گردد-ج
   شبیه عمد خواهد بود و دیه بر عهده قاتل است -د
  

  74ارشد  سراسری  :              ان گردند در صورت شبه عمد راننده هریک از دو وسیله نقلیه هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد باهم باعث کشته شدن سرنشین- 23
                               ضامن تمام دیه سرنشینان وسیله نقلیۀ دیگری خواهد بود -الف 

   ضامن تمام دیه سرنشینان وسیلۀ نقلیه خود خواهد بود -ب
   دیه مسئولیت خواهد داشت  به نسبت تقصیر ارتکابی در پرداخت-ج
   ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود -د
  

  74                                                               ارشد  سراسری       ، هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بالفاصله پس از قتل بمیرد- 24
              دیه ساقط می شود  در صورت گذشت و توافق اولیاء دم -الف
   قصاص و دیه ساقط می شود -ب
   قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد-ج
        . شودمی پرداخت » االقرب فاالقرب « ترین خویشان او به نحو   قصاص تبدیل به دیه می شود و از اموال نزدیک-د
  

  74                 ارشد  سراسری   قسامه خودداری نماید باشد اگر مدعی علیه در صورت مطالبه مدعی از اقامه  در قتل عمدی که نوبت به قسامه رسیده -25
                        با ادای سوگند تبرئه می شود -الف
   محکوم به قصاص می شود-ب
   محکوم به پرداخت دیه می شود-ج
   محکوم به تعزیر می شود-د
  
 ج             -25  ب                                -24  د                                  -23 ب                                 -22  ج                                - 21  الف                                 –20             الف                  –19  الف                                   –18  ب                                  - 17     
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  74                                                               ارشد  سراسری       :تل مسئولیت مکرَه و مکرِه به نحو زیر است  درصورت تحقق اکراه در ق-26
   قصاص منتفی و هر دو محکوم به پرداخت دیه می شوند -الف
   مکرَه قصاص می شود و مکرِه به حبس ابد محکوم می شود-ب
  ی شود و مکرِه قصاص می شود مکرَه به حبس ابد محکوم م-ج
   هردو قصاص می شوند و اولیاء دم به اندازه یک دیه به اولیاء دم مکرَه و مکرِه می پردازد-د
  

  74                                     ارشد  سراسری                                                                                                     .......  با احراز حضور مدعی علیه هنگام قتل-27
   لوث ثابت نیست و اثبات آن موکول به اقرار مدعی است -الف
   لوث ثابت نیست ولی مدعی می تواند با سوگند آن را ثابت نماید -ب
   لوث ثابت است و مدعی باید اقامه قسامه نماید -ج
   نماید و در غیر این صورت لوث ثابت می شودبینه قامه  مدعی علیه می تواند برای تبرئه خود ا-د
  

   74                                                                                                             ارشد  سراسری       ، هرگاه کسی در حال خواب شخصی را بکشد -28
  ه و عاقله او عهده دار خواهد بود  جنایت او به منزلۀ خطاء محض بود-الف
   جنایت او در حکم عمد است ولی قصاص نمی شود-ب
   شخصاً مسئول پرداخت دیه خواهد بود -ج
   قصاص نمی شود زیرا اراده نداشته است و دیه بر عهده عاقله است -د
  

  74                                        ارشد  سراسری   . فوت شود سرایتر اثر  هرگاه دیوانه ای عمداً دیگری را مجروح نماید و پس از افاقه مرتکب مجنی علیه ب- 29
                              قصاص نمی شود ولی عاقله او باید دیه را پرداخت نماید -الف
   باشد فقط به پرداخت دیه محکوم می شود داشته چون صغیر نمی تواند عمد در قتل-ب
  محقق شده است » عقل « ه در زمان افاقه  قصاص می شود چون نتیج-ج
   قصاص نمی شود اما ولی او دیه را پرداخت می نماید-د
  

  74                             قضاوت    :دوم در اثر آن می میرد این قتل  شخصی به طور اتفاقی با دیگری نزاع می کند و عمداً مشتی به کتف او می زند و مص-30
                                                                                                                عمدی است-الف
   شبه عمدی است -ب
   در حکم شبه عمدی است-ج
   خطای محض است -د
  

  74قضاوت                                                                     فرار کند و قبل از دستگیری بمیرد چه حکمی دارد ؟  هرگاه کسی که محکوم به قصاص شده-31
                      قصاص ساقط می شود-الف
   قصاص و دیه ساقط می شود -ب
  دیه پرداخت نماید  ورثه باید -ج
   دیه باید از بیت المال پرداخت گردد-د
  

  74قضاوت                                              مهلت پرداخت دیه در چه تاریخی است ؟ - 32
           از تاریخ قطعیت دادنامه-الف
   از تاریخ صدور دادنامه -ب
           از تاریخ وقوع جرم -ج
   از تاریخ شکایت -د
  

   74قضاوت                                              ؟ دیه قتل شبه عمدی ظرف چه مدتی باید پرداخت شود- 33
         سال1 -الف
   سال 2 -ب
         سال 3 -ج
   سال 4 -د
  

 جای حسن ، حسین کشته می شود  بهتیر او به حسین برخورد و» مهارت «  شخصی قصد قتل حسن را داشته و به طرف او تیراندازی می کند لیکن در اثر عدم -34
  74 قضاوت                                    است؟ این شخص مرتکب چه نوع قتلی شده

   قتل عمدی -الف
        قتل شبه عمدی-ب
   قتل خطای محض -ج
   قتل در حکم شبه عمدی-د
  

  ج               - 34  ب                                - 33  ج                                 -32                    الف             - 31  ج                                -30  الف                                 –29  ج                             –28  الف                                  - 27  ب                                 - 26     
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 دهد و شخص فاقـد گواهینامـه        شخصی اتومبیل خود را با علم و اطالع از اینکه شخص دیگر فاقد گواهینامه رانندگی است برای رانندگی به این شخص می                      -35
  74 قضاوت                                                                                       حین راندن اتومبیل مرتکب قتل شبه عمدی می شود عمل صاحب اتومبیل چیست؟ 

                                                            شرکت در قتل شبه عمدی -الف
   معاونت در قتل شبه عمدی -ب
   معاونت در رانندگی بدون گواهینامه -ج
  ت  جرمی مرتکب نشده اس-د
  

  74سردفتری                                                                                      کدام عبارت صحیح نیست ؟- 36
   نیست  قتل اکراه درقتل مجوز-الف
   قتل در حال مستی موجب قصاص است -ب
   هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص نمی شود -ج
  ب ضمان عاقله است قتل عمدی توسط دیوانه موج-د
  

  74 سردفتری         . . . قصاص و تعدادی صغیر باشند اجرای قصاص موکول به اندد و تعدادی از آنها بالغ و خواه اگر اولیاء دم متع- 37
                                                                             توافق کلیه اولیاء دم است -الف 

  صغار از سوی اولیاء دم بالغ است  پرداخت سهم -ب
   اولیاء نابالغ است  با پرداخت سهم دیه صغار از سوی اولیاء دم بالغ و رضایت-ج
   رسیدن اولیاء دم نابالغ به سن بلوغ و توافق بر قصاص است -د
  

  74فتری سرد                                        ولی امر مسلمین در کدام مورد ولی دم مجنی علیه است؟ -38
   مجنی علیه صغیر باشد -الف
   مجنی علیه ولی نداشته یا شناخته نشود یا صغیر باشد -ب
   مجنی علیه ولی نداشته یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد -ج
  شود یا به او دسترسی نباشد یا صغیر باشدن مجنی علیه ولی نداشته یا شناخته -د
  

  74سردفتری          .ر یکی از ماههای حرام در حرم مکه معظمه واقع شود موجب تغلیظ خواهد بود د. . .  دیه قتل در صورتیکه - 39
                                 صدمه و فوت هردو-الف
   صدمه منجر به فوت-ب
   فوت ناشی از صدمه -ج
   سبب فوت -د
  

  74سردفتری                                         . . .  قتل ناشی از بی احتیاطی، بی مباالتی - 40
   است و دیه آن بر عهدۀ عاقله است ئی خط-الف
  ه عمد است و دیه آن بر عهده جانی است ی شب-ب
   است ولی دیۀ آن بر عهدۀ جانی است ئی خط-ج
   در حکم شبه عمد است و دیۀ آن بر عهدۀ عاقله است -د
  

  74   سردفتری                           :ینان گردند در صورت شبه عمد هر یک از دو وسیله نقلیه هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنش- 41
                                                                                               ضامن دیه سرنشینان خود خواهد بود -الف
  اهد بود  به نسبت خطای ارتکابی ضامن دیه خو-ب
   ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود-ج
   ضامن دیه سرنشینان وسیله نقلیه دیگر است -د
  

       ؟ هرگاه مأمور انتظامی در اجراء دستور آمر قانونی و با رعایت مقررات به سوی دیگری تیراندازی و او را مجروح کند چه مسئولیتی دارد -42
   75 سراسری  ارشد                                                 خت می شود دیه مجروح از بیت المال پردا-الف
   ضامن دیه مجروح است -ب
   ضامن دیه مجروح نیست -ج
   قصاص می شود -د
  

     هند داشت ؟رانندگان آن چه مسئولیتی خوا،  وسیله نقلیه سرنشینان آنها کشته شوند ، در صورت شبه عمدی بودن عمل  دو  هرگاه در اثر برخورد-43
  75سراسری ارشد                        دیه سرنشینان هر وسیله به عهده راننده همان وسیله است-الف
   راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن دیه کامل تمام سرنشینان خواهد بود-ب
   راننده هریک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود -ج
  رنشینان هر وسیله به عهده راننده همان وسیله است  نصف دیه س-د
  
   ج-43                            ج      -42  ج                                   -41  ب                                 - 40  الف                                -39  ج                                 –38  ب                              –37  ج                                  - 36           ج                          - 35     
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  75سراسری  ارشد                      را که محکوم به قصاص بوده می کشد، عمل او موجب کدام مجازات است ؟» ب « بدون اذن ولی دم ، » الف  « -44
                          دیه قتل شبه عمدی -الف
   دیه قتل خطاء محض -ب
  تسبیب  دیه قتل به -ج
   قصاص -د
  

  :قتل عبارتست از اصابت کرده و موجب مرگ وی شده نوع »  ب« پای او را هدف گلوله قرار می دهد لکن گلوله به قلب » ب « به قصد متوقف ساختن » الف «  -45
  75سراسری      ارشد                                                       قتل شبه عمدی -الف
   قتل عمدی -ب
   قتل خطاء محض-ج
   قتل در حکم شبه عمد -د
  

بـا نوشـیدن شـربت مزبـور     » ج«  لیکن   در دسترس او قرار داده است  و ریخته »   ب« مقداری سم کشنده در لیوان شربتی به قصد مسموم ساختن      » الف   « -46
  75  سریسرا ارشد                                     مسموم گردیده و فوت می شود نوع قتل چیست ؟ 

   قتل شبه عمدی-الف
      قتل در حکم شبه عمد   -ب
   محض ی قتل خطا-ج
   قتل عمدی -د
  

      : اگریکی از مأمورین دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید و در نتیجه این اعمال آن شخص فوت شود-47
   75  سراسری  ارشد                                                                     ال حبس تعزیری محکوم می شود س15 تا 3 به عنوان معاون قتل به -الف
   به عنوان مباشر قتل به مجازات قصاص نفس محکوم می شود-ب
  . سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد3 ماه تا 6عالوه بر آن به .  دیه مجنی علیه را باید بپردازد-ج
   سال حبس تعزیری خواهد داشت 3 ماه تا 6 فقط -د
  

    75سراسری        ارشد                            لوث در کدام یک از موارد ذیل ثابت می شود؟ - 48
   آثار جرم و شهادت یک شاهد  با محرز بودن حضور متهم در محل قتل و در هنگام قتل همراه-الف
   نبودن بینه -ب
  تهم در محل قتل  محرز بودن حضور م-ج
   محرز بودن حضور متهم در محل قتل در هنگام قتل -د
  

  75   سراسریارشد                         مبین کدام یک از انواع سوء نیت است؟ » قصد سلب حیات «  در جرم قتل عمدی -49
   احتمالی -الف
            خاص-ب
     عام-ج
   نامعین-د
  

  75سراسری  ارشد                      حکمش چیست ؟   پرت شود و موجب جنایت گردد به جایی  بی اختیار ویگر اگر کسی در اثر لغزش یا علل قهری د- 50
                                                                                                            خودش ضامن است -الف
  ت عاقله اش ضامن است  خودش ضامن است و اگر مالی نداش-ب
   عاقله اش ضامن است -ج
   نه خودش ضامن است و نه عاقله اش -د
  

    75   سراسری  ارشد                                      مطابق قانون مجازات اسالمی تعریف عاقله چیست ؟- 51
   بستگان ذکور نسبی ابوینی یا ابی قاتل بر اساس طبقات ارث -الف
   بیت المال -ب
  رثه مقتول که حین الفوت از او ارث می برند و-ج
   ولی قهری یا قیم قانونی افراد نابالغ یا مجنون که ضامن جنایات آنها هستند-د
  

    75آزاد        ارشد                                      : عاقله عبارتست از -52
   بستگان سببی پدری و مادری -الف
  دری به ترتیب طبقات ارث بستگان ذکور سببی پدری و مادری یا پ-ب
   نسبی پدری و مادری بستگان -ج
    بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث-د
   

  الف           -52  الف                                - 51  الف                                  - 50  ب                               -49  الف                                -48  ب                               –47                 ج              - 46  ب                                   - 45  د                                   - 44     
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  75 آزاد  ارشد                                                  : اگر کسی مرتکب قتل عمد شود و فرار کند و بعداً فوت نماید -53
  ه می شود که پرداخت آن بر عهده عاقله است  قصاص تبدیل به دی-الف
  . قصاص تبدیل به دیه می شود که از بیت المال باید پرداخت گردد-ب
   قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد-ج
   مجازات ساقط می گردد-د
  

     75 آزاد ارشد                             ؟جازاتهای زیر محکوم می شود  اگر زن حامله ای خود با آزار خویش موجب سقط خویش شود به کدامیک از م- 54
                                فقط به پرداخت دیه -الف
   به قصاص حسب مورد -ب
       به پرداخت دیه و قصاص حسب مورد -ج
   سال 3 تا 1 به پرداخت دیه و قصاص و حبس از -د
  

 مکانی برای توصیف شخصی که بدون حکمی از جانب مقامات صالحیتدار توقیف شده است ، تهیه کرده و بدین ترتیب  یکی از مأمورین دولت با علم و اطالع- 55
   75  آزاد     ارشد                                           :با مباشر جرم معاونت می نماید مجازات این فرد 

   به نظر دادگاه تعزیر می شود-الف
  رم است  حداقل مجازات مباشر ج-ب
  است ضربه شالق 74 سال و 1 ماه تا 3 حبس از -ج
   میلیون ریال است 6 میلیون و پانصدهزار ریال تا 1 سال یا جزای نقدی از 1 ماه تا 3 حبس از -د
  

  75سردفتری                                       ..... چنانچه پدری مرتکب قتل عمدی فرزند خود شود -56
   قصاص می شود -الف
  تعزیر می شود و دیه را نیز می پردازد  -ب
   فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد-ج
   سال حبس محکوم خواهد شد 10 تا 3 عالوه بر پرداخت دیه با رعایت سایر شرایط به -د
  

  75  سردفتری                                                            :  اگر کسی برای حفظ حیات زن حامله ای او را به استعمال ادویه داللت نماید و موجب سقط جنین او شود -57
                                ماه محکوم  خواهد شد6تا  ماه 3 به حبس از -الف
   به عنوان معاونت در سقط جنین عمدی تعزیر می شود -ب
   دیه جنین را بر حسب وضعیت پرداخت و تعزیر می شود -ج
   مجازات نمی شود-د
  

  75 سردفتری                                         چنانچه محکوم علیه مبتال به جنون شود - 58
   اگر در حال تحمل کیفر باشد به بیمارستان روانی منتقل و این مدت جزو مدت محکومیت او محسوب می شود -الف
  . جزو مدت محکومیت او محسوب نمی شود کیفر نباشد به بیمارستان روانی منتقل می شود ولی این مدت تحمل اگر در حال-ب
   به علت فقدان مسئولیت کیفری تبرئه می شود -ج
   تا زمان افاقه از تعقیب و مجازات معاف است -د
  

  75  سردفتری       مجازات طبیعی که بدون ضرورت مشروع عمداً مبادرت به سقط جنینی کند که روح در آن پیدا شده است، کدام است ؟ - 59
                                                                                                                                  دیه-الف
   دیه وتعزیر -ب
   قصاص-ج
   قصاص و دیه -د
  

  75سردفتری                                 :محجور باشد نافذ و موجب قصاص است . . .  اقرار به قتلی عمدی از طرف کسی که به سبب -60
   سفاهت یا افالس -الف
           سفاهت و بیهوشی-ب
   جنون و صغر-ج
   افالس و بیهوشی -د
  

  75سردفتری                                            مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر موجب کدام است ؟ -61
   پرداخت دیه از سوی عاقله -الف
  از سوی مرتکب »  در حکم قتل شبه عمد « پرداخت دیه -ب
   حبس و پرداخت دیه -ج
   سه تا ده سال حبس در صورت اخالل درنظم جامعه با خوف یا بیم تجری -د
  
  ب           -61  الف                                  - 60  ج                                 - 59                       الف           -58  ج                                -57  ب                                -56 د                               -55  الف                                   - 54  ج                                   - 53     
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    76 سراسری  ارشد                             ....به  به کدام مجازات محکوم می شود  ، چنانچه شخصی محکوم به قصاص را رهایی دهد و او در حال فرار بمیرد-62
                    حبس ابد-الف
   حبس تعزیری -ب
   قصاص نفس-ج
     پرداخت دیه -د

        هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر خطای راننده های آن ها باهم برخورد کنند و سرنشینان هر دو وسیله کشته شوند، مسئولیت به عهدۀ کیست ؟-63
       76سراسری   ارشد                                                   و راننده ساقط می شود به دلیل وجود خطای مشترک مسئولیت هر د-الف
   راننده هریک از دو وسیله نقلیه ضامن دیه تمام سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است -ب
   هر راننده ای ضامن دیه سرنشینان وسیله نقلیه خودش است-ج
   وسیله نقلیه مقابل است  هر راننده ای ضامن دیه سرنشینان-د
  

   76سراسری        ارشد                          :  عاقله عبارتست از خویشاوندان ذکور -64
   نسبی پدر و مادری یا پدری-الف
   سببی -ب
   اناث پدر و مادری یا پدری-ج
   اناث سببی و نسبی -د
  

   76سراسری     ارشد                          . که موجب ظن قاضی به صدق مدعی شود. . . . است . . . .  لوث -65
   اماره ای ـ قانونی-الف
   اماره ای ـ عرفی -ب
   دلیلی ـ قانونی-ج
   دلیلی ـ قضایی -د
  

       قتل از چه نوع است ؟ .   احمد به سوی شکاری تیری رها می کند اما تیر او به انسان بی گناهی اصابت کرده و او را به قتل می رساند-66
    76سراسری        ارشد                               محض خطای-الف
   عمدی -ب
   شبه عمدی -ج
   در حکم شبه عمدی -د
  

    76آزاد ارشد                                                      . نوع تقسیم می شود . . .   در نزد مشاهیر فقهای امامیه قتل از دیدگاه رکن معنوی آن معموالً به - 67
           سه-الف
              دو-ب
           چهار-ج
   پنج -د
  

از طرف کدامیک از مراجـع زیـر در سـال           » قتل اقارب در ماههای حرام و حرمین شریفین نیز موجب تغلیظ دیه خواهد بود               « :  این امر که     ر نظریه مبتنی ب   -68
   76آزاد       ارشد                                         عنوان شده است؟1371
                      ورای نگهبان  ش-الف
   هیئت عمومی دیوانعالی کشور -ب
   مجمع تشخیص مصلحت نظام -ج
   هیچکدام -د
  

    76آزاد    ارشد                                                         .سال است . . .  مهلت پرداخت دیه قتل جنین در صورتیکه قتل شبه عمد شناخته شود - 69
         سال 1 -الف
       سال2 -ب
         سال 3 -ج
   مهلت ندارد-د
  
    76آزاد           ارشد                      . نامیده می شود. . .  کسی که با عقد ضمان جریره، دیه جنایت بر دیگری را بر عهده گرفته -70 

         مسبب -الف
             مباشر-ب
         هیچکدام -ج
    عاقله -د
  
  د              -70 ب                                 -69  الف                                  - 68  الف                              -67  الف                                -66  الف                                 - 65  الف                               -64  ب                                 - 63  د                               - 62     



 
   
   

  

146

 
 ]جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص [   حقوق جزای اختصاصی

      www.departeman.com 66912180   ـ 09123787199        .از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی 

    76آزاد ارشد                                                                                  حیح نیست ؟  کدام یک از گزینه های زیر ص-71
   عاقله در جنایتهای خطایی که شخص بر خود وارد می آورد ضامن نیست -الف
  . سال است که اگر نپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود1 عاقله ضامن پرداخت دیه در مدت -ب
   عاقله در مورد اتالف مالی که بطور خطای محض حاصل می شود ضامن نیست -ج
   عاقله در مورد پرداخت خسارتهای حاصل از جنایتهای خطایی محض از قتل تا موضحه ضامن است -د
  

  76قضاوت                                                                   . . .  در قتل عمدی اگر اولیاء دم متعدد و کبیر و صغیر باشند و اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص نمایند -72
                          قصاص عملی نیست و بایستی صبر کرد تا صغیر کبیر شود -الف
   در صورت تأدیه سهم صغار از دیه قصاص عملی است -ب
   قصاص بدون پرداخت دیه عملی است -ج
  ه مطالبه کنند وقصاص عملی نیست  اولیاء دم کبیر بایستی دی-د
  

    76 قضاوت                                                                                          ....... اگر کسی با نیت مهدورالدم بودن یک نفر مرتکب قتل وی شود-73
    اگر قصد و نیت او در دادگاه ثابت شود نه قصاص دارد و نه دیه-الف
   نیّت او ثابت شود و مقتول مهدورالدم باشد قتل شبه عمد است و دیه می پردازد  قصدو در صورتی که-ب
   خواه نیت ثابت شود یا نشود اگر مقتول مهدورالدم باشد نه دیه دارد نه قصاص-ج
   اگرنیت ثابت و مقتول مهدورالدم باشد نه دیه دارد و نه قصاص -د
  

  76قضاوت                                         . . .عده ای در آن شرکت دارند یک نفر به قتل برسد و قاتل معلوم باشد  اگر در حین منازعه که -74
                کلیه شرکت کنندگان در منازعه مستوجب قصاص هستند       -الف
   قاتل قصاص و سایرین تعزیر می شوند-ب
  د  قاتل قصاص می شود و سایرین مجازاتی ندارن-ج
   قاتل عالوه بر قصاص به مجازات شرکت در منازعه و سایرین به مجازات شرکت در منازعه محکوم می شوند -د
  

    76 قضاوت                                       . . .   در قتل خطئی که با شهادت شهود ثابت می شود مسئول پرداخت دیه -75
           قاتل است -الف
   بستگان قاتل است -ب
           عاقله است -ج
   دیه از بیت المال پرداخت می شود -د
  

  76 قضاوت                                                                  . . .  جرح عضو در صورتی که عمدی باشد - 76
   موجب قصاص است -الف
   موجب پراخت دیه است -ب
   در صورتی که مصدوم زن باشد موجب پرداخت دیه است -ج
   با وجود شرایط قصاص عضو موجب قصاص است -د
  

  76  قضاوت     .....                                                                                                                                                                                 . .  درصدمات بدنی دیه زن و مرد - 77
         یکسان است -الف
   دیه زن نصف دیه مرد است -ب
   اگر دیه عضو مصدوم بیشتر از ثلث دیه کامله باشد دیه زن نصف دیه مرد است -ج
   اگر دیه عضو کمتر از ثلث دیه کامله باشد دیه زن نصف دیه مرد است -د
  

