
 39 - 661، ص 6931ویکم، زمستان پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیست

 

رانیا یفریقصاص در حقوق ک لیتبد  

*یحسن مراد  
 )02/4/51: پذیرش تاریخ 61/66/59: دریافت تاریخ(

 چکیده؛

قرار دارد. تبدیل مجازات  «تبدیل مجازات»نهاد  ،«قضایي»و « قانوني»هاي در كنار تأسيسات حقوقي همچون معافيت

عليه یا اولياي دم، در راستاي فردي كردن مجازات، جلوگيري از تضييع حقوق مجني اقداميدر مفهوم اعم 

ال حاضر . در حاستتحقق عدالت قضایي و تعذیبي عادالنه  و نيز جلوگيري از وهن دین، تحدید استفاده از زندان

ین است كه هاي حدود، قصاص و تعزیرات جاري است. ليکن پرسش اساسي اتبدیل مجازات در حوزه مجازات

 تابع احکام و هااینمقرر است یا هر یک از یا حدود آیا جهات تبدیل قصاص عيناً همان است كه در تعزیرات 

. تبدیل شودميتقسيم « قضایي»و « قانوني»تعزیري به دو نوع  هايمجازاتباشند؟ تبدیل ضوابط خاص خود مي

و باشد يمقضایي اصوالً تابع شرایط تخفيف مجازات و تبدیل  است تابع شرایط مقرر در قانون شدتبهقانوني 

 واما تبدیل حد همچون تبدیل قانوني تابع شرایط مقرر در قانون  ،قاضي محکمه محول شده است هتشخيص آن ب

یا « ارياجب»تبدیل  دو نوعقصاصي  هايمجازات. در باشدمنوط به موافقت مقام رهبري یا رئيس قوه قضایيه مي

كه قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد، اجباراً به دیۀ مقدّر قابل اجراست. هنگامي« اختياري»یا « صيشخ»و « قانوني»

اعم از  صاحبِ حق قصاصصرفاً بسته به نظر از هر جهت « اختياري»یا « شخصي»تبدیل گردد. ليکن تبدیل مي

ن مخالفت تواند با آشته و نمياختياري ندا گونهبوده و دادگاه در رد یا قبول آن هيچو جاني عليه یا اولياي دم مجني

هاي تفاوتاز  و حدي هاي تعزیريبا سایر انواع تبدیلتبدیل قصاص فلذا  كند؛ حتي اگر آن را به صالح جامعه نداند

 باشد.برخوردار مياساسي 

 قصاص ،یفرزدائیدم، ک یّول ه،یعلیتبديل، تخفیف، تشديد، مجنواژگان کلیدی: 

                                                           
   hmoradi38@yahoo.comشناسي دانشگاه عالمه طباطبائي: استادیار حقوق جزا و جرم *
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 مقدمه. 1
 تبدیل هب راجع كليات سابقاً ما كه است ضروري نکته این ذكر اصلي، بحث به ورود از پيش

 تعزیري هايمجازات تبدیل از بحث ضمن را آن احکام و اقسام شرایط، مفهوم، شامل مجازات،

 نوشتۀ ،مطالب تکرار از خودداري منظوربه بنابراین.  ایمداده قرار بررسي و بحث مورد بازدارنده و

 این در بدیلت احکام و اَشکال بيان به صرفاً قصاصي هايمجازات گستردگي به توجه با را حاضر

 .دهيممي اختصاص حوزه

 املش قسم پنج قولي به و چهار به را هاآن شرعي هايمجازات بيان مقام در اسالمي حقوقدانان

 حلي، محقق ؛444: 6425 منتظري،) نمایندمي تقسيم كفارات و تعزیرات و دیات قصاص، حدود،

 تفصيل به خود جاي در كه باشندمي هایيویژگي داراي هامجازات این از یک هر(. 78: 6424

 .است رفته سخن هاآن از

 زج نفي، قطع، قتل، شالق، حبس، از اعم مقرره مجازات كيفيت و ميزان نوع، ،«حدود» در

 و ندارد را آن در تصرف و دخل حق حاكم و داشته موضوعيت شرعاً … و( سر موي تراشيدن)

 تبدیل يدیگر مجازات به را آن یا و بکاهد آن از نه و بيفزاید آن بر چيزي تواندنمي» االصولعلي