  76سردفتری                                          . . .رتکب درقتل عمدی درصورتی قصاص تبدیل یه تعزیر می شود که م-78
          با پرداخت دیه و جلب رضایت کلیه شکات قصاص را ساقط کند -الف
   شاکی نداشته یا شاکی گذشت کرده باشد و یا مورد عفو ولی امر قرار گیرد -ب
  باشد شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده -ج
  اشته با شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده و یا به هر علتی قصاص نشود  شاکی ند-د
  

    76سردفتری                                                    : اگر طبیب عالماً و عامداً مباشرت به اسقاط جنینی نماید که روح در آن دمیده شده باشد- 79
             طابق مقررات محکوم می شود       سال و پرداخت دیه م5 تا 2 به حبس از -الف
  . سال محکوم می شود3 تا 1 عالوه بر دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از -ب
  . عالوه بر پرداخت دیه برای جراحات وارده بر زن حامله قصاص خواهد شد-ج
   به حبس و پرداخت دیه محکوم می گردد دم قصاص می شود و در صورت گذشت اولیاء-د
  

  الف             -79 د                                -78        ج                              -77  د                                 - 76  ج                                  -75  ب                                 -74  د                                - 73  ب                                   - 72                         ب          - 71     
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  76سردفتری                                                :قتل عمدی در صورت فوت جانی  در- 80
   قصاص و دیه ساقط می شود -الف
   قصاص ساقط ولی دیه از اموال او پرداخت خواهد شد -ب
   قصاص ساقط ولی دیه از اموال جانی و در صورت عدم امکان از خویشان نزدیک پرداخت می شود-ج
  امکان قصاص و جلوگیری از هدر رفتن خون جانی دیه به هر حال باید پرداخت شود  به علت عدم -د
  

  76   سردفتری                          ؟     شود  در کدامیک از قتل های زیر درصورتی که قاتل در مدت معین قادر به پرداخت نباشد، به او مهلت مناسب داده می- 81
                                                                                                                                  عمد -الف 

   خطای محض -ب
   شبه عمد -ج
   درهمه انواع قتل-د
  

» ج  « باقی مانده ودر این حـال       » ب  « ای  وارد کرده به نحوی که مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات بر                 » ب  « جراحتی بر   » الف   « -82
    77سراسری  ارشد                                              : » الف « پایان بخشیده است ،    » ب « کاری انجام داده که به حیات 

               حبس می شود -الف
   دیه پرداخت می کند -ب
   دیه جنایت بر مرده را می پردازد -ج
   قصاص می شود-د
  

 در تصادف رانندگی چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچگونه خالفی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل، صرفاً به لحـاظ                              -83
    77 سراسری       ارشد                                                                           : تخلف مقتول باشد، راننده 

         به حبس محکوم می شود -الف
   به جزای نقدی محکوم می شود فقط -ب
                   محکوم به پرداخت دیه می شود-ج
   مسئول نیست -د
  

 و موجب مـرگ     با عابری تصادف می کند    » ب  « در امر رانندگی، اتومبیل خود را در اختیار وی قرارمی دهد، نهایتاً             » ب  « با آگاهی از عدم مهارت      » الف   « -84
    77سراسری    ارشد                                   :عبارت است از» الف «  اتهام  ،وی می شود

                    مباشرت در قتل غیر عمدی عابر -الف
  » ب «  معاونت در قتل غیر عمدی ارتکابی توسط -ب
              »ب «  معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه -ج
  » ب « عمدی ارتکابی توسط  غیر شرکت در قتل-د
  

 اگر در یک بزرگراه، راننده با سرعت غیر مجاز موجب قتل عابری که در عرض بزرگراه حرکت می کند بشود و کارشناس هر دو را مقصّر اعالم نماید، در این - 85
    77سراسری       ارشد                                      : فرض راننده 

   نیست  به هیچ وجه ضامن-الف
   ضامن پرداخت نصفه دیه عابر است و نیز تعزیر خواهد شد-ب
   ضامن پرداخت دیه کامل عابر است -ج
   فقط تعزیر می شود -د
  

    رابه یک رودخانۀ عمیق بدون علم به کشنده بودن آن بیفکند و او را به قتل رساند عمل او کدام جنایت است ؟ » ب« به قصد شوخی » الف «  اگر -86
    77سراسری     ارشد                                 خطئی محض -الف
   در حکم شبه عمد -ب
   شبه عمد-ج
   عمدی -د
  

     : در چنین شرایطی  .در بررسی پزشکی مشخص می گردد که سه جنین در رحم مادر موجود بوده است.  زنی شخصاً جنین خود را سقط می کند-87
    77آزاد      ارشد                                                    ه بر عهده زن خواهد بود به عدد هر یک از جنین ها دیه جداگان-الف
   فقط یک دیه دریافت خواهد شد-ب
   زن فقط یک دیه پرداخت خواهد کرد اما تعزیر نیز خواهد شد -ج
   فقط مستحق پرداخت یک دیه است اما دیه تغلیظ می شود -د
  
  

  الف             -87  د                                        -86  ب                                         -85  ج                                       -84                  د                   -83  ج                                       - 82  ج                                       -81  الف                                           - 80     
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    77 آزاد ارشد                                             ل کدام یک از شرایط زیر را باید حین اقامه دعوی داشته باشد ؟ در بحث قصاص مدعی قت- 88
   نسبت به مورد دعوی جازم باشد -الف
   قاصد باشد -ب
   عاقل و بالغ باشد و نسبت به مورد دعوی جازم باشد -ج
  صد باشد  عاقل و بالغ باشد و نسبت به مورد دعوی قا-د
  

  77وکالت                                              :در حقوق جزای اسالمی » ارش« موقعیت حقوقی -89
      همان دیه است» ارش «-الف
  خسارت غیر عمدی جنایت بر عضو است که برای آن عضو دیه ای مقرر نشده » ارش «-ب
  می نامند» ارش« تخفیف دادن دیه را -ج
  نامیده می شود» ارش«رات وارده بر عضو عمدی باشد  در صورتی که خسا-د
  

        قبل از مرگ، جـانی را از قـصاص نفـس عفـو            » مجنی علیه «جرح عمدی قراد داده که منجر به مرگ مجنی علیه می شود             و      شخصی فردی را مورد ضرب          -90
       77   وکالت                                                                                                                                                                            :می نماید در این صورت اولیاء دم 

             می توانند تقاضای قصاص جانی را بنمایند-الف
  ی جانی را بنمایند حق قصاص ندارند بلکه بجای قصاص نفس باید تقاضای مجازات تعزیر-ب
   حق قصاص اولیاء دم ساقط می شود و آنها بعد از مرگ مجنی علیه نمی توانند تقاضای قصاص جانی را بنمایند-ج
   حق قصاص ندارند بلکه به جای قصاص باید مطالبه دیه کنند-د
  

   77 قضاوت                                 :ا اولیاء زنان قبل از قصاص قاتل هرگاه مرد مسلمانی عمداً دو زن مسلمان را بکشد محکوم به قصاص است لکن باید ولی ی-91
                     یا بعد از آن نباید دیه ای بدهند -الف 

   نصف دیه زنان را به او بدهند -ب
   جمعاً نصف دیه مرد را به او بدهند -ج
   به ازاء هر زن نصف دیه کامل به او بدهند -د
  

  77قضاوت                                            :یا مجنون به قتل اکراه باشد در این صورت  اگر طفل غیر ممیز -92
   ولی طفل یا مجنون محکوم به قصاص است -الف
   خود طفل یا مجنون محکوم به قصاص است -ب
   فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است -ج
   هیچکدام -د
  

    :   ضرب و جرح شود و پس از مدتی افاقه پیدا کند لکن مجنی علیه دراثر سرایت ضربه یا جرح فوت کند  اگر مجنون ادواری در حال جنون مرتکب-93
  77قضاوت                                                مرتکب فقط تعزیر می شود-الف
   مرتکب به لحاظ افاقه قصاص می شود -ب
   مرتکب باید دیه را بپردازد -ج
   مرتکب قصاص نمی شود-د
  

  77 قضاوت                     : قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً -94
   مستحق کشتن نباشد-الف
   مهدورالدم نباشد -ب
   محقون الدم باشد -ج
   هر سه مورد-د
  

  77 قضاوت                                          ؟ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت کدام یک ضامن است  - 95
   مباشر-الف
   سبب -ب
   هردو به تساوی -ج
   هردو به تناسب و دخالت در عمل -د
  

  77قضاوت                            :جنایتهای عمدی دیوانه و نابالغ  -96
   به منزله خطای محض است -الف
   به منزلۀ شبه عمد است -ب
   اولی خطای محض و دومی شبه عمد است -ج
  ض است  اولی شبه عمد و دومی خطای مح-د
  
  الف            - 96             الف                    - 95  د                                   - 94  د                                 - 93  ج                               -92  الف                                -91  ج                                -90                                   ب-89  ج                                    - 88     
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  77قضاوت          : راننده ،  چنانچه در دادگاه معلوم شود راننده مرتکب جرمی در رانندگی نشده و حادثه درنتیجه تخلف مقتول اتفاق افتاده است-97
                                فقط به حبس محکوم می شود -الف
   هیچگونه مسئولیتی ندارد -ب
   می شود  فقط به حبس و جزای نقدی محکوم-ج
   فقط به پرداخت دیه محکوم می شود -د
  

 پدری اتومبیل خود را در اختیار فرزندش که فاقد گواهینامه رانندگی است می گذارد نامبرده در نتیجه تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توجه بـه جلـو بـا                               -98
  77وتقضا                      :عابری تصادف کرده و در نتیجه عابر فوت می نماید عمل پدر 

                   ی معاونت در قتل غیر عمد-الف
   شرکت درقتل غیر عمدی -ب
   معاونت در رانندگی بدون پروانه -ج
   معاونت در قتل غیر عمدی و رانندگی بدون پروانه -د
  

  77قضاوت                          . . . .  درقتل عمدی و در قسامه اگر مدعی علیه با وجود درخواست مدعی اجرای قسامه ننماید -99
                  به حبس محکوم می شود                        -الف
   به پرداخت دیه محکوم می شود -ب
   قصاص می شود-ج
   ازاتهام قتل عمدی تبرئه می شود  -د
  

  77 قضاوت             ارد زیر است؟  در موردی که عده ای با یکدیگر منازعه می کنند و یک نفر به قتل معلوم است مجازات قانونی کدام مورد از مو-100
   کلیه شرکت کنندگان در منازعه به عنوان شرکت در قتل مجازات می شوند -الف
   فقط قاتل قصاص می شود-ب
   قاتل قصاص می شود و سایرین تعزیر می شوند -ج
  دن قاتل قصاص و سایرین به مجازات مقرر در قانون محکوم می شو-د
  

    77قضاوت                                            ؟د از موارد زیر تغلیظ می شود دیه قتل در کدام مور-101
   در کلیه قتلهای غیر عمد-الف
   در قتل شبه عمد -ب
   قتل و صدمه در ماه حرام باشد-ج
   قتل در ماه حرام واقع شود -د
  

  77سردفتری                              ..... و احراز عدم تقصیر ضامن خسارت مالی چنانچه طبیب قبل از انجام عمل جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کند-102
               است ولی ضامن خسارت جانی یا نقص عضو نیست -الف
   نیست ولی ضامن خسارت جانی یا نقص عضو است -ب
   جانی یا نقص عضو نیست -ج
   جانی با نقص عضو خواهد بود -د
  

  77سردفتری                                       : ان نسبت به شخص مکره  اکراه از نظر حقوق ایر-103
       مسئولیت کیفری است رافع تنها در قتل -الف
   در غیر موارد قتل رافع مسئولیت کیفری است -ب
   در همه موارد رافع مسئولیت کیفری است -ج
    در هیچ موردی رافع مسئولیت کیفری نیست -د
  

      عابری تصادف و منتهی به فوت عابر شود ؟ باکه فاقد گواهینامه رانندگی است، بدون اطالع مالک با اتومبیل وی رانندگی و » الف«  چنانچه شخص -104
   77 سردفتری                          راننده مرتکب دو جرم رانندگی بدون پروانه و قتل در حکم شبه عمدی شده و مالک مسئولیت ندارد -الف
  مالک اتومبیل هر دو شریک جرم درقتل غیر عمدی هستند راننده و -ب
   عمدی و مالک اتومبیل معاون درقتل شبه عمدی است  شبه راننده مرتکب قتل-ج
   راننده مرتکب جرم رانندگی بدون پروانه و مالک اتومبیل در حکم مباشر درقتل شبه عمدی است -د
  

 هیچکونه خطائی مرتکب نشده و وقوع قتل هم صـرفاً بـه              ،    و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده           در قتل ناشی از رانندگی ، وقتی قتل خطئی باشد          -105
  77سردفتری                                                 . . . لحاظ تخلّف مقتول باشد 

             دولت مسئول پرداخت دیه است -الف
   راننده مسئول پرداخت دیه نیست -ب
              سئول پرداخت دیه است  راننده م-ج

   عاقله مسئول پرداخت دیه مقتول است -د 
  

  ب           -105  الف                                -104  ب                                -103  ج                              -102              ج                  -101  د                                -100  ب                             - 99  ج                                 - 98  ب                                  - 97     
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طفلی را که قادر به محافظت خود نبوده ، در جائی که خالی از سکنه است رها نموده و منتهی به مرگ طفل شـده اسـت، اقـدام مرتکـب،                               » الف  «  آقای   -106
  77سردفتری                                                     . . .ارتکاب جرم  

                                     از طریق فعل است-الف
   از طریق ترک فعل است -ب
               به صورت فعل ناشی از ترک فعل است -ج
   به صورت داشتن و نگهداری است -د
  

  77سردفتری                                         .... فرض شروع به جرم در جرائم غیر عمدی - 107
   به علت وجود اراده در رفتار امکان پذیر است -الف
   منتفی و غیر ممکن است -ب
   همانند تهیه مقدمات تلقی و امکان پذیر است -ج
   همانند جرم عقیم تلقی و امکان پذیر است -د
  

  77تری سردف                اقدام به سقط جنین زنی که اصالً حامله نبوده است چگونه جرمی است؟- 108
        تام جرم  –الف 
  عقیم جرم  -ب
        محال جرم  -ج
   جرم  به شروع-د
  

  78 سراسری  ارشد                                           فردی که موجب تلف دیگری در حال خواب به لحاظ حرکت یا غلطیدن شود، مرتکب چه نوع جنایتی شده است؟-109
                          به منزله شبیه عمد-الف
   به منزله خطای محض-ب
   خطای محض-ج
   شبه عمد-د
  

  78 سراسری       ارشد                   اگر شخصی دیوانه، مرتکب قتل عمد شود، قتل چه حکمی دارد و دیه را چه کسی می پردازد؟- 110
                                                                                    در حکم شبیه عمد ـ پس از افاقه خودش-الف
         خطا ـ عاقله-ب
   خطا ـ پس از افاقه خودش-ج
   شبه عمد ـ عاقله-د
  

  78 سراسری   ارشد                                                                          : اقرار سفیه در قتل عمد- 111
   نافذ نیست-الف
  تان قانونی دیه می پردازند نافذ بوده و اولیاء یا سرپرس-ب
   نافذ بوده و عاقله دیه می پردازد-ج
   نافذ و موجب قصاص است-د
  

  78 سراسری  ارشد                             در کدام یک از موارد ذیل در ارتکاب قتل عمدی، قاتل قصاص نشده و دیه نیز ساقط است ؟- 112
                               د وقتی که قاتل فرار کند و به او دسترس نباش-الف
   وقتی که قاتل فرار کند و تعقیب مشمول مرور زمان شود-ب
   وقتی که قاتل بمیرد-ج
   وقتی که قاتل فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد-د
  

  78  سراسری  ارشد                                              چه نوع قتلی است ؟  ، قتل ناشی از تقصیر جزایی در قانون مجازات اسالمی-113
     خطای محض-الف
   در حکم شبه عمد-ب
   درحکم خطای محض-ج
   شبه عمد-د
  

  78  سراسری ارشد                   ؟ مر به کدام مجازات محکوم می شود الف به عنوان آ.  الف مبادرت به صدور دستور به ب برای ارتکاب قتل ج نموده است- 114
                        پرداخت دیه قتل تعزیر و-الف
   سال15 تا 3 حبس تعزیری از -ب
   حبس ابد-ج
   قصاص-د
  
  ج                 - 114 ب                              -113  ج                                 -112  د                              -111  ب                               - 110  ب                         -109  ج                             -108  ب                               -107  الف                               -106     
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  78 سراسری  ارشد                  .است. . . . . الف مرتکب قتلی شده است  که موجب .  الف بدون اذن ولی دم ، محکوم به قصاص ب را به قتل رسانده است- 115
                        دیه قتل در حکم شبه عمدی-الف
   دیه قتل شبه عمدی-ب
   دیه قتل به تسبیب-ج
   قصاص-د
  

  78  سراسری  ارشد                               : ارتکاب قتل درحین  رانندگی با نداشتن گواهینامه - 116
  مصادیق تعدد جرم قتل غیر عمدی و رانندگی بدون گواهینامه است  از  -الف
   به منزله قتل خطای محض است-ب
   حکم قتل  عمدی است  در-ج
   موجب تشدید مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی است -د
   

    78سراسری        ارشد                           : برای اثبات قتل از طریق قسامه قاضی باید -117
   صرفاً سوگند قسم خوردگان را استماع نماید-الف
   متهم احراز کند ظن قسم خوردگان را به ارتکاب قتل توسط-ب
   علم قسم خوردگان را به ارتکاب قتل توسط متهم احراز نماید-ج
  . قبل از ظن به ارتکاب جرم توسط متهم، به قسم سوگند خوردگان  متوسل شد-د
  

   78آزادارشد                                             قتل ناشی از بی احتیاطی چه نوع قتلی است ؟ -118
  حض است مء قتل خطا-الف
   قتل در حکم شبه عمد است-ب
   قتل غیر عمد است-ج
   محض است ء قتل در حکم خطا-د
  

    78آزاد          ارشد                             در قتل در حال خواب چه کسی باید دیه بپردازد؟-119
   مرتکب شده است  که همان شخصی-الف
   عاقله بایستی دیه بپردازد-ب
  ارد اساساً دیه وجود ند-ج
   دیه بر بیت المال است -د
  

  78آزاد       ارشد                                                        . . . . عمد از نوع   مجازات شروع به قتل-120
   حبس بازدارنده است-الف
   شالق تعزیری است-ب
   حبس تعزیری است -ج
   حبس از نوع اقدامات تامینی و تربیتی است-د
  

  78وکالت                                          : ر یک از دنده هایی که در پهلوی چپ و محیط به قلب است عبارتست از  دیه ه -121
                      ده دینار-الف
   بیست و پنج دینار-ب
   یک دوازدهم دیه کامل-ج
   ده درصد دیه کل-د
  

  78 وکالت                                                                                       تسبیب در قتل مستوجب کدامیک از عناوین ذیل است ؟-122
   نفی بلد-الف
   قصاص-ب
   حبس بیشتر از ده سال-ج
   پرداخت دیه -د
  

  78قضاوت                                                . . .  کسی که در حال مستی مرتکب قتل عمدی می شود -123
          اص نیست  قابل قص-الف
   به حد شرب مسکر و قصاص نفس محکوم می شود -ب
   اخالل در نظم به حبس محکوم می شودت فقط از باب-ج
   فقط به حد شرب مسکر محکوم می شود-د
  
           ب   -123  د                              -122  ب                                 -121  ج                              -120  الف                              - 119  ب                             -118  ج                                 -117                   د             - 116  د                               -115     
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  78قضاوت                                        در کدام یک از موارد زیر با وجود شرایط مقرره تغلیظ دیه عملی است ؟ -124
   در قتل-فال
   در ضرب و جرح عمدی -ب
   نقص عضوی-ج
   نقص عضو عمدی و غیر عمدی -د
  

  78 قضاوت                                                            در قسامه و در موارد لوث درصورتی که مدعی از اجرای قسامه خودداری نماید تکلیف مدعی علیه چیست ؟  -125
                                                                                                                               امه تبرئه می شود با اجرای قس-الف 

   به پرداخت دیه محکوم می شود-ب
    . از بابت اخالل در نظم به حبس محکوم می شود-ج
  .دن قسم تبرئه می شود با استفاده از قاعده مدعی و منکر و خور-د
  

       در موردی که اولیاء دم عده ای کبیر و تعدادی صغیرند و اولیای دم کبیر درخواست قصاص دارند حکم قضیه چیست؟ی  در قتل عمد-126
   78 قضاوت                                                                  بایدصبر کرد تا صغار کبیر شود-الف
  صاص صادر و اجرا می شود حکم به ق-ب
   با مصالحه موضوع حل می شود-ج
   باتادیه سهم صغار از دیه به وسیله اولیای دم خواهان حکم به قصاص صادر و اجرا می شود-د
  

ز جرائم ذیل اتفاق افتـاده       اگر شخصی تیری را به سوی انسانی پرتاب نموده و به لحاظ عدم مهارت او، تیر مزبور به فرد موردنظر اصابت ننماید، کدامیک ا                        -127
  78 سردفتری                                                        است ؟
       جرم عقیم-الف
   جرم محال-ب
       جرم مطلق-ج
   شروع به جرم-د
  

       :  از اقدامبا فرض تعقیب موضوع و احراز مطلب مزبور توسط قاضی الف با این میزان.  الف با قصدکشتن ب طنابی خریداری کرده است -128
  78 سردفتری                                     به عنوان شروع به جرم قتل عمدی قابل تعقیب کیفری است-الف
   فاقد تعقیب کیفری است-ب
   به عنوان معاونت در ارتکاب قتل عمدی قابل تعقیب کیفری است-ج
   به عنوان ارتکاب یک جرم مستقل قابل تعقیب کیفری است-د
  

  78   سردفتری                                  امیک از اقربا در تقاضای اجرای قصاص نفس و عفو قاتل در ارتکاب قتل عمدی فاقد اختیارند؟ کد-129
                                    پسر و دختر-الف
           شوهر و زن-ب
                                          پدر و مادر-ج

  و خواهر برادر -د 
  

  78 سردفتری     :در این صورت الف . ج به وسیله طناب ب را به قتل   می رساند .  الف به منظور کشتن ب چاقوی دستی در اختیار ج قرار می دهد - 130
                            مرتکب جرم نشده و فاقد مسئولیت کیفری است-الف
  و مجازات است تحت عنوان شروع به جرم قتل عمدی ب قابل تعقیب -ب
   تحت عنوان معاونت در ارتکاب قتل عمدی ب قابل تعقیب و مجازات است-ج
   به عنوان ارتکاب یک جرم مستقل قابل تعقیب و مجازات است-د
  

     .شده است. . . قتل  در حقوق موضوعه ایران طبیعی که مباشرتاً بیماری را بطور متعارف و با اذن او معالجه کند و اتفاقاً سبب مرگ او شود، مرتکب -131
  79  سراسری  ارشد                                     به تسبیب-الف
   خطای محض -ب
   در حکم شبه عمدی -ج
   شبه عمد -د
  

  79 سراسری   ارشد                          . . .    عمد، شبه عمد، :  در قانون مجازات اسالمی انواع قتل عبارتند از -132
   در حکم شبه عمد-الف
   در حکم شبه عمد ، خطای محض-ب
    خطای محض-ج
   خطای محض ، در حکم شبه عمد، در حکم خطای محض  -د
  

   د             - 132 د                             -131  الف                               - 130  ب                              -129             ب                   -128  الف                             - 127  د                             -126  الف                              -125  الف                               -124     



 
   
   

  

153

 
 ]جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص [   حقوق جزای اختصاصی

      www.departeman.com 66912180   ـ 09123787199        .از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی 

    . . . .رفتار او مشمول عنوان مجرمانه، قتل .  راننده ای ضمن عدم رعایت نظامات دولتی مرتکب قتل دیگری شده و از صحنه تصادف فرار می کند-133
    79 سراسری      ارشد                                عمدی-الف
   در حکم شبه عمد -ب
         خطای محض-ج
   شبه عمد -د
  

  79  وکالت                               :آن عضو دیه معینی است ، اگر معالجه شود و بدون عیب گردد   دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای-134
                  یک پنجم دیه عضو است-الف
   است چهار پنجم دیه عضو-ب
   چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است-ج
  ش آن توسط دادرس دادگاه تعیین می شودز ار-د
  

                      79 وکالت                                   ؟در این صورت دیه آن بر عهده چه کسی است.  قتلی در اثر خطای محض واقع شده و جانی نیز به قتل اقرار نموده است-135
               جانی مسؤول پرداخت دیه است-فال
                      جانی و عاقله متضامناً مسؤول پرداخت دیه هستند-ب 
  د                    دیه از بیت المال داده می شو-ج
   عاقله جانی مسؤول پرداخت دیه است-د
  

  79 وکالت           جازات  چنین شخصی در صورت اثبات جرم چقدر است ؟م.  شخصی متهم به معاونت در قطع عضوی از اعضای بدن شاکی است -136
                                 قطع همان عضو متهم است-الف
   سه ماه تا یک سال حبس است-ب
   ضربه شالق است99 -ج
   متهم باید دیه پرداخت کند و دیه آن همان دیه عضوی است که قطع شده است-د
  

  79 قضاوت              . . . . . او را می کشد  مرتکب  وندازی می کند ولی تیر او به دیگری اصابت می کند  کسی که به شخصی تیرا-137
                       قتل عمدی می شود-الف 

   قتل شبه عمدی می شود-ب
   قتل در حکم شبه عمد می شود-ج
   قتل خطای محض می شود-د
  

  79   قضاوت                                                                                 . . . می شود که  در ضرب و جرح منتهی به فوت در صورتی دیه تغلیظ -138
   ضرب و جرح در ماه حرام وارد شود-الف
   ضرب و جرح و قتل در ماه حرام باشد-ب
   قتل در ماه حرام باشد-ج
   ضرب و جرح و قتل در ماه غیر حرام باشد-د
  

  79 قضاوت                                                                از جرایم زیر مقید محسوب می شود ؟ کدام جرم -139
   قتل عمدی-الف
   سقط جنین-ب
     سقط حمل -ج
   هر سه مورد-د
  

  79 تقضاو                  . است . . . .  وا می نماید غ یکدیگر تحریک و ا با  عنوان کیفری که مردم را به کشتار-140
   شرکت در جرم-الف
         جرمی مستقل-ب
   معاونت-ج
   شروع به جرم-د
  

  79   قضاوت                                                          . . . .  با توجه به مقررات قانون مجازات اسالمی و رویه قضایی شروع به جرم در صورتی جرم است که -141
                     مقصود محقق شود-الف
   اقدامات انجام شده جرم باشد-ب
   در قانون تصریح شده باشد-ج
   مجرم به میل خود اقدامات را متوقف نماید-د
  
  ب            -141  ب                             -140  د                                - 139  ب                              -138  د                              -137  ب                             -136  الف                              -135                                ج -134  ب                                 -133     
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  79 قضاوت                                                                                     : از نظر تقسیمات جرایم ، قتل عمدی جرمی است - 142
   آنی -الف
  مر مست-ب
     مقید-ج
  ادته ع ب-د
  

  79  قضاوت          با وجود ولی دم صغیر اگر ولی دم کبیر خواهان قصاص قاتل باشد، کدام مورد از موارد یا مقررات و موازین قابل تطبیق است ؟- 143
   دادرسی تا کبیر شدن صغیر متوقف می شود-الف
   قاتل به پرداخت دیه محکوم می شود-ب
   کل دادگستری استان حکم صادر می شود طبق درخواست رئیس-ج
   حکم به قصاص صادر و سهم صغیر از دیه تادیه می شود-د
  

  79 قضاوت                                                              . . . .  بر طبق ضوابط عمومی قتل در صورتی شبه عمد است که -144
   قاتل قصد فعل و قصد نتیجه ندارد-الف
  ل بدون قصد قتل و داشتن قصد فعل کاری که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست قات-ب
  . قاتل قصد نتیجه دارد قصد فعل ندارد-ج
  . قاتل قصد فعل و قصد نتیجه دارد-د
  

زات شرکت کننـدگان در   درمنازعه ای که چند نفر در آن شرکت می کنند و عده ای مجروح می شوند اما معلوم نیست چه کسی جراحت را وارد کرده مجا                          -145
  79   قضاوت                                                                                                                                ؟می باشد منازعه با کدام مورد قابل تطبیق 

        .  می شوند کلیه شرکت کنندگان در منازعه غیر از مجروحین به حبس محکوم-الف
   کلیه شرکت کنندگان د رمنازعه به حبس و پرداخت دیه محکوم می شوند-ب
   کلیه شرکت کنندگان در منازعه به حبس محکوم می شوند -ج
   کلیه شرکت کنندگان در منازعه به قصاص عضو و پرداخت دیه محکوم می شوند-د
  

  79   سردفتری                                                                                                                                                : جنون بعد از صدور حکم ، موجب - 146
    تبدیل مجازات تعزیری است -الف
   تخفیف مجازات تعزیری است -ب
    سقوط مجازات تعزیری است-ج
   سقوط مجازات تعزیری نمی باشد-د
  

  79  سردفتری                                : زندانی محکوم به قصاص با تبانی مامور مراقبت زندان از زندان فرار و فوت کرده است ، در این فرض -147
                    پرداخت دیه به عهده بیت المال است-الف
   پرداخت دیه به عهده عاقله است-ب
   دیه و قصاص ساقط است-ج
  عهده فراری دهنده است پرداخت دیه به -د
  

 الف به اتهام قتل عمدی ب و ج به عنوان معاون در قتل عمدی ب تحت تعقیب قرار گرفته اند ، دادگاه پس از رسیدگی و به جهت دفاع مـشروع الـف را از                                    -148
  79                                                                                                  سردفتری    :                           در این فرض، تبرئه الف به عنوان فاعل جرم. قتل عمدی تبرئه کرده است 

                                                                         در حق معاون جرم نخواهد داشتی تاثیر-الف
   می گردد موثر در مجازات ج و موجب تبرئه معاون-ب
   موجب تخفیف مجازات ج می گردد-ج
   موجب تبدیل مجازات ج می گردد-د
  

  79  سردفتری                                            : قتل اقارب -149
   در ماههای حرام و حرمین شریفین موجب تغلیظ دیه است-الف
   درماههای حرام و حرمین شریفین موجب تغلیظ دیه نیست-ب
  ای حرام  موجب تغلیظ دیه است فقط در ماهه-ج
   شریفین موجب تغلیظ دیه استین فقط در حرم-د
   

    شده است . . . . در این فرض الف مرتکب قتل . فوت کرده است» ج« الف به قصد قتل و با فریاد کشیدن باعث وحشت ب شده و بر اثر این ارعاب -150
  79 دفتریسر                                              خطاء محض-الف
   عمدی-ب
           شبیه به عمد-ج
   در حکم شبه عمد-د
  
  
  ب            -150 الف                             -149  ب                                -148  د                              -147                  د               -146  ب                              - 145  ب                              - 144  د                               -143  ج                                  -142     
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       :  اگر پزشکی مباشرتاً بیکاری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود و بیمار فوت کند ، در این فرض پزشک مرتکب-151
                          79  یسردفتر                                                   جرم نشده است-الف
   قتل عمدی شده است-ب
                          محض شده استء قتل خطا-ج
   و شبه به عمد شده است ء قتل خطا-د
  

  80  سراسری  ارشد                      احتیاطی راننده ها با همدیگر برخورد و هر دو راننده کشته شوند، چه حکمی دارد؟بی هرگاه دو وسیله نقلیه بر اثر - 152
                     . هر یک ضامن نصف دیه دیگری است -الف
  . هیچیک ضامن دیه دیگری نیستند-ب
  . هر یک ضامن تمام دیه دیگری است-ج
  . عاقله ضامن پرداخت دیه است-د
  

  80 سراسری  ارشد                      چیست؟) ت تعزیرا(  منظور از سوء قصد به جان مقامات سیاسی داخلی و خارجی در قانون مجازات اسالمی -153
                                                    قصد قتل-الف
                                                  شروع به قتل -ب
                                   قصد قتل یا ایراد جراحت -ج
   شروع به ایراد ضرب-د
  

  80  قضاوت                                                           . . . . در موردی که کسی صغیر غیر ممیز را وادار و امر به قتل می نماید  - 154
   عاقله صغیر ضامن پرداخت دیه است-الف
   آمرو دستور دهنده قصاص می شود ، صغیر و عاقله مجازاتی ندارند-ب
   حبس ابد محکوم می شود آمر و دستور دهنده به-ج
   صغیر ضامن پرداخت دیه است  ی آمر به حبس ابد محکوم و عاقله-د
  

  80 سردفتری                        . . .  اقرار سفیه به قتل عمدی - 155
     . نافذ و موجب تعزیر است-الف
  . نافذ و موجب دیه است-ب
      . نافذ و موجب قصاص است-ج
  . نافذ نیست -د
  

  80   مشاوره حقوقی                          . . . نی منتهی به فوت دیه قتل در صورتی تغلیظ می شود که  در صدمات بد- 156
  . فوت در ماه حرام باشد -الف
  . صدمه و فوت در ماه حرام باشد-ب
  . صدمه در ماه حرام باشد-ج
  . فوت در ماه حرام و صدمه در ماه غیرحرام باشد-د
  

    . . . با اذن مریض یا ولی او شخصاً مریضی را با رعایت موازین، عمل نماید و در اثر جراحی وی مریض فوت کند  اگر پزشک متخصص و حاذق -157
  81  سراسری    ارشد                                              .  هیچگونه مسئولیتی اعم از دیه و تعزیر متوجه پزشک نمی باشد-الف
  .شد موظف به پرداخت دیه است و الّا دیه متوفی منتفی می باشد اگر پزشک مرتکب تقصیر شده با-ب
  . به هر حال دیۀ متوفی بر عهده پزشک است و اذن مریض یا ولی او موجب سقوط دیه نمی شود مگر اینکه پزشک برائت ذمّه گرفته باشد-ج
  .یری ناشی از قتل غیرعمدی متوجه پزشک خواهد بود با توجه به اذن مریض یا ولی او، دیۀ متوفی ساقط می شود ولی به هر حال حبس تعز-د
  

  81  سراسری         ارشد                   . . .  برای تحقق جرم شرکت در قتل عمدی طبق قوانین جزایی کشور ما - 158
  . الزم است متهمین به قتل همزمان اقدام به ایراد جرح نموده باشند -الف
  . عمل همه متهمین باشد ضروری است مرگ مجنی علیه مستند به-ب
  . الزم است که در یک زمان و با تأثیر عمل مساوی، اقدامات معاونین صورت گرفته باشد-ج
  . ضروری است میزان تأثیر عمل شرکاء مساوی باشد گرچه در یک زمان عمل آنها صورت نگرفته باشد-د
  

  81 سراسری  ارشد                             : در جرم قتل عمد، اگر اولیاء دم از قصاص قاتل چشم پوشی کنند -159
           . این امر موجب تبرئه معاون قتل هم می شود-الف
  . این امر تأثیری در مجازات معاون قتل ندارد-ب
  . این امر موجب تخفیف مجازات معاون قتل هم می شود-ج
  .و تأثیر دارد و الّا تأثیری در مجازات معاون ندارد به شرطی که معاون قتل هم مورد گذشت اولیاء دم واقع شود در مجازات ا-د
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  82 شهریور. قضاوت                         اقدام کسی که محکوم به قصاص را بدون اذن ولی دم بکشد با کدام مورد منطبق است؟-  160
                  .الف ـ قابل مجازات نیست
  .ب ـ قاتل شبه عمد است

  .اص استشود که موجب قص ج ـ مرتکب قتلی می
  .د ـ ضمان مالی دارد

  
  82 شهریور. قضاوت                                              . . . .  در زنای موجب حد در صورتیکه متهم پس از اقرار توبه کند – 161

  .شود الف ـ حد ساقط می
  .کند ب ـ قاضی او را عفو می

  .شود ج ـ فقط تعزیر می
  .کند و و یا حد را احراز مید ـ قاضی از ولی امر درخواست عف

  
  82مهر.  وکالت                                        های زیر در مورد اقرار کننده فاقد اعتبار است؟  در طرق ثبوت قتل عمد، کدام یک از گزینه- 162

                      الف ـ عقل
            ب ـ بلوغ
    ج ـ اراده
  د ـ قصد

  
  82 مهر. وکالت                                                                     قتل خطای محض پرداخت دیه به عهدۀ عاقله نیست؟ در کدام یک از موارد زیر، در - 163

          .الف ـ در صورتی که قتل با اقرار متهم ثابت شود
  .ب ـ در صورتی که قتل با بینه ثابت شود

            .ج ـ در صورتی که قتل با علم قاضی ثابت شود
  .د ـ در صورتی که قتل با قسامه ثابت شود

  
  82 آذر. مشاوره حقوقی                                                     :توانند اند اولیاء دم می  سه مرد مرتکب شرکت در قتل عمدی یک مرد شده-  164

          .الف ـ با پرداخت دو سوم دیه هر کدام تقاضای هر سه نفر را بنماید
  .ب ـ یک نفر از مرتکبین را با پرداخت دو سوم دیه او قصاص و از سایرین هر کدام یک سوم دیه دریافت نمایند

  .توانند دیه بگیرند و حق قصاص ندارند ج ـ صرفاً می
  .د ـ هر یک از موارد مندرج در بندهای الف و یا ب

  
  82  آذر. مشاوره حقوقی                                  شود؟  از چه تاریخی محاسبه می مهلت پرداخت دیه قتل شبه عمد دو سال است، این مهلت-  165

                . الف ـ از تاریخ ابالغ دادنامه قطعی به محکوم علیه
  . ب ـ از تاریخ وقوع جرم

  . ج ـ از تاریخ صدور دادنامه قطعی
  . د ـ از تاریخ درخواست محکوم له

  
  82 بهمن. سردفتری                              . . . .  در این فرض .  اثر ریزش کوه تصادم حاصل شده استـ بین دو وسیله نقلیه در166

  .الف ـ هیچ گونه ضمانی در بین نیست
  .باشد المال ضامن دیه تمام سرنشینان می ب ـ بیت

  .باشد دار نصف دیه تمام سرنشینان می ج ـ عاقله هر کدام عهده
  .له نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهند بودد ـ راننده هر دو وسی

  
  82  بهمن. سردفتری                                                       .است. . . . های شبه عمدی نابالغ  ـ جنایت167

  الف ـ غیر عمد
  ب ـ خطاء محض

  ج ـ خطاء شبیه عمد
  د ـ به منزلۀ خطاء محض

  
          82 بهمن. سردفتری                    . . . .در این فرض دادگاه . مرتکب قتل شده و آن را در دادگاه ثابت کرده استـ نادر در مقام دفاع مشروع 168

                                                                                               .کند الف ـ قرار منع تعقیب صادر می
  .کند ی تعقیب صادر میب ـ قرار موقوف

  .دهد ج ـ مجازات او را تخفیف می
  .داند و حکم به مجازات نخواهد داد د ـ او را قابل تعقیب نمی
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  82 بهمن. سردفتری               .است. . . .  در این فرض پرداخت دیه به عهده . ـ قتل خطای محض با نکول قاتل از سوگند ثابت شده است169
                      الف ـ قاتل
  ب ـ عاقله
  المال ج ـ بیت

  د ـ بستگان ذکور نسبی پدر و مادری
  

    . . .  .در ملک متعلق به خود توقف کرده است، دیگری به او برخورد نموده و مصدوم شده است، در این فرض شخص متوقف مسئول پرداخت » الف «ـ 170
  82 منبه. سردفتری                                           .الف ـ ارش است

  .ب ـ خسارت است
        .ج ـ خسارت نیست

  .د ـ نصف خسارت است
  

      . . . . ـ کسی که به علت ارتکاب قتل عمدی محکوم به قصاص شده است چنانچه از زندان فرار کند و اولیاء دم به وی دسترسی نداشته باشند 171
  82 اسفند .  سراسری ارشد                                                    . مقتول را دریافت کنندتوانند از اموال او دیۀ شود، و اولیاء دم می الف ـ قصاص او منتفی می

  .شود تواند او را به قتل برساند چون مهدورالدم محسوب می ب ـ هر کسی که به او دسترسی داشته باشد می
  .دان، مهدورالدم خواهد بودتوانند وی را قصاص کنند، چون پس از فرار از زن ج ـ مأموران دولت می

  .توانند به دیگران اجازه اجرای قصاص را بدهند و اال از اموال وی دیه خواهند گرفت شود، و اولیاء دم می د ـ قصاص او منتفی نمی
  

  82  اسفند. ارشد سراسری      :ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل مرتکبین باشد ـ چنانچه کسی در اثر ضرب و جرح عده172
                         .یابد الف ـ شرکت در قتل تحقق می
  .یابد ب ـ شرکت در منازعه تحقق می

  .یابد ج ـ شرکت در ضرب و جرح تحقق می
  .یابد د ـ شرکت در قتل و شرکت در منازعه تحقق می

  
  82 اسفند. ارشد سراسری                                          :ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه، مطابق قانون مجازات اسالمی عبارتند از173

  الف ـ اقرار، شهادت، قسامه، سوگند
  ب ـ اقرار، شهادت، قسامه، علم قاضی
  ج ـ اقرار، شهادت، قسامه، اماره قانونی
  د ـ اقرار، شهادت، قسامه، اماره قضائی

  
در صورتیکه اولیاء دم مقتول از محمد تقاضای دیه کنند . رسانند ل میبا وارد کردن ضربات چاقو حسین را به قت»  ساله16«و محمد »  ساله12«ـ علی 174

  82 اسفند. ارشد سراسری                                             مسئولیت هر یک از ضاربین چیست؟
  .پردازد شود و محمد دیه کامل می الف ـ علی قصاص می

  .ب ـ نصف دیه بر عهده عاقله علی و نصف بر عهده محمد است
  .پردازد شود و محمد نصف دیه مرد را به اولیاء دم می ج ـ علی قصاص می

  .د ـ علی و محمد هر دو مسئولیت پرداخت نصف دیه کامل را دارند
  

 اثر همان ـ اگر آقای الف عمداً جراحتی به مجنی علیه وارد سازد ولی به دلیل صغر سن فعالً قصاص جرح صورت نگیرد، و پس از بلوغ وی، مجنی علیه در 175
  82 اسفند. ارشد سراسری                                            . . . . .جرح فوت کند 

   .شود پس از بلوغ قصاص نمی» الف«الف ـ آقای 
  .پس از بلوغ قصاص نفس خواهد شد» الف«ب ـ آقای  

  .پس از بلوغ فقط قصاص جرح خواهد شد» الف«ج ـ آقای 
  .ت به جرح قصاص و نسبت به نفس دیه خواهد دادپس از بلوغ نسب» الف«د ـ آقای 

  
 اگر شخصی مرتکب قتل عمد شود و دادگاه او را به قصاص محکوم نماید و شخص دیگری بدون اینکه از ولی دم مقتول اجازه گرفته باشد محکوم را به قتل -176

  83مهر. وکالت                                                    :برساند ، این شخص 
        . مرتکب قتل غیرعمد شده است–الف 

   عملی انجام داده که مشمول تعزیر است –ب 
         مرتکب جرمی نشده تا مجازات شود –ج 
   مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است –د 
  

  83مهر. لت وکا                               :پدری فرزند خود را عمداً به قتل می رساند در این صورت و با جمع شرایط-177
                                       تعزیر می شود–الف 

   قصاص می شود –ب 
   فقط به پرداخت دیه به ورثه محکوم می شود و مجازات دیگری ندارد –ج 
  . به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم شده و تعزیر هم می شود–د 
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    83مهر. وکالت                                                  : به طور عمد فردی را به قتل برساند در این صورت  نابالغی  مطابق قوانین کیفری ایران اگر- 178
   بدهد مقتول نابالغ مرتکب قتل خطئی شده و عاقله وی باید دیه قتل خطئی رابه ورثه–الف 

  .را به ورثه مقتول بدهد عمد شده و منحصراً باید دیه قتل شبه عمد غیر نابالغ مرتکب قتل –ب 
  . نابالغ مرتکب قتل عمدی شده و باید قصاص شود–ج 
  . نابالغ از مسئولیت بری است –د 
  

  83 مهر. وکالت                           : در مورد دعوی قتل اصل قتل ثابت شده لکن نوع آن از لحاظ عمد یا غیرعمد ثابت نیست ، در این صورت- 179
                            لقی می شود  قتل غیرعمد ت–الف 

  . قتل عمدی تلقی می شود تا خالف آن ثابت گردد–ب 
  . مقتول و عاقله دعوی را پایان دادء باید با صلح میان قاتل و اولیا–ج 
  . چون دلیلی بر عمدی یا غیرعمدی بودن در دسترس نیست موضوع قابل تعقیب نمی باشد–د 
  

  83مهر.  وکالت               ؟ یک صربت انجام شده هم موجب نقص عضو و هم موجب قتل می گردد، مجازات چنین شخصی چیست فردی با ایراد جرحی که با - 180
    منحصراً به مجازات قصاص نفس محکوم می گردد–الف 

  . هم به مجازات قصاص نفس و هم به مجازات نقص عضو محکوم می گردد–ب  
  . به نقص عضو باید دیه پرداخت کند نسبت به قتل قصاص می شود و نسبت–ج 
  . و نسبت به نقص عضو به مجازات تعزیری محکوم می گرددود نسبت به قتل قصاص می ش–د 
  

  83مهر. وکالت                                           :قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای - 181
             زنا –الف 

   لواط –ب 
          نا یا لواط ز–ج 
    روابط نامشروع -د 
  

    : در این فرض .به اتهام ارتکاب قتل خطایی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و در جریان تحقیقات به ارتکاب قتل اقرار کرده است) الف( آقای -182
  83  اسفند. سردفتری                           . خود جنی ضامن پرداخت دیه است-الف 

  .دار پرداخت دیه است عاقله عهده -ب 
  . بیت المال عهده دار پرداخت دیه است-ج
  .  ابتدا خود جانی و در صورت عدم تمکن مالی بیت المال ضامن پرداخت دیه است-د 
  

                                                                      :تکی از جهات موجهه، جرم نباشد در این صوریبه علت وجود ) ب(اگر فعل . ه استمعاونت کرد) ب(در جرم ارتکابی از سوی ) الف( آقای -183
  83 اسفند. سردفتری                                     .ندارد) الف( تأثیری در مجازات آقای -الف 

  .قابل تعقیب کیفری نیست) الف( آقای -ب 
  .تخفیف داده می شود) الف(ی  در محازات آقا-ج 
  .تخفیف داده می شود) الف(  به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، در مجازات -د 
  

قبل از مرگ، جانی را از قصاص عـضو         ) ب(شخص  . را مورد ضرب و جرح عمدی قرار داده که منجر به فوت منجی علیه می شود               ) ب(، شخص   )الف( آقای   -184
  83 اسفند. سردفتری                               :اء دمدر این فرض اولی. عفو می نماید

        . می توانند تقاضای قصاص عضو نمایند- الف
  .  می توانند درخواست دیه نفس را نمایند- ب
       . نمی توانند تقاضای قصاص نفس جانی را بنمایند- ج
  . می توانند تقاضای قصاص نفس جانی را بنمایند-د
  

  83  اسفند.ی  سردفتر             : در این فرض. ام عملی را به مصلحت عابران انجام داده که این عمل منجر به جنایت گردیده استدر معبر ع) الف( آقای -185
                                                                                                     . عاقله ضامن دیه است-الف

                             ل ضامن دیه است بیت الما-ب 
                   .  ضامن دیه نیست) الف( آقای -ج
  .ضامن دیه است) الف( آقای - د
  

    ..……بهروز در این فرض مجازات.  اولیاء دم از قصاص گذشت کرده اند .تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است) ب( بهروز به عنوان معاونت در قتل عمدی شخص -186
  83اسفند. سردفتری                                                                                                                                                                                  . یک تا پنج سال حبس است-الف
   . دو تا پنج سال حبس است-ب
          . سه تا ده سال حبس است-ج
  . سه تا پانزده سال حبس است-د
  

  ج          -186  ج                             -185  ج                               - 184                  الف             -183  الف                              -182  ج                              -181  الف                             -180 ج                               -179  الف                                -178     
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  83اسفند. ارشد سراسری           ) :الف( در این صورت شخص  ،در قتل عمدی پسر خود معاونت می کند) ب(با شخص ) الف( شخص -187
                                   . از مجازات معاف است -الف
  .جازات است  همانند افراد عادی مستوجب م-ب
  . از معاذیر قانونی تخفیف مجازات برخوردار می شود -ج
  . در صورت قصاص قاتل مجازات می شود و گرنه از مجازات معاف می شود -د
  

ه ، اصابت و موجب مرگ وی شد) ب(پای او را هدف گلوله قرار داده است ، لکن گلوله به قلب شخص ) ب( به قصد متوقف ساختن شخص ) الف( شخص - 188
  83 اسفند. ارشد سراسری                                                  :نوع قتل عبارت است از 

   شبه عمدی            -الف
     عمدی             -ب
       غیرعمدی         -ج
   خطایی محض -د
  

  84 بهشتاردی. قضاوت                             .است .. … رکن مادی جرم توهین به افراد عادی -189
                                   فعل –الف 

   لفظ –ب 
                                 ترک فعل–ج 
   هرسه مورد -د
  

  84اردیبهشت . قضاوت                                                    کدام یک از موارد زیر موجب قصاص عضو است؟ -  190
  . یا غیرعمدی باشد قطع عضو از اینکه عمدی–الف 

  . جرح عضو اعم از اینکه عمدی یا غیرعمدی باشد–ب 
   قطع عضو و یا جرح آن به طور عمدی –ج 
   وجود شرایطی با قطع عضو یا جرح آن به طور عمدی –د 
  

  84 اردیبهشت . قضاوت                                              ..… محکوم به قصاص را بکشد  که کسی – 191
  . مستوجب پرداخت دیه است–الف 

  .  مستوجب قصاص نفس است–ب 
  نه دیه دارد و نه قصاص– ج 
  . اگر بدون اذن ولی دم باشد مستوجب قصاص نفس است–د 
  

 چـه جرمـی     ، با لگد به شکم زنی که هفت ماهه حامله است زدن به قصد این که جنین وی زنده به دنیا آمده و سپس بمیرد ، به شرط وقوع چنین رخدادی                                -192
  84اردیبهشت.  ارشد آزاد                                                      است؟
       سقط جنین مستوجب قصاص -الف
   قتل عمد و ایراد ضرب و جرح-ب
         سقط جنین و مستوجب دیه -ج
   قتل عمد-د
  

  84شهریور. مشاوره حقوقی                           ازات علیه قاتل صحیح است ؟ اگر به ولی دم مقتولی دسترسی نباشد ، کدام گزینه در مورد تعقیب و اجرای مج- 193
   .                           دادستان نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص با دیه اقدام خواهد کرد -الف
  . قصاص از قاتل ساقط می شود -ب
  . قاتل در حبس نگه داشته می شود -ج
  .ن پرداخت دیه و قصاص شدن را دارد  قاتل حق انتخاب بی-د
  

  84آبان. وکالت                                                        : شده و سپس فرار کرده و مرده است، دراین صورت   شخصی مرتکب قتل عمد-194
  .اند دیه بایستی از ما ترک قاتل برداشته شود و اگر قاتل مالی نداشته است دیه الوصول می م-الف
  . هیچ مسئولیتی برای پرداخت دیه متوجه ورثه قاتل برای پرداخت دیه از ماترک قاتل یا سایر بازماندگان وی نیست-ب
 مالی باشند از پرداخت دیه معاف مکن قصاص تبدیل به دیه شده و بازماندگان قاتل بایستی دیه را پرداخت نمایند، در صورتی که بازماندگان فاقد ت-ج

  .دیه الوصول می ماندمی شوند و 
 دیه بایستی از ما ترک قاتل پرداخت گردد و اگر قاتل مالی نداشته باشد از اموال بستگان نزدیک وی پرداخت می شود ولی هرگاه قاتل بستگانی -د

  .نداشته باشد یا بستگان قاتل فاقد تمکن مالی باشند دیه از بیت المال پرداخت می شود
  
  
 د             -194  ج                                        -193  الف                                     -192  د                                   -191 د                                        -190  د                                     -189                               ب        -188  ب                                     -187     
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  84 آبان. وکالت                                                                          عث تغلیظ دیه می شود کدامند؟               ماههای حرام که با-195
   ذیحجه- محرم- رجب- رمضان-الف
   ذیحجه- ذیقعده- محرم- رجب-ب
   ذیحجه- رمضان- رجب- صفر-ج
   ذیقعده- ذیحجه– محرم - رمضان-د
  

  84 آبان. وکالت                                         : غرق شود» ب«را با علم به اینکه او شنا بلد نیست به داخل استخر عمیق بیفکند و » ب« و به قصد شوخی »الف« اگر - 196
                                                                                               . مرتکب قتل عمد شده است-الف
  . مرتکب قتل شبه عمد شده است-ب
  . این قتل در حکم شبه عمد است-ج
  . مرتکب قتل خطای محض شده است-د
    

  84آبان. وکالت                            درتضادف اتومبیل با عابر پیاده، در چه صورت راننده ضامن دیه نیست؟                             - 197
  .راننده مجاز باشد سرعت -الف
  . وسیله نقلیه فاقد نقص فنی باشد-ب
  . محل تصادف برای عبور عابر پیاده ممنوع باشد-ج
  .3 و 2 و 1 درصورت اجتماع هر سه شرط -د
  

  84آبان. وکالت                                                 :  سال سن داشته و رشد وی ثابت نشده باشد18 چنانچه ولی دم درقتل عمدی به سن بلوغ رسیده ولی کمتر از -198
                                                              . بایستی صدور حکم تا زمان احراز رشد وی به تأخیر افتد-الف
  .، قصاص تبدیل به دیه می شود  ویاحتمالی با توجه به لزوم رعایت مصلحت -ب
  .قاضا یا اسقاط قصاص معتبر است هر چند رشد وی احراز نشده باشد نظر شخص بالغ در خصوص ت-ج
  کدام هیچ-د
  

  .............مورد استفاده قرار داده است،  تحویل داده و پس از انجام جعل توسط وی،» ب«سندی عادی را برای ارتکاب جعل به شخص » الف« شخص - 199
 84 اسفند.  سراسریارشد                                                               .شوند یب میبه عنوان شرکت در جعل تعق» ب«و شخص » الف« شخص -الف
  .  مباشر آن است» ب«مرتکب معاونت در جعل و شخص » الف« شخص -ب
  .شوند  مرتکب جعل تعقیب می به عنوان»ب«ول و شخص به عنوان استفاده از سند مجع» الف« شخص -ج
  .شوند به اتهام مباشرت در جعل تعقیب می» ب«از سند مجعول و شخص  در استفاده و مباشرت  عنوان معاونت درجعلبه» الف« شخص-د
  

 84 اسفند. ارشد سراسری           :هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است، بمیرد   با توجه به قانون مجازات اسالمی ،-  200
  .                                                   شود  ساقط می ،اتل قصاص ودیه در صورت فراری نبودن ق-الف
  . دار پرداخت دیه مقتول خواهد بود  المال عهده  بیت-ب
  . شود  در هر صورت قصاص تبدیل به دیه می-ج
  . شود  در هر صورت قصاص و دیه ساقط می-د
    

 84 اسفند. ارشد سراسری                                     شبه عمدی به چه صورت است؟  مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمدی و قتل در حکم-  201
  .                             شود  محاسبه میوقوع قتلاین مهلت از زمان   مدت دو سال است و مبداء-الف
  .  شود  محاسبه میقطعیت حکماین مهلت از زمان   سال است و مبداءدو مدت -ب
  . شود   سه سال است و مبداء این مهلت از زمان وقوع قتل محاسبه می مدت-ج
  .  تعیین مهلت پرداخت با دادگاه است و مهلت قانونی خاص وجود ندارد-د
  

     :قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دو شاهد عادل به ارتکاب همان قتل توسط شخص دیگری شهادت دهند به  اگرکسی-  202 
                                        .استیفا کنند توانند قصاص یا دیه را  حسب اقرار مقر یا شهادت شهود میکنند  مخیراند و به هر کدام رجوعها دم در رجوع به هر یک از آن  اولیاء -الف
    84اسفند.    سراسری  . ارشد                                                             . شود المال پرداخت می شود و دیه مقتول از بیت ی دیه از هر دو ساقط م و قصاص-ب
  . شود قرار اعتبار ندارد و تنها مقر قصاص می شهود در مقابل ا شهادت-ج
  .پردازندل را بها باید مشترکإدیه  مقتو شود و آن  قصاص از هر دو ساقط می-د
  

 84 اسفند. ارشد سراسری           . . . . . در جرم قتل عمدی، هرگاه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو کند - 203
  . شود شود ولی دیه نفس و تعریز ناشی از قتل عمدی ساقط نمی  اگر گذشت منجی علیه مطلق باشد، قصاص نفس ساقط می-الف
  .  توانند در هر صورت دیه نفس را از قاتل اخذ کنند شود ولی اولیاء دم می از قتل عمدی ساقط می و نیز تعریز ناشی حق قصاص نفس -ب
 . شود  قانون مجازات اسالمی در هر صورت ساقط نمی612شود، ولی دیه ناشی از قتل عمدی و نیز تعریز موضوع ماده   حق قصاص نفس ساقط می-ج
توانند    که گذشت مجنی علیه به شرط دیه باشد، اولیاء دم می           شود و در صورتی     قتل عمدی ساقط نمی   ، ولی تعریز ناشی از      گرد   قصاص نفس ساقط می    -د

  . دیه  اخذ کنند
  
   د-203  الف                              -202  الف                               -201  الف                             -200  د                           -199                                 ج - 198  د                              -197 الف                              -196  ب                                 -195     
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 84اسفند. د سراسریارش                                                          ..........          هرگاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود - 204
  . شود جانی تعریز می شود و نسبت به چنین هم  در مقابل مادر حسب مورد قصاص یا دیه تعیین می-الف
  . شود شود و برای جنین چیزی پرداخت نمی  چنانچه این عمل با یک ضربه صورت گیرد فقط دیه مادر پرداخت می-ب
  . ثیری در دیۀ جنین نخواهد داشت جانی قصاص شود ، تأ مقابل مادر ،شود و اگر در  افزوده میای که باشد به دیه مادر   دیه جنین در هر مرحله-ج
  . شود مادر اضافه می  دیۀ  به  جنین  شود واال دیه شود دیگر برای جنین چیزی منظور نمی قصاص  مادر جانی  باشد و در مقابل   اگر جنایت عمدی -د
  

  84 اسفند. ارشد سراسری                   :پرداخت دیه در قتل خطا محض و یا در حکم خطا محض را به عهده دارد عبارتست از ه مسئولیت ک» عاقله« منظور از -205
   .دارند پرداخت دیه را به عهده ارث،  السهم الفوت به میزان حق که همه وراث حین به طوری ، ان ذکور ابوینی یا  ابی به ترتیب طبقات ارث  کلیه بستگ-الف
  . نداشب دار پرداخت دیه می  بصورت مساوی عهده ینی یا ابی که به ترتیب طبقات ارث و با اولویت هر طبقه نسبت به طبقه بعدی ، کلیه بستگان ذکور نسبی ابو-ب
  . باشند دار پرداخت دیه می االرث، عهده ق کلیه بستگان ذکور نسبی ابوینی یا ابی که به ترتیب طبقات ارث و با اولویت هر طبقه نسبت به طبقه بعدی، به نسبت ح-ج
  .باشند دار پرداخت دیه می الفوت بصورت مساوی عهده که همه وراث حین  به طوری ،ینی یا ابی تنها و یا امی به ترتیب طبقات ارث کلیه بستگان ابو-د
  

  ...ی علیه در اثر همان جرح فوت کندهرگاه شخص نابالغ و ممیزی مرتکب ایراد جرح عمدی گردد، و پس از بلوغ وی ، مجن - 206
 84اسفند. ارشد سراسری                                                                             .شود ، ولی باید دیه مقتول را شخصاً بپردازد  قاتل قصاص نمی-الف
  . شود  قاتل به مجازات قصاص نفس ناشی از قتل عمدی محکوم می-ب
  . مقتول بپردازند شود و عاقله وی باید دیه مقتول را به اولیاء اتل قصاص نمی ق-ج
  . شود  قانون مجازات اسالمی و دیه ناشی از قتل محکوم می612 سال موضوع ماده 3-10ولی به مجازات حبس تعزیری  شود ،  قاتل قصاص نمی-د
  

 84 اسفند. ارشد سراسری                                                                                                                   کدام جمله در مورد شرایط اجرای قصاص عضو صحیح است؟  -  207
  . کند  فقط وجود همان شرایط قصاص نفس در قصاص عضو کفایت می-الف
  . صاص نفس کامالً متفاوت است شرایط الزم برای اجرای قصاص عضو با شرایط الزم برای اجرای ق-ب
  .نفس از شرایطی که رعایت آنها در قصاص عضو ضروری است بیشتر است  شرایط الزم برای قصاص -ج
  .  در قصاص عضو ، عالوه بر شرایطی که در اجرای قصاص نفس ضروری است، وجود شرایط دیگری هم الزم است-د
  

 84اسفند. ارشد سراسری                                                                ؟          کبیر صحیح است قل و قتل صغیر به وسیله کدام جمله در مورد قتل مجنون به وسیله عا-  208
  شود ولی دومی با جود سایر شرایط موجب قصاص است  اولی موجب قصاص نمی-الف
  .  ی دم ، هر دو موجب قصاص است  در صورت درخواست اولیا-ب
  . شود  هیچ یک موجب قصاص نمی-ج
  .شود  هر دو موجب قصاص می-د
  

  85 اردیبهشت.        ارشد آزاد                            در دعوی قتل کدام یک از شرایط زیر در مورد مدعی علیه شرط است ؟               – 209
   عقل –الف 

   بلوغ –ب 
   رشد –ج 
   هیچکدام –د 
  

:                                                 تاخیر از این مهلت ها .  ، شبه عمد دو سال و خطای محض سه سال استلاخت دیه از زمان وقوع قتل را معین کرده که در قتل عمد یکسا قانون مهلت پرد- 210
  85اردیبهشت. ارشد آزاد                                                   مطلقا جایز نیست–الف 

    با اجازه دادگاه امکان دارد -ب 
   با درخواست متهم امکان دارد –ج 
   بدون تراضی طرفین جایز نیست–د 
  

 مقتول باید چگونه دیه. میرد  رهگذر بر اثر اصابت یک ضربه که معلوم نیست توسط کدامیک از این سه نفر وارد شده می. اند   سه نفر با یکدیگر گالویز شده- 211
  85مرداد. مشاوره حقوقی                                       پرداخت شود ؟                                            

   از بیت المال –الف 
   حسب قرعه –ب 
   به تساوی از سوی سه نفر –ج 
  شود  ای پرداخت نمی  دیه– د 
  

  85مرداد. مشاوره حقوقی        سازد ، مسوول پرداخت دیه کیست ؟ ی دیگری افتاده او را مجروح می شخصی بر اثر لغزیدن از بام به رو-212
         خود وی                                                                                                      –الف 

   عاقله –ب 
  المال   بیت–ج 
  شود ای پرداخت نمی  دیه–د 
  

  الف           -212  ج                             -211  د                              -210                        د       - 209  الف                               -208  د                              -207  ج                               - 206  الف                                -205  ج                                 -204     
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  85آبان. وکالت                             :                          مقاومت در برابر قوای انتظامی و تامینی دفاع مشروع محسوب میشود-213
 .  حتی اگرمامورین مشغول انجام وظیفه باشند-الف 

  .  حتی اگر مامورین ازحدود وظایف خود خارج نشده باشند-ب 
  . امورین بدون اخطار قبلی انجام شده باشد اگر عملیات م-ج 
  .  اگر مامورین مشغول انجام وظیفه نبوده ویا از حدود وظایف خود خارج شده باشند- د
  

  85آبان. وکالت                                                                                                        : درطریق اثبات قتل عمدی از طریق قسامه- 214
 .درهر حال وی باید پنجاه نفر برای قسم حاضر کند   درصورت رد قسامه به مدعی علیه ،-الف 

  .  در صورت رد قسامه به مدعی علیه ، وی با ادای یک قسم تبرئه می شود-ب 
  .ن باشد  مدعی باید در هرحال پنجاه نفر برای ادای قسم حاضر کند و خودش می تواند یکی از آنا-ج 
          مدعی باید پنجاه نفر برای قسامه حاضرکند، لیکن اگر خویشاوندان نسبی مرد به ایـن تعـداد نداشـت و یـا حاضـر بـه قـسم نـشدند، هرقـسم خورنـده                                    - د

  .می تواند بیش از یک قسم یاد کند تا تعداد قسم ها به عدد پنجاه برسد
  

  85آبان. وکالت                                                رد برعضوی از بدن زن ، کدام یک  ازگزینه های زیر درست است ؟ در مقایسه دیه زن و مرد در صورت جنایت م- 215
                                            . دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد-الف 

  .  است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه زن برسد  دیه زن و مرد یکسان-ب 
  .  دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به بیش از ثلث دیه زن برسد-ج 
  .   دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به بیش از ثلث دیه کامل برسد- د
  

 در این فرض عنوان عمل مرتکب چیست؟                                                       ،د اما از ماهیت نوعا کشنده بودن عمل آگاهی ندارد دیگری را به قتل می رسان ، شخصی با عمل نوعا کشنده-216
 85آبان.  وکالت                                                                                                                                                              قتل عمدی است           -الف 

    قتل شبه عمدی است-ب 
   است ی  قتل در حکم عمد-ج 
   قتل در حکم شبه عمدی است - د
  

  85اسفند .                                                                                                                                        ارشد سراسری :             تغلیظ دیه در مواردی صورت می گیرد که -217
   فوت در یکی از چهارماه حرام واقع شود-الف
   صدمه در یکی از چهارماه حرام واقع شود-ب
  دو در یکی از چهارماه حرام واقع شود صدمه و فوت هر -ج
   صدمه و فوت هر دو در یکی از روزهای ماه رمضان واقع شود-د
  

  85اسفند.  دیه چشم نابینای کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینای مادرزاد است چه مقدار می باشد ؟                                                 ارشد سراسری -218
   دیه کامل -الف
    نصف دیه کامل -ب
    دو سوم دیه کامل-ج
    ثلث دیه کامل -د
  

  85اسفند. ی  کدام گزینه در مورد همسر مقتول در قتل عمد نادرست است ؟                                                                                                                    ارشد سراسر-219
    نمی تواند شاکی باشد-الف 
   نمی تواند متقاضی قصاص باشد-ب
   نمی تواند قاتل را از قصاص عفو نماید-ج
    می تواند در صورت تبدیل قصاص به دیه از دیه سهم ببرد-د
  

تلفنی خبر دروغ تصادف و فوت فرزندش را به او می دهد و             به قصد قتل پیرزنی و با علم به این که وی به تازگی عمل جراحی قلب انجام داده است                    » الف   « -220
  85اسفند. چه قتلی محقق شده است ؟                                                                                                                                ارشد سراسری . او هم با شنیدن این خبر می میرد 

   عمد -الف
   شبه عمد-ب
    در حکم شبه عمد-ج
   خطای محض-د
  

  85اسفند. ارشد سراسری  .................                                                                                           در قتل عمد چنانچه قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان باشند ، -221
   حال قصاص ثابت می گردد  در هر–الف 
   در صورتی که هر دو پیرو یک دین باشند قصاص ثابت می گردد -ب
    درصورتی که هر دو از کفار ذمی باشند ، قصاص ثابت می گردد-ج
    در صورتی که مقیم کشور جمهوری اسالمی ایران باشند ، قصاص ثابت می گردد-د
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 به قتل برسانند و اولیای دم مقتوله تقاضای قصاص هر دو را داشته باشند به هر کدام از آنها بایـد چقـدر دیـه                           چنانچه مرد و زنی به طور مشترک زنی را         -222
  85اسفند.                                                                    ارشد سراسری پرداخت کنند ؟                                                                                                                                              

   به هر کدام یک دوم دیه کامل مرد-الف
   به هر کدام یک دوم  دیه کامل زن -ب
   به مرد یک دوم  دیه کامل مرد و به زن یک دوم دیه کامل زن -ج
  زن یک دوم دیه کامل زن  به مرد سه چهارم دیه کامل مرد و به -د
  

  85اسفند. ارشد سراسری .                                                             با وجود سایر شرایط مستوجب قصاص است ...............  طبق قانون مجازات اسالمی ، قتل -223
   نابالغ توسط مجنون -الف
   مجنون توسط عاقل -ب
  یه  نابالغ توسط سف-ج
   بالغ توسط نابالغ-د
  

  86آذر. وکالت :                                                                                                                                        هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد -224
  مستقر می گردد و بر عهده وراث جانی است   قصاص ساقط می شود و دیه -الف 
   قصاص ساقط می شود و پرداخت دیه بر عهده عاقله است -ب
    قصاص و دیه هر دو ساقط می شود -ج
    قصاص ساقط می شود اما پرداخت دیه منوط به تقاضای اولیای دم است-د
  

  86آذر.                                                                                                                                       وکالت  کدام گزینه در مورد قسامه قتل عمد نادرست است ؟               -225
   قسم خورندگان به شرط رعایت نصاب قانونی باید از خویشان و بستگان مدعی باشند -الف
  ند مگر آن که مدعی زن باشد  قسم خورندگان باید مرد باش-ب
    قسم خورندگان باید از روی علم به ارتکاب قتل سوگند بخورند -ج
   اگر تعداد قسم خورندگان مدعی کمتر از پنجاه نفر باشد تکرار قسم تا کامل شدن حدنصاب امکان پذیر نیست -د
  

  86آذر. وکالت                                                                                                                                          :                          زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان موجب -226
    فقط قتل زانی است و زانیه حسب مورد مجازات می شود -الف
   موجب قتل هر دو است-ب
   موجب جلد هر دو است -ج
  جب رجم هر دو است  مو-د
  

  86آذر.  ماههای حرام که باعث تغلیط دیه می شود کدامند ؟                                                                                                                                                سردفتری -227
  ، صفر ذیحجه ، ذیقعده ، محرم -الف
    رجب ، ذیقعده ، ذیحجه ، محرم-ب
    رمضان ، محرم ، رجب ، ذیحجه -ج
    محرم ، صفر ، رمضان ، ذیقعده-د
  

  86آذر.                                            سردفتری :                                                                                                          اگر کسی دستور به قتل رساندن دیگری را بدهد -228
   مرتکب به حبس ابد و آمر به پرداخت دیه محکوم می گردد-الف
   مرتکب قصاص و آمر به حبس ابد محکوم می گردد-ب
   آمر محکوم به قصاص و مرتکب به حبس ابد محکوم می گردد-ج
  د محکوم می گردد مرتکب فقط به پرداخت دیه و آمر به حبس اب-د
  

  86آذر. سردفتری :                                                هرگاه ارتکاب قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی خطاء و عاقله منکر خطائی بودن آن باشد -229
   قول عاقله مقدم بر قول جانی می باشد-الف
  د قول جانی مقدم بر قول عاقله می باش-ب
   قول عاقله با سوگند مقدم بر قول جانی می باشد-ج
   قول جانی با سوگند مقدم بر قول عاقله می باشد-د
  

  86آذر.                        سردفتری :                                                                                        در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند   هرگاه دو نفر عدواناً-230
    بطور مساوی عهده دار خسارت خواهند بود -الف
   متضامناً مسئول جبران خسارات وارده هستند-ب
   میزان مسئولیت آنان از طرف دادگاه تعیین خواهد شد  به تناسب نحوه مداخله هر یک ،-ج
   سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر-د
  

  د           -230  ج                              -229  ب                               -228  ب                               -227  الف                             -226                           ب      - 225  ج                               - 224  ج                                -223  د                                -222     
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  86آذر. سردفتری .                                                                           است ..................  اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت -231
   ارش-الف
   ثلث دیه کامله-ب
   نصف دیه کامله-ج
  مان دیه شنوائی  ه-د
  

  مجازات چنین شخصی چیست ؟.  فردی با ایراد جرحی که با یک ضربت انجام شده هم موجب نقص عضو و هم موجب قتل می گردد -232
  86آذر.  سردفتری                                     تنها به مجازات قصاص نفس محکوم می گردد                                                                                     -الف
   هم به مجازات نفس و هم به مجازات نقص عضو محکوم می گردد-ب
   نسبت به قتل قصاص می شود و نسبت به نقص عضو باید دیه پرداخت کند-ج
   نسبت به قتل قصاص می شود و نسبت به نقص عضو به مجازات تعزیری محکوم می گردد-د
  

گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حالت دیگری کاری را انجام                          هر -233
  : دهد که به حیات او پایان بخشد 

  86آذر.  سردفتری                                                                            ولی دم می تواند با اذن ولی امر هر دو نفر را قصاص کند                               -الف
   اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد-ب
   اولی قصاص می شود و نسبت به عمل دومی مسئولیتی بار نیست-ج
  ئی موجب مرگ می گردید قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنها-د
  

  86آذر. سردفتری :                                                                                                                                                                   در جنایتی که موجب نقصان صوت شود  -234
   شود   ارش تعیین می-الف
   تکلیف به مصالحه می شود-ب
   دیه مقرر در قانون پرداخت می شود-ج
   حسب مورد دیه یا ارش پرداخت می شود-د
  

» ب« شـخص   . که در پایین در حال راه رفتن در پیاده رو است ، جان مـی بـازد                  » ب  « از بلندی به پایین پریده و بر اثر برخورد با شخص            » الف  «  شخص   -235
  86اسفند .                                                                                                                                                                                          ارشد سراسری لی شده است ؟مرتکب چه قت

   خطای محض–الف 
   شبه عمد-ب
  خطای محض در حکم -ج
   قتلی به وی قابل انتساب نیست-د
  

  86اسفند .                               ارشد سراسری  از نظر قانون مجازات اسالمی مجازات زنی که جنین خود را پس از ولوج روح در آن سقط می کند ، چیست ؟ -236
   قصاص-الف
   پرداخت دیه نفس از سوی زن-ب
  زن و حبس تعزیری وی پرداخت دیه نفس از سوی -ج
   پرداخت دیه نفس از سوی عاقله زن و حبس تعزیری زن-د
  

  86اسفند . اسری                                                                                                                               ارشد سر کدام گزینه در مورد کاربردهای قسامه ، صحیح است ؟-237
     فقط برای اثبات قتل به کار می رود -الف
   فقط برای اثبات قتل یا جنایات مادون نفس به کار می رود -ب
   برای اثبات محکومیت یا برائت از ارتکاب جنایت و یا اثبات نوع جنایت به کار می رود -ج
  ئت از ارتکاب جنایت به کار می رود  در قتل یا جنایات مادون نفس فقط برای اثبات محکومیت یا برا-د
  

  86اسفند .                                                                          ارشد سراسری ................. اگر اولیاء دم مقتول بدون اذن ولی امر ، اقدام به قصاص قاتل کنند ، -238
   مجازاتی برای آنان در قانون مجازات اسالمی مشخص نشده است چون استیفاء حق نموده اند هیچ گونه-الف
   به سه تا ده سال حبس محکوم می شوند612 عمل آنان مشمول اخالل در نظم و امنیت بوده و به موجب ماده -ب
   مرتکب قتلی شده اند که موجب قصاص است ، بنابراین وراث قاتل می توانند تقاضای قصاص آن ها را بنمایند-ج
  از حیث ارتکاب قتل ، عمل مجرمانه ای انجام نداده اند ، لیکن به علت عدم اذن ولی امر ، به یک تا پنج سال حبس تعزیری محکوم می شوند  -د

 د           -238  ج                                     - 237                  ب                 -236  ب                                    -235  الف                                      -234  ب                                    -233  الف                                       -232 ب                                       -231     
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سردسـتگی    هرگاه دو یا چند نفر در ارتکاب قتل شرکت کنند ولی یکی از آنان جنبه سردستگی نسبت به سایرین داشته باشد ، برابر مقررات جاری کشور ،                           -239
    86اسفند .                                                                                                                                                                                                               ارشد سراسری ..............وی 
   در قصاص نفس تأثیری نخواهد داشت اما اگر نوبت به دیه رسید به نسبت نقش سردستگی سهم او در پرداخت دیه بیشتر از سایرین خواهد بود-الف
   هیچ تأثیری در مجازات قصاص و یا دیه بدل از قصاص نفس و نیز مجازات حبس تعزیری ناشی از ارتکاب قتل عمدی نخواهد داشت-ب
د که مسئولیت اصلی قتل بر عهده وی بوده و قصاص نفس یا دیه بدل از قصاص و نیز حـبس تعزیـری ناشـی از ارتکـاب قتـل عمـدی                                موجب می شو   -ج

  . متوجه وی شود 
 از حیث مجازات قصاص و یا دیه بدل از قصاص نفس ، تأثیری در مجازات وی و سایرین نخواهد داشـت ، لـیکن از حیـث مجـازات حـبس تعزیـری                  -د

  تل عمدی ، سردستگی وی می تواند موجب تشدید مجازات تعزیری شودناشی از ق
  

  86 اسفند .                                                                                                                                       ارشد سراسری  در کدام یک از موارد زیر سقط جنین مجاز است ؟-240
  . تأیید پزشکی قانونی ، رضایت پدر و مادر در صورتی که جنین کمتر از چهار ماه باشد -الف
  . گواهی یک پزشک متخصص ، تأیید پزشکی قانونی ، رضایت مادر در صورتی که جنین کمتر از چهارماه باشد-ب
  .ورتی که جنین کمتر از چهارماه باشد تشخیص قطعی سه پزشک متخصص ، تأیید پزشکی قانونی و رضایت مادر در ص-ج
  .  تشخیص قطعی سه پزشک متخصص ، تأیید پزشکی قانونی ، رضایت پدر و مادر و پرداخت دیه به بیت المال در صورتی که جنین کمتر از چهارماه باشد -د
  

  قتل ارتکابی چه نوع قتلی است ؟. ه و موجب مرگ وی می شود  شخصی در اثر وقوع آتش سوزی از روی اضطرار به پایین پریده و اتفاقا روی  عابری افتاد-241
  86 اسفند.  ارشد سراسری    عمد                                                                                                                                                                          –الف 
   شبه عمد-ب
   خطای محض-ج
   در حکم عمد-د
  

  87بهمن.                                                                                                 وکالت : باید تعداد شرکت کنندگان.  در بزه منازعه که منتهی به قتل یا ضرب و جرح شود-242
          . نفر باشند3 حداقل -الف
  . نفر باشند50 تعداد شرکت کنندگان باید -ب
      . نفر باشند10 تا 2 تعداد شرکت کنندگان باید بین -ج
  . تعداد مطرح نیست-د
  

  87بهمن.                                          وکالت                                                                                  :آید در چنین صورتی  پدری در مقام قتل عمدی فرزند خود بر می-243
        .شود  پدر قصاص می-الف
   . مجازات پدر منحصرا دیه است-ب
      .شود  پدر به هیچ مجازاتی محکوم نمی-ج
  . به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد-د
   

  87بهمن.                                                                                   وکالت :   رجم یا قتل است در صورت انکار متهم هرگاه کسی اقرار به زنایی نماید که مجازات آن-244
  .شود گیرد و حد قتل و رجم ساقط می  انکار مورد پذیرش قرار می-الف
  . انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست-ب
  .گیرد یا زانیه دارد در صورت رضایت زانی یا زانیه انکار مورد پذیرش قرار می بستگی به رضایت زانی -ج
  . پذیرش انکار بعد از اقرار بستگی به سایر دالیل دارد و تقویت کننده آن است و به تنهایی جایگاهی ندارد-د
  

  87بهمن.                                                                                                                                 وکالت                                    :شود ثابت می................  قتل شبه عمد -245
        ل د زن عا2 با شهادت -الف
   مرد عادل 2 با شهادت -ب
         با شهادت یک مرد عادل -ج
  ل  زن عاد1 مرد عادل و 1 با شهادت -د
  

  87بهمن.                                                                                                                   وکالت :های ثبوت سرقت مشمول حد گواهی است مشروط به اینکه  یکی از راه-246
      . دو زن و دو مرد عادل باشند -الف
  .دل باشند زن عا2 یک مرد عادل و -ب
       . مرد عادل باشند2 گواهان -ج
  . یک مرد عادل و زن عادل باشند-د
  

  87بهمن.         وکالت                                                                                                                                     : هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد-247
      . شود  قاتل قصاص می-الف
  .شود  قاتل به دیه و تعزیر محکوم می-ب
        . شود  قاتل تعزیر می-ج
  . قاتل فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد-د
  

  د             -247  ج                              -246  ب                                 -245  الف                           -244  د                              -243  الف                             - 242               ج                  -241  ج                                 -240  د                                -239     
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  87بهمن.                                                                  وکالت : شود در این صورت شوند و موضوع شبه عمد تشخیص داده می  دو نفر در اثر برخورد با یکدیگر می-248
      . گیرد کدام تعلق نمی ای به هیچ  دیه-الف
  . شود  نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می-ب
  .شود  نصف دیه هر کدام از مال بستگان نزدیک آنها پرداخت می-ج
  .ه بیت المال است نصف دیه هر کدام به عهد-د
  

  87بهمن.                                                                                                                                 وکالت :های مشمول حد آمده است یک از جرم  مجازات تبعید در کدام-249
      االرض   محاربه و افساد فی– زنا –قوادی  -الف
     سرقت – قذف -ب
     مساحقه – شرب خمر -ج
  تفخیذ  -د
  

شود نـوع     کند که موجب مرگ او می       ه قلب وی اصابت می    دهد اما گلوله ب     دف گلوله قرار می   پای او را ه   » ب«به قصد مجروح ساختن شخص      » الف« شخص   -250
  87بهمن.                                                                                                                                                              ارشد سراسری                                                     قتل کدام است؟

         عمدی   -الف
        شبه عمد   -ب
       خطای محض    -ج
   در حکم شبه عمد-د
  

ای به سر وی وارد سازد که موجب کور شدن یکی از چشمان وی گردد ولی مجنی علیه از مرگ نجـات یابـد در                گاه شخصی به قصد کشتن دیگری ضربه       هر -251
  87بهمن .                                                                                    ارشد سراسری   .....                                                                                                               این صورت مرتکب

     .ی کور شدن یک چشم محکوم خواهد شد  تنها به پرداخت دیه-الف
   .ی یک چشم محکوم خواهد شد  به مجازات شروع به قتل عمدی و پرداخت دیه-ب
  .شود ی یک چشم محکوم می ی بدنی منجر به فقدان بینایی و پرداخت دیه مه به مجازات ایراد صد-ج
  .شود ی چشم محکوم می های شروع به قتل عمدی و ایراد ضرب و جرح منجر به نابینایی و پرداخت دیه  به مجموع مجازات-د
  

» ج«ی ایـن تهدیـد مرتکـب قتـل            در نتیجه » ب«شخص  .  کشت پنج نفر را خواهد   » الف«را نکشد   » ج«کند که اگر      را تهدید می  » ب«شخص  » الف« شخص   -252
  87بهمن .   ارشد سراسری                                                                                          و عاقل هستند، به ترتیب کدام است ؟که هر دو بالغ » ب«و » الف«مجازات . شود می
       قصاص  - حبس ابد-الف
        تعزیر    - قصاص-ب
       حبس ابد   - قصاص-ج
   تعزیر- تعزیر-د
  

  87بهمن . ارشد سراسری                                                                                           ای که ورود آن بتواند موجب ثبوت قصاص شود کدام است؟      حداقل صدمه-253
    یر رنگ               تغی-الف
        خراش پوست       -ب
        ورود ضربه               -ج
   تورم-د
  

  87بهمن . ارشد سراسری                                                                        کند مجازات وی چیست؟  شخصی که گوش راست ندارد گوش راست دیگری را قطع می-254
         قط تعزیر                                       ف-الف
   قصاص گوش چپ-ب
          قصاص گوش چپ یا پرداخت دیه   -ج
   پرداخت دیه گوش راست و تعزیر-د
  

  87بهمن . ارشد سراسری                                                                                ...ی کامله برسد یک ضربه وارد به زن به ثلث دیه) های ارش( هرگاه مجموع اروش-255
   مجموع تنصیف خواهد شد بنا به رای وحدت رویه-الف
  شود بنا به رای وحدت رویه  تنصیف انجام نمی-ب
  شود بنا به نص قانون مجازات اسالمی  تنصیف انجام نمی-ج
   مجموع تنصیف خواهد شد بنا به نص قانون مجازات اسالمی-د
  

          :    صحیح است» های بازدارنده تعزیرات و مجازات«های زیر در مورد تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی با عنوان   کدام یک از تاریخ-256
  88اردیبهشت . ارشد آزاد                                                                                                                                                                                             1361 -الف
                                1362 -ب
                                   1375 -ج
  1377 -د
  

  ج           -256 الف                            -255  د                               -254                   ب            - 253  الف                              -252  ج                               -251  الف                               -250  الف                              -249  ب                              -248     
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   88اردیبهشت. آزاد ارشد                                                                                                                         صحیح نیست؟» لوث« کدام یک از معانی زیر در مورد لغت-257
   خلط کردن                  -الف
   مشتبه ساختن                     -ب
   پلیدی                                 -ج
   از بین بردن-د
  

  88 اردیبهشت.  آزاد ارشد                                                                                 های زیر در مورد طرق اثبات سرقت موجب حد صحیح نیست؟  کدام یک از گزینه-258
   شهادت دو مرد عادل-الف
   علم قاضی-ب
  .که اقرار کننده بالغ، عاقل و مختار باشد دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی مشروط بر آن-ج
  . دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی مشروط بر آنکه اقرار کننده بالغ، عاقل و قاصد و مختار باشد-د
  

در چنین شرایطی   کند    به پرداخت مبلغ دیه در مورد ارتکاب قتل شبه عمد محکوم شده و محکومیت قابلیت اجرا پیدا کرده است اما محکوم فرار می                      » الف «-259
  88اردیبهشت .                                                                                                                                          ارشد آزاد های زیر در مورد او قابل اجرانیست؟ کدام یک از گزینه

                                   . شود  از مال او گرفته می-الف
   .شود در صورتی که مالی از محکوم یافت نشود  از عاقله وی دریافت می-ب
  .شود در صورتی که مالی از محکوم گرفته نشود  از بستگان نزدیک او گرفته می-ج
  .نتوان دریافت نمودشود در صورتی که مالی از محکوم یافت نشود و از بستگان وی نیز  المال داده می  از بیت-د
  

 در تصادف رانندگی ، نوع جراحات حاصله عبارتست از متالحمه ناحیه سر ، دامیه بازوی دست راست و دو فقره حارصه ساق پای راسـت ، مجمـوع دیـات                               -260
  88تیر .                                                                                                    مشاوران حقوقی                                                                 مزبور چه درصدی از دیه کامل است ؟      

   پنج درصد-الف
   شش درصد-ب
   هفت درصد-ج
   هشت درصد-د
  

  88تیر .       مشاوران حقوقی                                                                                                                     :                                                           حد قوادی عبارتست از -261
   تازیانه75 -الف
   تازیانه و تبعید برای مرد75 -ب
   تازیانه80 -ج
   تازیانه و تبعید برای زن یا مرد80 -د
  

   88آذر .                                                                                                                                                                                                   وکالت ینه صحیح است؟  کدام گز-262
   .ک وسیله نقلیه موتوری جرم است  عدم اعالم سرقت یا فقدان پال-الف
  . عدم اعالم سرقت وسیله موتوری جرم است -ب
  . عدم اعالم سرقت وسیله موتوری فقط از جانب مالک جرم است -ج
  . موارد الف و ب صحیح است -د
  

  88آذر .                                                                               وکالت                    عدم ثبت کدام یک از وقایع زیر به موجب قانون مجازات اسالمی جرم نیست ؟      -263
   نکاح دائم و منقطع-الف
   نکاح دائم  -ب
   نکاح منقطع و فسخ نکاح -ج
   طالق و رجوع و نکاح دائم-د
  

  88آذر .                                                                           وکالت : و او را به قتل رساند اگر الف با اسلحه پر و با تصور خالی بودن آن به طرف ب تیراندازی کند -264
   . قتل عمد است -الف
  . قتل در حکم شبه عمد است -ب
  . قتل در حکم عمد است -ج
  . قتل شبه عمد است -د
  

  88آذر .                                                                                                                                                                       وکالت  ؟                         کدام عبارت صحیح نیست-265
    . هرگاه بالغ نابالغ را بکشد قصاص نمی شود -الف
  .قصاص است  قتل در حالت مستی مستوجب -ب
  . اکراه در قتل مجوز قتل نیست -ج
  . قتل عمدی توسط دیوانه موجب ضمان عاقله است -د
  
  

    الف         - 265  ب                               -264  د                                -263  د                             -262  ب                              -261  الف                               -260  ب                             - 259              ج                   -258  د                                -257     



 
   
   

  

168

 
 ]جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص [   حقوق جزای اختصاصی

      www.departeman.com 66912180   ـ 09123787199        .از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی 

  88آذر .                          وکالت  :                                                                                                              در قطع الله گوش در جنایت که موجب زوال شنوایی شود-266
   . فقط دیه زوال شنوایی پرداخت می شود -الف
  . فقط دیه الله گوش پرداخت می شود -ب
  . دو دیه کامل پرداخت می شود -ج
  . دو جنایت محسوب شده و برای هر جنایت دیه آن جنایت پرداخت می شود -د
  

دیه قابل پرداخت چـه  . شخص مجروح در ماه ذی الحجه در ایران می میرد         . معظمه دیگری را مجروح می سازد         شخصی در ماه ذی القعده در حرم مکه           -267
  88بهمن .                                                                ارشد سراسری                                                                                                                                                       مقدار است ؟

    دو دیه کامله -الف
    دیه کامله-ب
    دیه کامله به عالوه یک سوم آن -ج
    دیه کامله به عالوه دو سوم آن -د
  

رایط روحی و جسمی ضعیف دیگری ، به وی بدهد و در نتیجه شخص مذکور بمیرد ،                   اگر شخصی یک خبر ناگوار را با علم به کشنده بودن آن با توجه به ش                 -268
  88بهمن .                                                                                         ارشد سراسری . مورد تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت ........... مرتکب ، به عنوان ارتکاب قتل 

    در حکم شبه عمد-الف
    شبه عمد-ب
   عمدی -ج
   خطای محض-د
  

  88بهمن .                                          ارشد سراسری   دیه جنایتی که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فرو بردن غذا شود ، چقدر است ؟-269
    دیه کامل-الف
    ثلث دیه کامل -ب
  ث دیه کامل  دو ثل-ج
  .  با نظر حاکم تعیین خواهد شد -د
  

  یـا    معیـار .  قانون مجازات اسالمی ، در صورت اجتماع دو سبب عدوانی و غیرعدوانی ، شخص متعدی را ضـامن دانـسته اسـت                        364  قسمت اخیر ماده      -270
  88بهمن .                                                                                                                 ارشد سراسری                                       معیارهای تشخیص عدوانی بودن رفتار ، چیست ؟

    عدم مهارت مرتکب -الف
    عامد بودن مرتکب-ب
    برخورداری مرتکب از سوء نیت-ج
   یا انجام کار بدون رعایت مقررات   خروج مرتکب از حد متعارف ، انجام کار بدون اذن-د
  

  88بهمن .                                                                               ارشد سراسری   در کدام یک از موارد زیر دیه در صورت ارتکاب قتل در ماه حرام تغلیظ می شود ؟-271
  .نکه چه کسی مسئول پرداخت آن است انجام می شود   تغلیظ دیه در هر حال و بدون توجه به ای-الف
    تنها درصورت پرداخت دیه از سوی خود مرتکب یا عاقله وی -ب
    تنها در صورت پرداخت دیه از سوی بستگان یا بیت المال-ج
    تنها در صورت پرداخت دیه از سوی خود مرتکب -د
  

  فاضل دیه قابل پرداخت چه میزان است ؟.  اولیای دم زن در ماه حرام قصد قصاص مرد را دارند .  مردی در ماه حرام ، زنی را به قتل رسانده است -272
  88 بهمن.  ارشد سراسری                                                                                                                                                                ثلث دیه کامله-الف
    دو ثلث دیه کامله-ب
    نصف دیه کامله-ج
    چهارپنجم دیه کامله-د
  

  ، چیست ؟» همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن ، بی اختیار پرت شود «  قانون مجازات اسالمی از عبارت 327  منظور ماده -273
  88 بهمن.  ارشد سراسری                                                                                                                                  پرت شدن بر اثر هُل دادن دیگری -الف 
  اضطرار و نظایر آنها    پرت شدن از روی ناچار ،-ب
    قصد پرت شدن بر روی شخص معینی ولی افتادن بر روی دیگری-ج
  .ن اختیار در حالی که لحظاتی قبل ازآن قصد پرت شدن وجود داشته است   پرت شدن بدو-د
  

  89ت اردیبهش.                                                                                                                        ارشد آزاد  کدام گزینه مشمول قتل در حکم خطای محض نمی باشد ؟-274
   قتل در حالت خواب-الف
   قتل توسط نابالغ-ب
   قتل در حالت مستی -ج
   قتل توسط دیوانه-د
  

 ج             -274  ج                              -273  ب                                 -272  الف                             -271                    د            -270  د                               - 269  ج                               - 268  ج                                -267  د                                -266     
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  89اردیبهشت . ارشد آزاد                                                                                                                   محصن به صورت عنف مشمول کدام مجازات است ؟  زنای مرد-275
   رجم-الف
   قتل-ب
   گزینه های الف و ب -ج
   هیچ کدام-د
  

  89اردیبهشت . شد آزاد                                                                                                                                    ار: هرگاه محکوم به مجازات حد سرقت ، مجنون شود -276
  . مجازات حدی از او ساقط نمی شود -الف
  . مجازات حدی تا رفع حالت دیوانگی منتفی است -ب
  . مجازات حدی ساقط است -ج
   هیچ کدام-د
  

  89اردیبهشت .                                                                                       ارشد آزاد                                                                                  : هرگاه قاتل عمدی فوت نماید -277
  . المال پرداخت می شود ت قصاص ساقط و دیه از بی-الف
  . قصاص و دیه ساقط است -ب
  .رار بمیرد دیه از بستگان گرفته می شود ف قصاص ساقط ولی اگر در حالت -ج
  .صحیح است  گزینه های ب و ج -د
  

  89اردیبهشت .                            ارشد آزاد  هرگاه در اکراه در قتل ، اکراه شونده صغیر ممیز باشد و اکراه کننده بالغ و عاقل ، مجازات چگونه خواهد بود ؟-278
  . اکراه کننده حبس ابد و دیه مقتول را عاقله اکراه کننده می پردازد -الف
  . اکراه کننده قصاص و اکراه شونده مسئولیتی ندارد -ب
  . اکراه کننده حبس ابد و اکراه شونده دیه را پرداخت نماید -ج
   هیچ کدام-د
  

  89اردیبهشت .                                                     ارشد آزاد                                                                                     مشمول تغلیظ دیه چه مواردی را در برمی گیرد ؟-279
   تمامی انواع قتل-الف
   فقط قتل عمد-ب
   قتل عمدی و ضرب و جرح عمدی-ج
   تمامی انواع قتل و ضرب و جرح عمدی -د
  

  89اردیبهشت .                                                                                                   ارشد آزاد               انکار پس از اقرار کدام مجازات را در بزه زنا ساقط می نماید ؟-280
   شالق -الف
   رجم-ب
   قتل-ج
   گزینه های ب و ج -د
  

  89اردیبهشت .                                                                                                      ارشد آزاد                                           زنای محصنه با مرد نابالغ چه مجازاتی دارد ؟-281
   رجم–الف 
   جلد-ب
   قتل-ج
   هیچ کدام -د
  

  89آذر .                                                                                                                    وکالت                                                         : در حقوق کیفری ایران ، جهل حکمی -282
  . رافع مسئولیت کیفری است -الف
  . رافع مسئولیت کیفری نیست -ب
  . استثنائاً رافع مسئولیت کیفری است -ج
  .ری نیست  استثنائاً رافع مسئولیت کیف-د
  

  89آذر .                                                                                                                                       وکالت : اگر ولی دم بدون اذن ولی امر محکوم به قصاص را بکشد -283
  . فاقد عنوان مجرمانه است -الف
  .تل موجب قصاص شده است  مرتکب ق-ب
  . مرتکب قتل در حکم شبه عمد گردیده است -ج
  . عاقلۀ وی محکوم به پرداخت دیه می شود -د
  

  الف          -283                       ج        -282  ب                               - 281  د                             - 280  الف                             -279  الف                              - 278 د                               - 277  الف                               -276              ب                   -275     
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  89بهمن. اسری                                                        ارشد سر  حکم موردی که شخص بالغ و عاقلی یک طفل ممیز را وادار به قتل شخصی کند چه خواهد بود ؟-284
  . سال محکوم می شود 3-10  اکراه کننده به پرداخت دیۀ مقتول و حبس تعزیری به مدت -الف
  .  اکراه کننده به پرداخت دیۀ مقتول و حبس ابد محکوم خواهد شد -ب
  .  طفل مذکور در حکم وسیله بوده و اکراه کننده به قصاص نفس محکوم خواهد شد -ج
  . ابد محکوم می شود و دیۀ مقتول بر عهدۀ عاقلۀ طفل می باشد   اکراه کننده به حبس-د
  

    هرگاه رانندۀ وسیلۀ نقلیه که فاقد گواهینامۀ رانندگی است ، در اثر بی احتیاطی و تصادف با عابر ، موجب سقط جنین وی شود چه مجازاتی خواهد داشت؟-285
در این صـورت نداشـتن پروانـۀ        . یراد صدمۀ منجر به سقط جنین غیرعمدی محکوم می شود             عالوه بر پرداخت دیه ، به مجازات تعزیری ناشی از ا            -الف

  89 بهمن.  ارشد سراسری                                                                                                                 .رانندگی از علل مشددۀ مجازات تعزیری خواهد بود 
  .  به مجازات تعزیری ناشی از ایراد صدمۀ منجر به سقط جنین غیرعمدی محکوم می شود    عالوه بر پرداخت دیه و مجازات رانندگی بدون گواهینامه ،-ب
ر صورت در این صورت قاضی ، د.   عالوه بر پرداخت دیه ، به مجازات تعزیری ناشی از ایراد صدمۀ منجر به سقط جنین غیرعمدی محکوم می شود -ج

  .صالحدید ، می تواند به دلیل نداشتن پروانۀ رانندگی مجازات تعزیری را تشدید کند 
  .   عالوه بر پرداخت دیه ، به مجازات تعزیری به دلیل سقط جنین و حبس تعزیری ناشی از رانندگی منجر به صدمۀ بدنی محکوم می شود -د
  

ز ، با سهل انگاری خود جوشکاری ناقص نماید و سپس مهندس ناظر هم مسامحه نموده و دستور رفع نقص                      چنانچه یک کارگر متصدی اتصاالت لوله های گا         -286
  89بهمن .                                                                          ارشد سراسری جوشکاری را ندهد و در نتیجۀ نشت گاز ، فردی کشته شود ، مسئولیت هر یک چه خواهد بود ؟

  .  مهندس به دلیل تقدم اثر مسئول است -الف
  . کارگر به دلیل تقدم اثر مسئول است -ب
  . مسئولیت کارگر و مهندس از حیث پرداخت دیه به قید قرعه تعیین خواهد شد -ج
  .  کارگر و مهندس شرکای در قتل محسوب می شوند و مسئولیت مساوی خواهند داشت -د
  

راد جرح ، عمل نوعاً کشنده ای را علیه دیگری انجام می دهد ، مثالً ضربۀ چماقی را حوالۀ گیجگاه او می کند ، ولـی قربـانی جاخـالی                                کسی به قصد ای     -287
  89بهمن .      ارشد سراسری                                       چه جرم یا جرایمی ارتکاب یافته است ؟. دهد که در نتیجه ضربه به دست او خورده وی را مجروح می سازد  می
    ایراد جرح عمدی-الف
    شروع به قتل عمدی-ب
    ایراد جرح غیرعمدی-ج
    شروع به قتل عمدی و ایراد جرح عمدی-د
  

  90آبان .                                                                                قضاوت                                                                                         کدام گزینه در مورد قسامه صحیح است؟-288
  . صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث نیست و مدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه می شود-الف
  .یق لوث نیست و او با اقامه بینه تبرئه می شود صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصاد-ب
   صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث است و او برای تبرئه باید اقامه قسامه کند-ج
  . صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث است و او برای تبرئه باید اقامه بینه کند-د
  

  90آبان .                                                                                                                                                                                                                         قضاوت :م زنا در جر-289
  .کاره به زن تعلق نمی گیرد اساسا ارش الب-الف
  . مهرالمثل به جای ارش البکاره به زن پرداخت می شود-ب
  . ارش البکاره به زن تعلق می گیرد هر چند زنا با رضایت او باشد-ج
  . ارش البکاره به زن تعلق می گیرد در صورتیکه بدون رضایت او زنا صورت گرفته باشد-د
  

  90آبان .                                                                                                                                                                 قضاوت گونه است؟ا شهادت چب اثبات جرم شرب خمر -290
  . فقط با شهادت دو مرد ثابت می شود-الف
  .ی شود با شهادت یک مرد و دو زن ثابت م-ب
  . با شهادت زنان منفرداً و مجتمعاً قابل اثبات است-ج
  . با شهادت چهارزن ثابت می شود-د
  

  90آبان .                                          قضاوت                                                                                                                                 : هرگاه مرتکب قتل موجب قصاص بمیرد-291
  . دیه مقتول از ورثه اخذ می شود-الف
  . دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود-ب
  . دیه و قصاص ساقط می شود-ج
  .  گرفته می شود دیه مقتول از اموال قاتل استیفاء می شود و اگر نداشته باشد از اقربای او به ترتیب االقرب فاالقرب-د
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  90آبان .                                                                                                     قضاوت :قاط عمدی جنینی که دارای روح باشد توام با صدمه عمدی به مادر مجازات اس-292
  . قصاص نسبت به مادر و جنین است-الف
  . وارده به مادر و پرداخت دیه جنین است قصاص صدمات-ب
  . قصاص نسبت به جنین و دیه نسبت به مادر تعیین می شود-ج
  . دیه برای مادر و جنین تعیین می شود-د
  

  90آذر .                                                                                             وکالت                                                                                              :  تحریک یا ترغیب به خودکشی– 293
  .جرم نیست -الف
  .شود تسبیب در قتل تلقی می -ب
  .آید معاونت در قتل به حساب می -ج
  . گردد قی میای یا مخابراتی صورت گیرد جرم تل های رایانه در صورتی که از طریق سامانه -د
  

  : مقصر اعالم نماید%40و یکی را  %60 هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه سرنشین یا سرنشینان آنها کشته شوند و کارشناس تصادفات یکی از رانندگان را – 294
  90 آذر.  وکالت                                                                                                                             .رانندگان به تناسب تقصیر خود مسئولیت دارند -الف
  .گردد المال پرداخت می در صورت فوت رانندگان، دیه از بیت -ب
  .تقصیر رانندگان به هر میزان که باشد مسئولیت آنها به طور مساوی خواهد بود -ج
  .گان به تناسب تقصیر خود مسئولیت دارندنامه، رانند در صورت داشتن بیمه -د
  

دهـد،    فرد ب عمل موصوف را انجام می      .  آقای الف به آقای ب مراجعه تا برای معافیت وی از خدمت نظام وظیفه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل نماید                     –295
  90آذر .                                                                                                                                                              وکالت                                                                     : در این صورت

  . گردد عمل هر دو مباشرت تلقی می -الف
  .گردد آقای الف جاعل و آقای ب معاون محسوب می -ب
          .گردد آقای الف معاون و آقای ب جاعل محسوب می -ج
  .آقای ب جاعل تلقی و عمل آقای الف فاقد وصف مجرمانه است -د
  

  90آذر .                                  وکالت                                                                   باشد؟  کدام یک از موارد زیر جزء شرایط الزم برای تحقق سقط جنین قانونی نمی– 296
          رضایت پدر و تجویز دادگاه  -الف
  وقوع سقط جنین قبل از ولوج روح -ب
  .الخلقه بودن جنین که موجب حرج مادر است ناقص -ج
   تشخیص قطعی سه پزشک و تایید پزشکی قانونی -د
  

علیه گردیده است، در این صورت        ه جرح غیرعمدی ب نموده که در نهایت موجب کوری کامل هر دو چشم مجنی              های حرام اقدام ب      آقای الف در یکی از ماه      –297
  90آذر .                                                                                وکالت                                                                                                                                                         :مرتکب باید

  .دیه کامل پرداخت نماید -الف
  .دیه کامل به اضافه ارش پرداخت نماید -ب
  .دیه کامل به اضافه نصف دیه پرداخت نماید -ج
  .دیه کامل به اضافه ثلث دیه کامل پرداخت نماید -د
  

باشد با عابری تصادف و باعث مـرگ           آقای الف که فاقد پروانه رانندگی است لکن تخلف دیگری مرتکب نشده است در محلی که عبور عابر پیاده ممنوع می                     – 298
  90آذر .                                                                                                            وکالت                                                                                                  :شود، در این صورت وی می
  . راننده ضامن نیست -الف
  .راننده ضامن است -ب
  .شود راننده ضامن است و به علت فقدان گواهینامه رانندگی مجازات وی تشدید می -ج
  .شود المال و راننده فقط به مجازات رانندگی بدون پروانه محکوم می به عهده بیتپرداخت دیه  -د
  

  90آذر .                                 وکالت                                                                                                                              :اند شده اکراه زنا به کنند ادعا زانیه یا زانی اگر – 299
  .الزم است مدعیان اکراه، آن را به اثبات برسانند -الف
  .دهد چنانچه دادگاه احتمال دهد این ادعا خالف واقع است به آن ترتیب اثر نمی -ب
  . صرف چنین ادعایی برای سقوط حد کافی است مگر یقین بر خالف آن وجود داشته باشد -ج
  .شود چنانچه برای ادعای خود دلیل اقامه نمایند حد ساقط می -د
  

  90آذر .  وکالت                                                                                                                                                    کدام یک از عبارات زیر در مورد قسامه صحیح نیست؟– 300
  .توان با آن نوع قتل را مشخص کرد می -الف
  .توان با استناد به آن نوع جرح را مشخص کرد می -ب
          .توان با استناد به آن معاونت در قتل را ثابت نمود می -ج
  .توان با استناد به آن قصاص عضو را اثبات نمود می -د
  

  د           -300 ج                            -299  الف                             -298                    الف            - 297 الف                                -296  ج                                - 295  ج                              - 294  د                               -293  ب                                 -292     
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فرد مجنون  از خود دفاع کرده  و با اخذ سالح از دست مجنون او را به قتل برساند ، در این صورت چه حکمی راجـع              ی شدید      هرگاه شخصی به دلیل حمله     -301
  90بهمن .                                                           ارشد سراسری                                                                                                                                 به آن فرد صادر خواهد شد؟ 

  .ی قتل را بپردازد   به دلیل دفاع مشروع ، مسئولیت کیفری ندارد ولی باید دیه-الف
  .  به دلیل دفاع بیش از حد تناسب ، قصاص می شود-ب
  .  به دلیل دفاع مشروع ، مرتکب جرمی نشده است-ج
  .ی قتل را به اولیای دم مقتول بپردازد به دلیل دفاع بیش از حد تناسب ، تعزیر می شود و باید دیه  -د
  

ی مقتول هم خواهان دیه ، امـا           ، زوجه   دختر خواهان دیه  . ی حین الفوت عبارتند از یک زوجه، یک پسر و یک دختر             عمداً به قتل رسیده است ورثه     » الف   « -302
  90بهمن .                                                                                                                                                                     ارشد سراسری تکلیف چیست؟. پسر خواهان قصاص است 

  . قصاص کند  پسر می تواند با پرداخت سهم خواهر خود از دیه قاتل را-الف
  .  پسر بدون جلب رضایت خواهر و مادر خود حق قصاص ندارد-ب
  .  پسر بدون جلب رضایت خواهر خود حق قصاص ندارد-ج
  .  پسر می تواند با پرداخت سهم خواهر و مادر خود از دیه قاتل را قصاص کند-د
  

  90بهمن .                               ارشد سراسری اه چه حکمی را صادر خواهد کرد؟ دادگ ،احتیاطی مرتکب رخ دهد  در صورتی که قتل خطای محض به دلیل بی-303
  ی وی    پرداخت بالمناصفه دیه از سوی مرتکب و عاقله-الف
  ی مرتکب    پرداخت دیه از سوی عاقله-ب
    پرداخت دیه از سوی مرتکب -ج
   ی یک تا سه سال حبس   پرداخت دیه از سوی مرتکب به عالوه-د
  

در . هم در نتیجه وقوع زلزله به بیرون پرتاب می شود           » ج  « شخص  .  برای هنرنمایی به بیرون می پرند       » ب«  برای فرار از زلزله و شخص         » الف«  شخص   -304
  90بهمن .                                              ارشد سراسری                               مسئولیت هر کدام چگونه خواهد بود؟ . اثر اصابت هر سه با عابری شخص عابر کشته می شود 

  »ب « و ثلث دیه از » الف «   اخذ ثلث دیه از -الف
  » ب « و نصف دیه از » الف «   اخذ نصف دیه از-ب
    اخذ دیه از هر سه نفر به تساوی-ج
  »ج « ی  قلهو ثلث دیه از عا» ب « ، ثلث دیه از » الف «   اخذ ثلث دیه از -د
  

  90بهمن .                                                                                                             ارشد سراسری  به ارتکاب قتل عمدی چه میزان است ؟  مجازات معاونت در شروع -305
    از شش ماه تا سه سال حبس -الف
    شش ماه حبس -ب
  جزای نقدی   -ج
  .       مجازات ندارد-د
  

  90بهمن .                                                                                                ارشد سراسری م بودن مقتول در چه زمانی موجب عدم ثبوت قصاص می شود؟ مهدور الد-306
    در زمان صدور حکم -الف
   وقوع مرگ   فقط در زمان-ب
    فقط در زمان ایراد ضربه -ج
    در هر یک از دو زمان ایراد ضربه یا وقوع مرگ -د
  

   91آبان .                     وکالت  عمل نابالغی که عمداً کسی را بکشد ، مشمول کدام عنوان است ؟                                                                                                         – 307
  قتل عمد -الف
   قتل خطای محض-ب
   قتل در حکم خطای محض-ج
   قتل در حکم عمد-د
  

  91آبان .                                    وکالت :                                                                             هرگاه طفل ممیزی طفل غیرممیزی را اکراه به قتل کند ، در این صورت  – 308
  .دیه از بیت المال پرداخت می شود  -الف
  . عاقله هر دو محکوم به پرداخت دیه می شوند -ب
  . عاقله طفل غیرممیز محکوم به پرداخت دیه می شوند و طفل ممیز تعزیر می شود -ج
  .  عاقله طفل ممیز محکوم به پرداخت دیه می شود -د
  

   91آبان. کدام یک از شروط ، شرط تحقق حالت اضطرار نیست ؟                                                                                                                                                وکالت  – 309
  بروز خطر شدید -الف
   رفع خطر ضرورت ارتکاب عمل برای-ب
   نداشتن وظیفه مقابله با خطر-ج
   تناسب جرم با خطر موجود-د
  

  ج          - 309 د                            -308  ج                                  -307  د                              - 306  ب                                -305  الف                                - 304  ج                               - 303                           د      -302  د                                  -301     
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  91آبان .               قضاوت  تأثیر وسیله در تحقق قتل و نوع آن ، کدام است ؟                                                                                                                                           -310
  . موضوعیت دارد و در تحقق آن ، مؤثر است -الف
  . موضوعیت ندارد لکن می تواند در نوع قتل مؤثر باشد -ب
  . موضوعیت دارد لکن در نوع آن ، کامالً بی اثر است -ج
  . موضوعیت ندارد لکن نوع قتل همواره بستگی به وسیله دارد -د
  

مهمان . موضوع را به مدیر خود منعکس می کند و به تحریک مدیر ، قصد جان مهمان را می کند                      ران که از رفتار یک مهمان ناراحت است ،        کارگر یک رستو   -311
غذا را مقابـل   نشسته است ، با عجله همان 10کارگر غذا را سمی کرده و در حالی که مهمان دیگری در میز شماره .  می نشسته است 10یاد شده غالباً در میز شماره  

  91آبان . مطابق نظر حقوقدانان ، نوع قتل و ماهیت عمل مدیر چیست ؟                                    قضاوت . آن مهمان جدید می گذارد و در نهایت این مهمان می میرد 
   شرط - به منزله خطای محض -الف
   سبب- شبه عمد -ب
   معاونت- در حکم عمد -ج
  ت  معاون- عمد -د
  

عمـل او مـشمول کـدام       .  عباس که شاهد قتل حمید به دست رحیم است ، پس از رؤیت این صحنه و در حالی که رحیم در حال فرار است ، او را می کشد                               -312
  91آبان.                                                                                                                   قضاوت                                                                                                    عنوان مجرمانه است ؟

  . در صورت اجازه اولیای دم نسبت به عمل او ، رافع مجازات قصاص است -الف
  . قتل عمدی ، موجب دیه و دارای مجازات تعزیری است -ب
  .وجه به مهدورالدم بودن قاتل ، فاقد وصف جزایی است  با ت-ج
  . قتل عمدی ، موجب قصاص است -د
  

.  فردی به منزل خانمی زنگ زده و به دروغ خبر تصادف و مرگ تنها فرزندش را به او می دهد و او هم با توجه به بیماری قلبی در دم جـان مـی سـپارد          -313
  91آبان. ح است ؟                                                                                                                                                               قضاوت کدام مورد ، در خصوص قتل واقع شده صحی

  . قتل بالمباشره است که حسب مورد مستوجب قصاص یا دیه است -الف
  . از طریق فعل معنوی است  قتل خطای محض-ب
  . قتل بالتسبیب است که حسب مورد مستوجب قصاص یا دیه است -ج
  . قتل شبه عمد از طریق فعل معنوی است -د
  

  91آبان .                   قضاوت  با توجه به نص قانون مجازات اسالمی ، عاقله در صورت تحقق اکراه در قتل ، در کدام مورد ، مسئول است ؟                                 -314
  . اگر اکراه کننده ، کودک غیرممیز باشد قصاص نمی شود بلکه عاقله دیه می دهد -الف
  . اگر اکراه کننده ، کودک ممیز باشد قصاص نمی شود بلکه عاقله دیه می دهد -ب
  .هد  اگر اکراه شونده ، کودک ممیز باشد قصاص نمی شود بلکه عاقله او دیه می د-ج
  . اگر اکراه شونده ، کودک غیرممیز باشد قصاص نمی شود بلکه عاقله دیه می دهد -د
  

  91آبان.                                          قضاوت  اگر قتل خطای محض به دلیل بی احتیاطی یا بی مباالتی مرتکب رخ دهد ، دادگاه چه حکمی صادر خواهد کرد ؟-315
  ز سوی مرتکب پرداخت دیه ا-الف
   پرداخت دیه مشترکاً از سوی مرتکب و عاقله-ب
   پرداخت دیه از سوی عاقله مرتکب -ج
   پرداخت دیه از سوی مرتکب به عالوه یک تا سه سال حبس -د
  

  91آبان .                                                                             قضاوت ..............                                        شرب خمر ،  با عنایت به قانون مجازات اسالمی ، در اتهام -316
  . صرف ادعای جهل به قانون ، رافع مسئولیت است -الف
  . ادعای جهل به قانون و اثبات آن ، رافع مسئولیت است -ب
  . طبق قاعده کلی جهل به قانون ، رافع مسئولیت نیست -ج
  .جهل به قانون و احتمال صحت این ادعا ، رافع مسئولیت است  ادعای -د
  

  91ن بهم.  کدام جمله در مورد شرکت در منازعه صحیح است ؟                                                                                                                                     ارشد سراسری  -317
  .  شرکت در منازعه یک جرم مقیّد است -الف
  . برای تحقق جرم شرکت در منازعه باید نتیجۀ نهایی در صحنۀ نزاع رخ دهد -ب
  . مجازات شرکت در منازعه فقط در مواردی اعمال می شود که قاتل یا ضارب شناسایی نشود -ج
  .ردد گ مجازات شرکت در منازعه فقط علیه صدمه زنندگان اعمال می-د
  

که ( » ج  « به دستور   ) که پزشک کشیک است     ( » ب  « پس از انتقال شخص مجروح به بیمارستان ،         . با چاقو دیگری را شدیداً مجروح می کند         » الف  « شخص   -318
  91بهمن .                          ارشد سراسری چه کسی قاتل محسوب می شود ؟         . در پذیرش وی تعلّل می کند و مجنی علیه جان می سپارد ) رئیس بیمارستان است 

    الف -الف
   ب -ب
   الف و ب مشترکاً-ج
   الف ، ب ، ج مشترکاً-د
  
  الف            - 318  الف                               -317  د                              -316  د                              -315  ج                               -314        ج                          - 313  د                              -312  د                               -311  ب                                -310     
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  91بهمن .                     ارشد سراسری کدام معیار می تواند در تشخیص اقوی بودن سبب از مباشر به کار رود ؟                                                                                -319
  تنها صغر سن یا جنون مباشر  -الف
   فقط ماهیت انتظار عرف از هر یک از مباشر یا سبب-ب
   صغر سن ، جنون ، جهل یا فریب خوردن مباشر و ماهیت انتظار عرف از هر یک از مباشر یا سبب -ج
   تنها جهل یا فریب خوردن یا اکراه شدن مباشر-د
  

  91بهمن. دیۀ چشم بینای کسی که چشم دیگرش را قبالً ، به دلیل جنایت دیگری بر آن ، از دست داده است چه مقدار می باشد ؟                    ارشد سراسری  -320
  دیۀ کامل   -الف
   دو برابر دیۀ کامل-ب
   یک و نیم برابر دیۀ کامل-ج
   یک دوم دیۀ کامل -د
  

  مسئولیت ضارب برای پرداخت دیه چه میزان است ؟. أثیر مشترک یک ضربۀ چاقو ، نیش زنبور و گازگرفتگی سگ می میرد شخصی در نتیجۀ ت -321
  91 بهمن.  ارشد سراسری                               دیۀ کامل                                                                                                                                           -الف
   نصف دیۀ کامل-ب
   یک سوم دیۀ کامل -ج
   دو سوم دیۀ کامل-د
  

هرگاه نابالغی عمداً کسی را مجروح کند و شخص مرتکب ، قبل از مردن مجروح در اثر آن جراحت ، بالغ شده باشد ، قصاص یا پرداخت دیه به چه صورت                                – 322
  91بهمن .                                                                                                                                                                                                                        ارشد سراسری خواهد بود ؟

  .ۀ مقتول را بپردازد عاقله باید دی  -الف
  . مرتکب خود باید دیۀ مقتول را بپردازد -ب
  .گردد  قانون مجازات اسالمی محکوم می612 دیه از بیت المال پرداخت می شود و مرتکب به حبس تعزیری مقرر در مادۀ -ج
  .   چون قبل از وقوع مرگ مقتول ، مرتکب بالغ شده است پس قصاص می شود -د
  

  رد دو یا چند وسیلۀ نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن گردد ، مسئولیت پرداخت دیه به چه صورت خواهد بود ؟هرگاه برخو -323
  91 بهمن.  ارشد سراسری            .                                                                                                 در صورت عدم تقصیر ، با بیت المال خواهد بود   -الف
  .  در صورت تقصیر ، به میزان تقصیر هر یک محاسبه خواهد شد -ب
  . در صورت تقصیر ، به میزان تقصیر هر یک و در صورت عدم تقصیر ، به صورت مساوی محاسبه خواهد شد -ج
  . در صورت تقصیر ، به هر میزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود -د
  

به صورت عمدی به قتل می رسد ، کدام گزینه در مورد قتل مجنی              » ب  « که به قصاص نفس محکوم شده از بازداشتگاه فرار می کند و سپس توسط               » الف  «  -324
  91بهمن .                                                                                             ارشد سراسری علیه اول صحیح است ؟                                                                                                          

  .قصاص و دیه ساقط می شود   -الف
  . قصاص به دیه تبدیل و از بیت المال داده می شود -ب
  . داده می شود » الف «  قصاص به دیه تبدیل و از اموال -ج
  . داده می شود » ب « ص به دیه تبدیل و از اموال  قصا-د
  

  91بهمن .                              ارشد سراسری   هرگاه راننده که ارتکاب قتل به او منتسب است ، مرتکب تقصیری نشده باشد ، مسئولیت وی چگونه خواهد بود ؟-325
  .فقط ضامن دیه است   -الف
  . فقط قابل مجازات حبس است -ب
  . حکم به دیه و تعزیر وی داده نمی شود -ج
  .  ضامن دیه و قابل مجازات حبس است -د
  

  در صورت عدم تحقق قتل ، از حیث مجازات تعزیری کدام گزینه صحیح است ؟. وی را مورد ضرب و جرح قرار می دهد »  ب « به قصد قتل » الف «  -326
  91 بهمن.  ارشد سراسری   .                                 گردد تنها به مجازات شروع به قتل محکوم می» الف « ازآنجا که ضرب و جرح مقدمۀ قتل است ،   -الف
  .گردد تنها به مجازات ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم می» الف «  از آنجا که ضرب و جرح مقدمۀ قتل است ، -ب
  .گردد به جمع مجازات ها محکوم می» الف « و ایراد ضرب و جرح ،  با توجه به تحقق تعدد مادی بین جرم شروع به قتل عمد -ج
  . به مجازات اشد محکوم می شود » الف «  با توجه به تحقق تعدد معنوی بین جرم شروع به قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی ، -د
  

  92آبان  .                                                                                                          قضاوت  در کدام یک از جنایات زیر ، حکم تغلیظ دیه جاری نمی شود ؟                     -327
    وارده بر غیر مسلمانان-الف
   علیه اشخاص نابالغ-ب
   غیرعمدی-ج
   مادون نفس -د
  
  
  د           - 327  د                              -326ج                                -325  ج                                - 324  د                               -323  الف                                - 322  ج                                - 321  د                               -320  ج                                 -319     
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ی می گیرند و برای این کار ، اولی سنگی را در معبر عام گذاشته و دومی چاهی در مقابل آن                      یکدیگر تصمیم به مجروح کردن شخص سوم        د و نفر با تبانی       -328
  92آبان  . مسئولیت متوجه کیست ؟                                                          قضاو ت . شخص ثالث بر اثر برخورد با سنگ و افتادن در چاه مصدوم می شود . حفر می کند 

  هر دو نفر به تساوی -فال
  . شخص مسئول ، به قید قرعه تعیین خواهد شد -ب
  . شخص دوم ، که سبب موخر در حدوث را به وجود آورده است -ج
  .  شخص اول ، که سبب مقدم در تأثیر را به وجود آورده است -د
  

  92آبان  .  کدام مورد ، صحیح است ؟                                                 قضاوت  پزشک در معالجاتی که انجام می دهد ، هرگاه موجب تلف یا صدمه بدنی شود  ، -329
  .ضامن نیست  -الف
  . در صورت اخذ برائت ، در هر صورت ضامن نیست -ب
  . در صورت عدم قصور یا تقصیر در علم و عمل و عالوه بر آن اخذ برائت ، ضامن نیست -ج
  . قصیر در علم و عمل ، ضامن نیست  در صورت عدم قصور یا ت-د
  

  92آبان .  هرگاه شریک ، بیش از سهم خود از مال مشاع سرقت نماید ، کدام مورد صحیح است ؟                                                                                       قضاوت  -330
  .  مستوجب حد را داشته و مازاد بر سهم او به حد نصاب هم برسد سرقت تعزیری است ، هر چند شرایط سرقت -الف
  .  چنانچه مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد ، مستوجب حد است -ب
  .  وصف کیفری ندارد -ج
  .  خیانت در امانت است -د
  

  92آبان  .                                                                           قضاوت اگر شخصی برای رهایی از اکراه ، مرتکب قتل اکراه کننده شود ، کدام مورد صحیح است ؟    -331
  . تحت هر شرایطی ، دیه و تعزیر دارد  -الف
  . قصاص ، دیه و تعزیر ندارد   در صورت رعایت شرایط دفاع مشروع ،-ب
  .  ساقط یا ثابت می گردد  با شخص قاضی صادر کننده حکم ، هر یک از مجازات ها به تنهایی-ج
  .  در صورت رعایت شرایط دفاع مشروع ، قصاص ساقط ، ولکن دیه به قوت خود باقی است -د
  

  92آبان  .                                                                   قضاوت  کدام مورد صحیح است ؟                                                                                                                             -332
  .  در صورتی که شخصی مال را توسط صغیر ممیز از حرز خارج کند ، مباشر محسوب می شود و در صورت وجود شرایط دیگر ، مستوجب حد است -الف
  . شریکی که آن را سرقت کرده است ، مستحق حد است  در صورتی که ارزش مال مشاع بیش از نصاب باشد ،-ب
  .  نوبت به عضو مخالف می رسد   هرگاه سارق فاقد متعلق باشد ،-ج
  .  در صورتی که شخص مرتکب سرقت حدی و سرقت تعزیری شود ، فقط به مجازات حدی محکوم می شود -د
  

  92آبان  .                                                                                                                             قضاوت کدام یک از موارد زیر ، جنایت شبه عمدی محسوب می شود ؟   -333
 کند ، سپس خالف آن      هرگاه مرتکب ، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن که با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی حیوان است ، جنایتی را وارد                        -الف

  .معلوم گردد 
  .در صورتی که نه مجنی علیه و نه فرد مورد نظر مهدورالدم نباشند  هرگاه کسی به علت اشتباه در هویت ، مرتکب جنایتی بر دیگری شود ،-ب
  . جنایت عمدی فردی که نتیجه رفتار ارتکابی بیشتر از مقصود وی است ، نسبت به جنایت کمتر -ج
  . که مرتکب در حال خواب جنایتی کند ، در حالی که آگاه و متوجه است که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری است  در صورتی-د
  

   آیا مجنی علیه می تواند دست جانی را از قسمت مچ قصاص کند ؟ در موردی که شخصی دست دیگری را عمداً از آرنج قطع کرده است ، -334
  92آبان    .  قضاوت                                                                                                                                                          در هر صورت می تواند   -الف
   با رضایت جانی می تواند-ب
   در هر صورت نمی تواند -ج
  می تواند  با اذن ولی امر و بدون رضایت جانی -د
  

  92آبان  . در زنای محصنه ، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد ، مجازات زانیه کدام است ؟                                                                                          قضاوت  -335
  نود و نه ضربه شالق -الف
   صد ضربه شالق-ب
   اعدام-ج
   رجم-د
  

  اگر کسی به علت اشتباه در هویت ، مرتکب قتل انسان بی گناهی شود ، جنایت ارتکابی مشمول کدام یک از عناوین حقوقی است ؟ -336
  92آبان  .  قضاوت                                                       قتل عمد                                                                                                                             -الف
   قتل شبه عمد-ب
   قتل در حکم شبه عمد-ج
   قتل خطای محض-د
  

  الف         - 336  ب                              -335  ب                              - 334  الف                              -333  ب                             -332  ب                               -331  ب                             - 330        د                        -329  الف                                -328     
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 اگر فردی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند ، مرتکب جنایت خطای محض شده و در مهلت مناسـب قـادر بـه                               -337
  92آبان  . پرداخت دیه نباشد ، پرداخت دیه چه حکمی دارد ؟                                                                                                                                                               قضاوت 

  .رداخت دیه است در هر حال ، خود جانی مکلف به پ -الف
  .  معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود -ب
  .  دیه ساقط می شود -ج
  .  عاقله او باید دیه بدهد -د
  

  در جنایت عمدی ، اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و او حاضر به قسامه نشود ، چه وضعیتی برای متهم پیش خواهد آمد ؟ -338
  92آبان    .  قضاوت                                                                                                                                                   .   به قصاص محکوم می شود  -الف
  .  تبرئه می شود -ب
  .  به پرداخت دیه محکوم می شود -ج
  . می تواند مجدداً قسامه را به شاکی رد کند-د
  

  : در موارد علم اجمالی به ارتکاب قتل توسط یک نفر از دو نفر یا چند نفر معین ، در صورت عدم وجود لوث و تقاضای صاحب حق برای ادای سوگند  –339
  92آذر  .  وکالت                                         .                                                       در صورت ادای سوگند توسط متهمین ، دیه از آنها اخذ می شود  -الف
  .  در صورت ادای سوگند توسط متهمین ، دیه از بیت المال پرداخت می شود -ب
  .  در صورت امتناع متهمین از ادای سوگند ، دیه از بیت المال پرداخت می شود -ج
  .از یک نفر اخذ می شود  در صورت امتناع متهمین از ادای سوگند ، دیه به قید قرعه -د
  

  92آذر . وکالت :                                                                                 در مواردی که رفتار مرتکب موجب آسیب و عیبی در بدن نشود و اثری هم بر جای نگذارد  –340
  . در هر صورت ضمان منتفی و مرتکب تعزیر می شود  -الف
  .  ضمان منتفی است ولی در صورت عمدی بودن و عدم مصالحه ، مرتکب تعزیر می شود -ب
  . گردد  در صورت عمدی بودن ، عمل جرم قابل تعزیر بوده و با عدم مصالحه ارش تعیین می-ج
  .  گردد  در هر صورت عمل جرم قابل تعزیر بوده و با عدم مصالحه ارش تعیین می-د
  

  92آذر . وکالت :                                                                                                                                               مگی اولیای دم صغیر یا مجنون باشند در صورتی که ه – 341
  .تا زمان بلوغ یا افاقه ، امر قصاص به تأخیر می افتد  -الف
  .  امر در خصوص قصاص یا اخذ دیه تصمیم می گیرد که می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه تفویض نماید  ولی-ب
  . ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص یا صلح به دیه دارد -ج
  .ان منتظر بماند  ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص ، مصالحه و گذشت دارد و یا می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آن-د
  

  92آذر . وکالت :                                             در دفاع مشروع ، چنانچه نفس دفاع صدق کند ، لکن مدافع با تجاوز از مراتب دفاع ، مرتکب قتل مهاجم شود  – 342
  .قصاص منتفی و مرتکب مستوجب دیه و تعزیر است  -الف
  .  مرتکب مستوجب قصاص است -ب
  .  مرتکب ضامن دیه بوده ولی مستوجب تعزیر نیست -ج
  .  مرتکب مستوجب تعزیر بوده ولی ضامن دیه نیست -د
  

  92بهمن  . اسری ، به ارتکاب چه جرمی محکوم خواهد شد ؟                                                                       ارشد سر هرگاه شریکی مال مشترک را سرقت نماید  -343
  .چنانچه بیش از سهم خود سرقت کرده باشد و مازاد سهم او به حد نصاب برسد ، مستوجب حد سرقت می باشد   -الف
  . چنانچه قیمت کل مالی که سرقت کرده است به حد نصاب برسد ، جرم سرقت محقق می شود و مستوجب حد سرقت می باشد -ب
  .ده باشد ، جرم سرقت محقق نمی شود ولی نسبت به مازاد سهم خود ضامن است و باید جبران نماید  حتی اگر بیش از سهم خود سرقت کر-ج
  .  چنانچه بیش از سهم خود سرقت کرده باشد ، جرم سرقت محقق می شود ولی فقط مستوجب مجازات تعزیری خواهد بود -د
  

رد ، با مشاهدۀ استمداد فردی در دریا در شرایطی که امکان کمک رسانی بـه او را دارد  ،  که در ساحل دریا به حرفه نجات غریق اشتغال دا    » الف  « آقای   -344
  92بهمن  . ترک فعل او بر اساس کدام یک از مبانی زیر جرم تلقی می شود ؟                                                                ارشد سراسری . از نجات وی خودداری می کند 

  ترک وظیفه ناشی از قانون یا قرارداد  -فال
   ترک وظیفه ناشی از وجود رابطه خاص-ب
   ترک وظیفه ناشی از ایجاد خطر قبلی-ج
   ترک وظیفه ناشی از پذیرش اختیاری مسئولیت -د
  

   دارد ؟ اگر در میان اولیای دم مقتول ولی دم صغیری وجود داشته باشد نسبت به سهم صغیر چه کسی حق تصمیم گیری -345
  92بهمن  .  ارشد سراسری   .                                                                                                                      ولی او فقط حق قصاص یا مصالحه دارد   -الف
  . ولی او ، حق قصاص ، مصالحه و گذشت دارد -ب
  .می تواند در مورد او تصمیم بگیرد  در هر حال مقام رهبری -ج
  . حتماً باید صبر کرد تا صغیر بالغ شود و خود او تصمیم بگیرد -د
  
  

  ب           -345  الف                           -344  الف                             - 343  الف                              -342                               د  -341  ب                                - 340  ب                              - 339  ج                               -338  ب                              -337     
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  92بهمن  .   ارشد سراسری کدام یک از شرایط زیر برای مستوجب حد شدن سرقت ضروری است ؟                                                                                                 -346
   رسیدن ارزش مال مسروق به حدنصاب بدون توجه به تعداد سارقان- 4       رسیدن سهم هر شریک به حد نصاب -3       مفخفیانه بودن هتک حرز   -2        مخفیانه بودن ربایش  -1

   3 و 2 ، 1 موارد -الف 
  3 و 1 موارد -ب
  4 و 3   ،1 موارد -ج
  د همه موار-د
  

  92بهمن  . مهدور الدم بودن مقتول در چه زمانی موجب عدم ثبوت قصاص نفس یا دیۀ نفس می شود ؟                                                              ارشد سراسری   -347
    در زمان محاکمه متهم-الف
   فقط در زمان ایراد ضربه-ب
   فقط در زمان وقوع مرگ-ج
   ایراد ضربه یا وقوع مرگ در زمان-د
  

  هرگاه در اثر رفتار مرتکب آسیب های متعدد در بدن بزه دیده ایجاد شده باشد ، کدام گزینه در مورد میزان دیه صحیح است ؟ – 348
  92بهمن  . ارشد سراسری               .  چنانچه آسیب ها در اثر یک ضربه باشد تنها یک دیه دارد و اگر در اثر چند ضربۀ مرتکب باشد چند دیه دارد -الف
  . چنانچه همۀ آسیب ها در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیب غیر از نوع دیگر باشد ، هر آسیب دیۀ جداگانه دارد -ب
  . چنانچه همۀ آسیب ها از یک نوع باشد ، تنها یک دیه دارد و اگر از چند نوع باشد برای هر آسیب دیۀ جداگانه تعیین می شود -ج
  .انچه آسیب ها در اعضای مختلف باشد ، هر آسیب دیۀ جداگانه دارد و اگر همه آسیب ها در یک عضو باشد ، تنها یک دیه دارد  چن-د
  

  92بهمن  . ارشد سراسری                       کدام گزینه در مورد کسی که مرتکب قتل سارقی شود که محکوم به مجازات جرم سرقت گردیده ، صحیح است ؟ -349
  چنانچه مجنی علیه سرقت تعزیری مرتکب شده باشد ، قاتل وی قصاص می شود و اگر سرقت وی مستوجب هـر حـدی باشـد قاتـل وی فقـط بـه                                  -الف

                             . پرداخت دیه محکوم می شود 
  . دیۀ وی محکوم می شود  چنانچه مجنی علیه سرقت مستوجب هر حدی مرتکب شده باشد ، قاتل وی به قصاص و پرداخت-ب
  . قاتل وی قصاص ندارد ولی به پرداخت دیۀ وی محکوم می شود   چنانچه مجنی علیه سرقت مستوجب هر حدی مرتکب شده باشد ،-ج
  . چنانچه مجنی علیه سرقت مستوجب حد اعدام مرتکب شده باشد ، قاتل وی به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود -د
  

  92بهمن  . ر صورت وجود قصد در فعل ارتکابی کدام گزینه صحیح است ؟                                                                                         ارشد سراسری در جرم قتل د -350
  .گردد می  اگر مرتکب شبهۀ موضوعیه نسبت به موضوع رفتار خود داشته باشد ، عمل وی مشمول قتل شبه عمدی -الف
  . اگر مرتکب شبهۀ موضوعیه نسبت به موضوع رفتار خود داشته باشد ، تأثیری در ماهیت عمل او ندارد و فعل ارتکابی قتل عمدی محسوب می شود -ب
  .  قتل شبه عمدی خواهد بود  قتل عمدی واقع شده و اال  اگر مرتکب شبهۀ موضوعیه نسبت به موضوع رفتار خود داشته باشد ، ولی فعل او نوعاً کشنده باشد ،-ج
 تنها در صورتی که مرتکب هم شبهۀ موضوعیه نسبت به موضوع رفتار خود و هم شبهۀ حکمیه نسبت به عمل ارتکابی داشته باشد قتل شبه عمدی و اال -د

  . قتل عمدی محقق می شود 
  

که صریح در انتساب زنا یا لواط به خواهر یا برادر مخاطب باشد ، چه جرمی محقق         اگر کسی به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری ، الفاظی به کار برد                  -351
  92بهمن  .ارشد سراسری                                           شده است؟                                                                                                                                                                              

  .  هم جرم قذف محقق شده و هم جرم توهین که در صورت شکایت مخاطب ، مرتکب به هر دو مجازات جرم قذف و توهین محکوم می گردد -الف
  .ست و به شرط شکایت وی ، به مجازات حد محکوم می شود  فقط جرم قذف نسبت به کسی که زنا یا لواط به او نسبت داده شده محقق شده ا-ب
  . جرم توهین محقق شده است   جرم قذف محقق نشده است ولی نسبت به مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد ،-ج
  .  نسبت به کسی که زنا یا لواط متوجه او شده جرم قذف و نسبت به مخاطب جرم توهین محقق شده است -د
  

  مطابق ضوابط عرفی راجع به تشخیص اقوی بودن سبب از مباشر ، در کدام مورد ، شخص مباشر را می توان مسئول صدمه وارد بر خویش قلمداد کرد ؟ -352
  92بهمن    .  ارشد سراسری                                                                           .   دختری که برای فرار از تجاوز جنسی ، خود را از بلندی پرت می کند -الف
  . خانمی که برای فرار از مزاحمت های جنسی رانندۀ خودرو ، در خودرو را باز کرده و به بیرون می پرد -ب
  .  کارگری که پس از ایجاد شدن حریق در ساختمان تولیدی محل کارش ، برای فرار از آتش ، از پنجره به بیرون می پرد -ج
  . ه برای فرار از تعقیب ایذائی یک مرد متعرض ، با دویدن در خیابان خود را زیر چرخ های یک اتومبیل در حال حرکت می اندازد  خانمی ک-د
  

  92بهمن  .                                                   ارشد سراسری                                                                                                      قذف در چه صورتی مجازات حد ندارد ؟-353
    تحریک شدن قاذف-الف
   فرزند بودن قاذف نسبت به مقذوف-ب
   نابالغ بودن بزه دیده یا پدر بودن قاذف نسبت به مقذوف-ج
   فقط در صورت پدر بودن قاذف نسبت به مقذوف-د
  
  

  ج           -353                                د        - 352  د                                       - 351  الف                                       -350  د                                    -349  ب                                   -348  د                                      -347                   الف                   -346     



 
   
   

  

178

 
 ]جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص [   حقوق جزای اختصاصی

      www.departeman.com 66912180   ـ 09123787199        .از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی 

  مسئولیت ضارب برای پرداخت دیه چه میزان است ؟. رک یک ضربۀ چاقو و نیش سه حشره جان می سپارد شخصی در نتیجۀ تأثیر مشت -354
  92بهمن  . ارشد سراسری                                                                                                                                                                                 دیه کامل-الف
   نصف دیۀ کامل-ب
   یک سوم دیۀ کامل-ج
   یک چهارم دیۀ کامل-د
  

یک ساعت بعد مراجعه کرده و متوجه می شود که مجنی علیـه  .   شخصی جهت کشتن دیگری سنگ بزرگی را به سر او کوبیده و او را به زمین انداخته است       -355
  مجازات مرتکب در صورت مرگ مجنی علیه چگونه خواهد بود ؟. ضربات مهلکی را با چاقو به وی وارد می کند ، ارد خود را نجات دهد زنده بوده و تالش د

  92اسفند  .  دکتری سراسری                                                                                                              .می شود  مرتکب فقط به قصاص نفس محکوم -الف
  .  مرتکب عالوه بر قصاص نفس به مجازات جنایت بر میت محکوم خواهد شد -ب
  . مرتکب عالوه بر مجازات قصاص نفس ، به پرداخت دیه و مجازات بابت صدمات وارده بر سر محکوم خواهد شد -ج
  .ه قتل عمدی محکوم خواهد شد  مرتکب عالوه بر قصاص نفس به حبس تعزیری ناشی از شروع ب-د
  

  92اسفند .                                                                                           دکتری سراسری  کدام جمله در مورد میزان ارش جنایات وارده بر زن و مرد صحیح است ؟-356
  .نایات وارده به مرد است  ارش جنایات وارده به زن همواره نصف ارش ج-الف
  . از لحاظ میزان ، در مورد ارش فرقی میان زن و مرد نیست -ب
  . در صورتی که میزان ارش ثلث یا بیشتر باشد ، ارش جنایات وارده به زن نصف ارش جنایات وارده به مرد است -ج
  .جنایات وارده به مرد است  در صورت بیشتر بودن میزان ارش از ثلث ، ارش جنایات وارده به زن نصف ارش -د
  

  92اسفند .                           دکتری سراسری   در صورتی که ضربۀ مرتکب هیچ اثری بر مجنی علیه باقی نگذارد ، چه جرمی از سوی وی ارتکاب یافته است ؟-357
   جرم ایراد ضرب مستوجب دیه-الف
   جرم ایراد ضرب مستوجب ارش-ب
  توجب تعزیر جرم توهین ساده مس-ج
   یک جرم خاص مستوجب تعزیر-د
  

  92اسفند .                                                                                                                     دکتری سراسری   اکراه در جنایت بر نفس و یا عضو دارای چه حکمی است ؟-358
  . در جنایت بر نفس و قصاص اکراه کننده در جنایت بر عضو می باشد  موجب قصاص مباشر -الف
  .  موجب قصاص اکراه کننده در جنایت بر نفس و قصاص مباشر در جنایت بر عضو می باشد -ب
  .  در هر دو مورد موجب قصاص اکراه کننده می شود -ج
  . می شود ) فاعل (  در هر دو مورد موجب قصاص مباشر -د
  

  92اسفند .                                                                                   دکتری سراسری  در سرقت مستوجب حد ، سارق فاقد دست راست باشد ، تکلیف چیست ؟  هرگاه-359
  .  سارق تعزیر می شود -الف
  .  پای چپ او قطع می گردد -ب
  . هایش قطع می شود  حسب نظر قاضی دست چپ و یا یکی از پا-ج
  .  دست چپ او قطع می گردد -د
  

» ب«  را عملی سازد با شلیک گلولۀ        به سوی وی حمله ور می شود ، ولی قبل از اینکه بتواند قصد خود              » ب  « بدون سالح برای ایراد ضرب به       » الف  «  شخص   -360
  92اسفند .                                                                                                                             دکتری سراسری                          چه خواهد بود ؟» ب « مجازات . کشته می شود 

   دیه-الف
   مجازات تعزیری -ب
   قصاص -ج
   دیه و مجازات تعزیری-د
  

  92اسفند .                                                                                            دکتری سراسری  محکوم نخواهند شد ؟  اعضای گروه باغی در چه صورتی به حبس تعزیری-361
  . در صورتی که قبل از درگیری و استفاده از سالح دستگیر شوند -الف
  .  در صورتی که مرکزیت گروه از بین رفته باشد -ب
  .که قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشند  در صورتی -ج
  .  در هر صورت این مجازات را تحمل می کنند -د
  

  92اسفند .                                دکتری سراسری    چنانچه یکی از اولیای دم بر خالف مقررات اقدام به اجرای قصاص قاتل عمدی نماید ، مجازات او چیست ؟-362
  . س در مقابل آن قاتل محکوم می شود  به قصاص نف-الف
  .  به مجازات تعزیری مربوط در بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی محکوم می شود -ب
  .  به پرداخت دیه به اولیای دم آن قاتل محکوم  می شود -ج
  .  به پرداخت دیۀ مجنی علیه به اولیاء دم دیگر محکوم می شود و خود سهمی از آن نمی برد -د
  
  

            ب  - 362                  د          -361                       د              - 360                     الف           -359                   الف               - 358                      د             -357              ب                  -356                        د-355                  ب          -354   
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  در منازعه ای یک نفر به قتل رسیده است ولی این که عامل قتل کدام یک از منازعه کنندگان بوده است به هیچ وجه مشخص نیست ، در این حالـت چـه                                   -363
  92اسفند .                                                                                           دکتری سراسری ؟                                                                                                      حکمی داده می شود 

  .  قصاص یا دیه ، حسب مورد ، از طریق اجرای قسامه ثابت می شود -الف
  .  قصاص ساقط و مسئول پرداخت دیه به قید قرعه انتخاب می شود -ب
  .الوه بر تعزیر منازعه کنندگان ، دیه مجنی علیه به تساوی از آنها اخذ می شود  قصاص ساقط و ع-ج
  .  قصاص ساقط و دیه از بیت المال پرداخت می شود -د
  

 هـیچ کـدام از     زنی آلوده به ویروس ایدز ، با هدف مبتال کردن مردان به ویروس مزبور به قصد قتل آنها ، با چند نفر ارتباط جنسی برقرار می کند ، اما                 -364
  93اسفند .                                                                                                                    دکتری سراسری کدام مورد ، صحیح است ؟. مردان مبتال به ویروس ایدز نمی شوند 

  . شد ، به جرم زنا و مجازات آن محکوم می شود  صرفاً در صورتی که ارتباط جنسی نامشروع با-الف
  . چنانچه عمل مرتکب ، موجب اخالل در نظم عمومی گردد ، وی با نظر قاضی تعزیر می شود -ب
  .  در صورت نامشروع بودن ارتباط ، عالوه بر زنا ، مرتکب شروع به جرم قتل عمدی شده است -ج
  . ، زن مرتکب شروع به قتل نشده است  در صورت علم مردان به نامشروع بودن رابطه -د
  

  93اسفند .             دکتری سراسری حکم مسئله کدام است ؟.  مجنی علیه پیش از استیفای حق قصاص ، فوت کرده و ترکه برای ادای دیون وی کافی نیست -365
  .  وراث مجنی علیه ، بدون اداء یا تضمین آن دیون ، حق استیفای قصاص را دارند -الف
  . وراث مجنی علیه در صورتی می توانند قصاص کنند که دیون مجنی علیه را پرداخت یا تضمین کنند -ب
  .  وراث مجنی علیه ، بدون اداء یا تضمین دیون مورث خود ، حق گذشت از قصاص و دیه را دارند -ج
  .  اداء دیون متوفی را دارند  وراث مجنی علیه حق دریافت دیه بدون  اگر به هر علت قصاص به دیه تبدیل شود ،-د
  

 چنانچه پس از اجرای حکم قصاص عفو ، پرونده در دادگاه صالح ، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت حکم قبلی و تقصیر یا عمد قاضی صـادرکننده حکـم               -366
  93اسفند .                                                                                 دکتری سراسری                                       احراز شود ، مسئولیت قاضی صادرکننده حکم قبلی ، کدام است ؟

  .  از سمت قضایی منفصل شده و محکوم به پرداخت دیه عضو محکوم علیه می شود -الف
  . ال پرداخت می شود  به مجازات تعزیری تخلف از وظایف قضائی محکوم و دیه عضو محکوم علیه از بیت الم-ب
  . عالوه بر پرداخت دیه ، به انفصال از شغل و مجازات تعزیری ناشی از تخلف از وظایف قضایی محکوم می شود -ج
  . به قصاص عضو یا تعزیر و دیه ناشی از قطع عضو به عالوه مجازات تلف از وظایف قضایی محکوم می شود -د
  

  93اسفند .                                   دکتری سراسری ی فقدان قصد در زمان ارتکاب جرم شود ، حکم قضیه کدام است ؟ در جرایم موجب حد ، هرگاه متهم مدع-367
  .  ادعای او بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود   در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود ،-الف
  .  ، پذیرفته می شود  اگر موجب علم قاضی در خصوص مدعی به شود-ب
  .  باید ادعای خود را ثابت کند و گرنه پذیرفته نمی شود -ج
  .  ادعای او هرگز پذیرفته نمی شود -د
  

  ت؟کدام جرم به قابله قابل استناد اس. میرد  در اثر سهل انگاری قابله ای در هنگام وضع حمل زن ، جنین ضایعه مغزی پیدا کرده و چند روز پس از تولد می-368
  93اسفند  .  دکتری سراسری                                                                                                   .  با توجه به قاعده احسان ، مسئولیتی متوجه وی نیست -الف
   قتل خطای محض در حکم شبه عمد -ب
   قتل شبه عمد-ج
   سقط جنین-د
  

حکـم  . اتل و اولیای دم مقتول ، آنان به شرط گرفتن مبلغی پول از قصاص گذشت می کنند ، ولی قاتل از پرداخت مبلغ خودداری می کند                            پیرو موافقت ق   -369
  93اسفند .                                                                                دکتری سراسری                                                                                                                          قضیه کدام است ؟

توانند خواهان   قصاص در هر حال ساقط شده ، ولی دادگاه از لحاظ جنبه عمومی جرم ، قاتل را به تحمل حبس تعزیری محکوم می کند و اولیای دم نیز می                 -الف
  .                                                                                                                                 لی قاتل شوند اجرای تعهد ما

  .  اولیای دم می توانند مجدداً شکایتی به دادگاه ، دایر بر ملزم شدن قاتل به پرداخت دیه تقدیم کنند -ب
  .  حال ساقط شده و اولیای دم فقط می توانند اجرای تعهد مالی قاتل را خواستار شوند  قصاص در هر-ج
  .  به دلیل عدم تحقق شرط ، حق قصاص برای اولیای دم محفوظ است -د
  

  93اسفند .                                                              دکتری سراسری                                                              در کدام مورد ، اخذ دیه منوط به رضایت جانی نیست ؟-370
  .  اگر صاحب حق قصاص ، به شرط اخذ دیه ، از قصاص گذشت کند -الف
  .  اگر اجرای قصاص ، مستلزم پرداخت دیه به قصاص شونده باشد -ب
  . در همه موارد ، رضایت جانی ضروری است -ج
  . ه رضایت جانی ضروری نیست  هیچ گا-د
  
              ب- 370                             د    -369                            ج          -368                      الف                   -367                   د                   -366                   الف                  -365           ج                       -364                                        ج -363      
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  93اسفند .                                                                                              دکتری سراسری  هرگاه بعضی از اولیای دم محجور باشند ، ولیّ آنها کدام حق را دارد ؟-371
  . طالبه دیه کامله یا مصالحه به بیشتر از آن را دارد  به خاطر رعایت مصلحت آنها ، فقط حق م-الف
  .  با رعایت مصلحت آنها ، فقط حق قصاص یا اخذ دیه کامله را دارد ولی حق گذشت ندارد -ب
  .  با رعایت مصلحت آنها ، حق قصاص ، مصالحه ، گذشت یا انتظار تا زمان رفع حجر را دارد -ح
  . بماند  باید تا زمان رفع حجر آنها منتظر -د
  

کارشناسان مسئولیت حادثه را به میزان هفتاد درصد بـرای  .   در اثر برخورد دو خودرو با یکدیگر ، سرنشینان هر دو خودرو به جز رانندگان فوت می کنند  -372
  93اسفند .                          دکتری سراسری  است ؟دیه به کدام نسبت قابل پرداخت. تعیین می کنند ) راننده دوم ( » ب « و سی درصد برای ) راننده اول ( » الف  «

  . سی درصد دیۀ سرنشینان خودروی مقابل را می پردازد » ب « هفتاد درصد دیۀ سرنشینان خودروی مقابل و » الف  « -الف
  . سی درصد دیۀ کلیه سرنشینان را می پردازد » ب « هفتاد درصد دیۀ کلیه سرنشینان و » الف  « -ب
  .هر راننده مسئول پرداخت نصف دیه سرنشینان خودروی مقابل است  -ج
  . هر راننده مسئول پرداخت نصف دیه کلیه سرنشینان است -د
  

عابری پـس از برخـورد بـا    . در خیابان بسیار پرترددی گذاشته شده است ، چاهی را حفر می کند              » ب  « در مقابل سنگی که ساعتی قبل از سوی         » الف   « -373
  93اسفند .                                                                       دکتری سراسری مسئولیت ایراد جرح بر عهده چه کسی است ؟.  به داخل چاه افتاده و مجروح می شود سنگ ،
  به عنوان سبب مؤخر در حدوث» الف  « -الف
  به دلیل علم به ایجاد صدمه» الف  « -ب
   عنوان سبب مقدم در تأثیربه» ب  « -ج
  مشترکاً» ب « و » الف  « -د
  

. در مرتبه چهارم ، مرتکب زنای دیگری می شـود           .  فردی مرتکب یک بار زنا و دو بار قوادی شده است و پس از هر بار ارتکاب جرم ، حد اجرا شده است                         -374
  94اسفند .                                                                                                                                                    دکتری سراسری                                                 مجازات وی چیست ؟

  .  جمع حد زنا و قوادی و باید مجازات اشد اجرا شود -الف
  دی در بار چهارم حد اعدام به علت ارتکاب جرم ح-ب
  .  جمع حد زنا و اعدام و تنها اعدام اجرا می شود -ج
   یک حد زنا-د
  

  کدام مورد صحیح است؟. به قتل می رسد » ج « ، عمداً توسط » ج « او در زندان در یک درگیری با . را می کشد و به زندان می افتد » ب « ، عمداً » الف «  -375
  94اسفند  .  دکتری سراسری                                                 .محکوم می شود » ب « به پرداخت دیه به اولیای » الف « بال عالوه بر قصاص در ق» ج  « -الف
  .دیه بگیرند ، چون دیه در قتل عمد تصالحی است » الف « نمی توانند از اموال » ب «  اولیای دم -ب
  .ی شود و در صورت نداشتن مال ، از عاقلۀ او گرفته می شود پرداخت م» الف « از اموال » ب «  دیه -ج
  . را بیت المال می پردازد و در صورت پیدا شدن عاقله ، حق مراجعه به عاقله وجود دارد » ب  « دیه -د
  

در اثر خونریزی شـدید     » ب  « .  کند   را قطع می  » ب  « در چند نوبت با زدن چهار ضربه به ترتیب دست راست ، دست چپ ، پای راست و پای چپ                     » الف   « -376
  94اسفند .                                                                                       دکتری سراسری کدام مورد در خصوص مجازات قاتل ، صحیح است ؟. ناشی از همه ضربات می میرد 

  . قصاص نفس محکوم می شود  به قصاص دست راست ، دست چپ ، پای راست و-الف
  . به قصاص همۀ اعضا و قصاص نفس محکوم می شود -ب
  . به دیۀ همۀ اعضاء و قصاص نفس محکوم می شود -ج
  .  تنها به قصاص نفس محکوم می شود -د
  

بوده ولی دادگاه به علت خصومت قاتل و        برای دادگاه ثابت شده که مرتکب به کلی مسلوب االختیار           .  شخصی در حالِ مستی مرتکب قتل دیگری شده است           -377
  کدام مورد در خصوص مجازات قاتل ، صحیح است ؟. مقتول احتمال می دهد که مرتکب ، خود را برای قتل مست کرده باشد 

  94اسفند  .  دکتری سراسری                                                   . به قصاص محکوم می شود ، مگر اینکه ثابت کند خود را برای قتل مست نکرده است -الف
  .حتی اگر ثابت شود وی خود را برای جرم مست کرده است   به علت مسلوب االختیار بودن به دیه محکوم می شود ،-ب
  . به قصاص محکوم می شود ، مگر اینکه برای دادگاه شبهه قوی پیش آید که قاتل خود را برای قتل مست نکرده است -ج
  .  مگر اینکه دادستان یا ولی دم بتوانند اثبات کنند که وی خود را برای قتل مست کرده است   دیه و تعزیر محکوم می شود ، به پرداخت-د
  
  
  
  
  

  د- 377                          الف                   -376 ج                                                  -375 د                                              -374                                              ب-373             د                                 -372                                           ج       - 371      
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣♣        151      ♣      101          ♣  51         ♣  1  
      ♣  152      ♣      102    ♣       52          ♣  2  
    ♣    153        ♣    103      ♣     53        ♣   3  
    ♣    154          ♣  104          ♣  54        ♣   4  
  ♣      155        ♣    105    ♣       55      ♣     5  
    ♣    156          ♣  106        ♣   56       ♣   6  
  ♣      157        ♣    107      ♣     57          ♣  7  
    ♣    158      ♣      108          ♣  58     ♣     8  
  ♣      159        ♣    109      ♣     59      ♣     9  
  ♣      160        ♣    110          ♣  60    ♣      10  
♣        161    ♣        111        ♣    61    ♣      11  
  ♣      162      ♣      112    ♣        62        ♣   12  
      ♣  163        ♣    113        ♣    63          ♣  13  
♣        164      ♣      114          ♣  64      ♣     14  
    ♣    165    ♣        115          ♣  65      ♣     15  
      ♣  166    ♣        116          ♣  66        ♣   16  
    ♣    167      ♣      117          ♣  67       ♣   17  
♣        168        ♣    118          ♣  68         ♣  18  
      ♣  169          ♣  119        ♣    69          ♣  19  
  ♣      170      ♣      120    ♣        70          ♣  20  
      ♣  171        ♣    121        ♣    71      ♣     21  
♣        172    ♣        122        ♣    72        ♣   22  
    ♣    173        ♣    123    ♣        73    ♣      23  
    ♣    174          ♣  124        ♣    74       ♣   24  
      ♣  175          ♣  125      ♣      75      ♣     25  
♣        176    ♣        126    ♣        76        ♣   26  
♣        177          ♣  127      ♣      77         ♣  27  
      ♣  178        ♣    128    ♣        78      ♣     28  
  ♣      179        ♣    129          ♣  79          ♣  29  
      ♣  180          ♣  130          ♣  80      ♣     30  
  ♣      181    ♣        131      ♣      81          ♣  31  
      ♣  182    ♣        132      ♣      82      ♣     32  
      ♣  183        ♣    133    ♣        83        ♣   33  
  ♣      184      ♣      134      ♣      84      ♣     34  
  ♣      185          ♣  135        ♣    85      ♣     35  
  ♣      186        ♣    136    ♣        86      ♣     36  
    ♣    187    ♣        137          ♣  87        ♣   37  
    ♣    188        ♣    138      ♣      88      ♣     38  
♣        189    ♣        139        ♣    89          ♣  39  
♣        190        ♣    140      ♣      90        ♣   40  
♣        191        ♣    141          ♣  91      ♣     41  
      ♣  192      ♣      142      ♣      92      ♣     42  
  ♣      193    ♣        143    ♣        93      ♣     43  
♣        194        ♣    144    ♣        94    ♣      44  
    ♣    195        ♣    145          ♣  95        ♣   45  
      ♣  196    ♣        146          ♣  96      ♣     46  
♣        197    ♣        147        ♣    97        ♣   47  
  ♣      198        ♣    148      ♣      98          ♣  48  
♣        199          ♣  149        ♣    99        ♣   49  

      ♣  200        ♣    150    ♣        100          ♣  50  
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣♣        351    ♣        301      ♣     251         ♣  201  
♣        352    ♣        302          ♣  252          ♣  202  

   ♣      353       ♣      303        ♣   253    ♣      203  
     ♣    354          ♣  304    ♣       254      ♣     204  
♣        355        ♣    305          ♣  255          ♣  205  
    ♣    356    ♣        306      ♣     256     ♣     206  
♣        357      ♣      307    ♣       257    ♣      207  
      ♣  358    ♣        308      ♣     258         ♣  208  
      ♣  359       ♣      309        ♣   259    ♣      209  
♣        360        ♣    310          ♣  260    ♣      210  
♣        361    ♣        311        ♣    261      ♣     211  
    ♣    362    ♣        312    ♣        262          ♣  212  
  ♣      363      ♣      313    ♣        263    ♣      213  
  ♣      364      ♣      314        ♣    264      ♣     214  
      ♣  365    ♣        315          ♣  265          ♣  215  
♣        366    ♣        316    ♣        266          ♣  216  
      ♣  367          ♣  317      ♣      267     ♣     217  
  ♣      368          ♣  318      ♣      268         ♣  218  
♣        369      ♣      319    ♣        269          ♣  219  
    ♣    370    ♣        320    ♣        270          ♣  220  
  ♣      371       ♣      321          ♣  271      ♣     221  
♣        372          ♣  322        ♣    272    ♣      222  
    ♣    373    ♣        323      ♣      273      ♣     223  
♣        374       ♣      324      ♣      274     ♣     224  

   ♣      375      ♣      325         ♣    275        ♣   225  
      ♣  376    ♣        326           ♣  276          ♣  226  
♣        377    ♣        327    ♣        277       ♣   227  
        378          ♣  328          ♣  278        ♣   228  
        379    ♣        329          ♣  279      ♣     229  
        380        ♣    330    ♣        280    ♣      230  
        381        ♣    331        ♣    281          ♣  231  
        382        ♣    332      ♣      282          ♣  232  
        383           ♣  333          ♣  283        ♣   233  
        384        ♣    334    ♣        284          ♣  234  
        385        ♣    335          ♣  285        ♣   235  
        386           ♣  336    ♣        286        ♣   236  
        387        ♣    337          ♣  287      ♣     237  
        388      ♣      338          ♣  288    ♣      238  
        389        ♣    339      ♣      289    ♣      239  
        390        ♣    340          ♣  290      ♣     240  
        391    ♣        341          ♣  291      ♣     241  
        392          ♣  342        ♣    292          ♣  242  
        393          ♣  343    ♣        293    ♣      243  
        394          ♣  344       ♣      294          ♣  244  
        395        ♣    345      ♣      295        ♣   245  
        396           ♣  346          ♣  296      ♣     246  
        397    ♣        347          ♣  297    ♣      247  
        398        ♣    348          ♣  298        ♣   248  
        399    ♣        349      ♣      299          ♣  249  

        400          ♣  350    ♣        300          ♣  250  
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣        151            101            51           1  
        152            102            52            2  
        153            103            53            3  
        154            104            54            4  
        155            105            55            5  
        156            106            56           6  
        157            107            57            7  
        158            108            58           8  
        159            109            59            9  
        160            110            60            10  
        161            111            61            11  
        162            112            62            12  
        163            113            63            13  
        164            114            64            14  
        165            115            65            15  
        166            116            66            16  
        167            117            67           17  
        168            118            68           18  
        169            119            69            19  
        170            120            70            20  
        171            121            71            21  
        172            122            72            22  
        173            123            73            23  
        174            124            74           24  
        175            125            75            25  
        176            126            76            26  
        177            127            77           27  
        178            128            78            28  
        179            129            79            29  
        180            130            80            30  
        181            131            81            31  
        182            132            82            32  
        183            133            83            33  
        184            134            84            34  
        185            135            85            35  
        186            136            86            36  
        187            137            87            37  
        188            138            88            38  
        189            139            89            39  
        190            140            90            40  
        191            141            91            41  
        192            142            92            42  
        193            143            93            43  
        194            144            94            44  
        195            145            95            45  
        196            146            96            46  
        197            147            97            47  
        198            148            98            48  
        199            149            99            49  

        200            150            100            50  
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣        351            301            251           201  
        352            302            252            202  
        353            303            253            203  
        354            304            254            204  
        355            305            255            205  
        356            306            256           206  
        357            307            257            207  
        358            308            258           208  
        359            309            259            209  
        360            310            260            210  
        361            311            261            211  
        362            312            262            212  
        363            313            263            213  
        364            314            264            214  
        365            315            265            215  
        366            316            266            216  
        367            317            267           217  
        368            318            268           218  
        369            319            269            219  
        370           320            270            220  
        371           321            271            221  
        372           322            272            2232  
        373            323            273            223  
        374            324            274           224  
        375            325            275            225  
        376            326            276            226  
        377            327            277           227  
        378            328            278            228  
        379            329            279            229  
        380            330            280            230  
        381            331            281            231  
        382            332            282            232  
        383            333            283            233  
        384            334            284            234  
        385            335            285            235  
        386            336            286            236  
        387            337            287            237  
        388            338            288            238  
        389            339            289            239  
        390            340            290            240  
        391            341            291            241  
        392            342            292            242  
        393            343            293            243  
        394            344            294            244  
        395            345            295            245  
        396            346            296            246  
        397            347            297            247  
        398            348            298            248  
        399            349            299            249  

        400            350            300            250  
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣        151            101            51           1  
        152            102            52            2  
        153            103            53            3  
        154            104            54            4  
        155            105            55            5  
        156            106            56           6  
        157            107            57            7  
        158            108            58           8  
        159            109            59            9  
        160            110            60            10  
        161            111            61            11  
        162            112            62            12  
        163            113            63            13  
        164            114            64            14  
        165            115            65            15  
        166            116            66            16  
        167            117            67           17  
        168            118            68           18  
        169            119            69            19  
        170            120            70            20  
        171            121            71            21  
        172            122            72            22  
        173            123            73            23  
        174            124            74           24  
        175            125            75            25  
        176            126            76            26  
        177            127            77           27  
        178            128            78            28  
        179            129            79            29  
        180            130            80            30  
        181            131            81            31  
        182            132            82            32  
        183            133            83            33  
        184            134            84            34  
        185            135            85            35  
        186            136            86            36  
        187            137            87            37  
        188            138            88            38  
        189            139            89            39  
        190            140            90            40  
        191            141            91            41  
        192            142            92            42  
        193            143            93            43  
        194            144            94            44  
        195            145            95            45  
        196            146            96            46  
        197            147            97            47  
        198            148            98            48  
        199            149            99            49  

        200            150            100            50  
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣        351            301            251           201  
        352            302            252            202  
        353            303            253            203  
        354            304            254            204  
        355            305            255            205  
        356            306            256           206  
        357            307            257            207  
        358            308            258           208  
        359            309            259            209  
        360            310            260            210  
        361            311            261            211  
        362            312            262            212  
        363            313            263            213  
        364            314            264            214  
        365            315            265            215  
        366            316            266            216  
        367            317            267           217  
        368            318            268           218  
        369            319            269            219  
        370           320            270            220  
        371           321            271            221  
        372           322            272            2232  
        373            323            273            223  
        374            324            274           224  
        375            325            275            225  
        376            326            276            226  
        377            327            277           227  
        378            328            278            228  
        379            329            279            229  
        380            330            280            230  
        381            331            281            231  
        382            332            282            232  
        383            333            283            233  
        384            334            284            234  
        385            335            285            235  
        386            336            286            236  
        387            337            287            237  
        388            338            288            238  
        389            339            289            239  
        390            340            290            240  
        391            341            291            241  
        392            342            292            242  
        393            343            293            243  
        394            344            294            244  
        395            345            295            245  
        396            346            296            246  
        397            347            297            247  
        398            348            298            248  
        399            349            299            249  

        400            350            300            250  
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