 6450 ا.م.ق 065 ماده  اساس، همين بر( 45: 6598 عامر،.« )سازد متوقف را آن اجراي یا و كند

 یا ييرتغ را شرعي حدود ميزان و نوع كيفيت، تواندنمي دادگاه: »نمایدمي تصریح مورد این در

 كيفيت هب عفو و توبه طریق از تنها مجازاتها این. نماید ساقط یا تبدیل یا دهد تقليل را مجازات

 یا اتحي عليه جرایم مجازات قصاص.« است تبدیل یا تقليل سقوط، قابل قانون این در مقرر

 الزامي نآ در مماثلت رعایت. باشد برابر جاني جنایت با باید و است اشخاص جسماني تماميت

 مورد حسب باید و تعيين نفس یا عضو بر جنایت سبب به شارع سوي از كه است مالي دیه. است

 .شود پرداخت او دم اولياء یا وليّ یا عليهمجني به

 طمربو تعزیرات حوزه به ارتکابي جرائم اعتبار به اسالمي، هايمجازات از ايعمده بخش

. است اسالمي تعزیرات در داخل است، خارج دیات و قصاص حدود، حوزه از آنچه هر. گرددمي
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 با هانآ شرایط و ماهيت اعتبار به هامجازات این از هریک در تبدیل بر ناظر مقررات تردیدبي

 .پرداخت خواهيم هاآن بررسي به مورد حسب ما و بوده متفاوت یکدیگر

 مفهوم تبديل مجازات .2

 چيز جايبه چيزي گرفتن كردن، دگرگون كردن، بدل كردن، عوض» معناي به لغت در تبدیل

 را آن اصطالح در و( 424 ،6449 دهخدا، ؛147: 6414 عميد،) «است تعویض و تحویل و دیگر

 دادگاه ويس از مورد حسب( قانوني) مقرر مجازات نوع شخصي یا قضایي یا قانوني تغيير توانمي

 رایطش احراز به مشروط باشد، حقذي یا مجرم حال به ترمناسب كهآن از دیگري نوع به حقذي یا

 ليکن باشدمي اعم مفهوم در كيفر تبدیل شد بيان آنچه است بدیهي. نمود تعریف قانوني مقرره

 هانآ شرایط و ماهيت اعتبار به قصاصي و حدي تعزیري، هايمجازات انواع از یک هر در تبدیل

 قضایي یا يقانون تغيير» از عبارت تعزیري هايمجازات حوزۀ در تبدیل. است متفاوت یکدیگر با

 بمرتک حال به ترمناسب كهآن از دیگري نوع به دادگاه، سوي از( قانوني) مقرر مجازات نوع

 مجازات تبدیل ليکن ،(460: 6475 مرادي،) «باشدمي مقرره شرایط احراز به مشروط باشد،

 به وردم حسب آن اختياري یا اجباري تغيير از عبارت اعم مفهوم در عضو یا نفس از اعم قصاص

 بارتع حدود تبدیل آنکه حال. باشدمي جاني موافقت یا قانون حکم به تعزیر، و دیه یا و دیه

 مورد سبح و دادگاه تشخيص به دیگر مجازات به عفو یا توبه علت به حد نوع تغيير: از است

  باشد.مي قضایيه قوه رئيس یا رهبري مقام موافقت

 . تبديل قصاص؛ موضوع، ماهیت و صاحبان آن3

 موضوع .3-1

 مبدل يگرید يهامجازات ایبه مجازات  ارياخت ایاجبار  ياز رو يقصاص، مجازات لیدر تبد

عالوه معوَّض آن و به ستيچ رد،یپذيو تبدّل م رييآنچه تغ نکهیپرسش قابل طرح ا کني. لشوديم

 دهند؟يم ليعوض و معوض را تشک یيزهايقصاص، چه چ لیدر تبد گریدعبارتبهكدام است؟ 
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بدن  يااز اعض يعضو يعنیجان قاتل و گاه مادون نفس  يعنیقصاص گاه نفس  متعلَّقموضوع و 

 ایو شامل جان، عض زيموضوع قصاص از سه چ نیبنابرا باشد؛ياز منافع بدن او م يمنفعت ایاو 

رد برخوردار بوده و حسب مو يترگسترده ۀمعوَّض آن از دامن کنيل باشديمنفعت عضو خارج نم

 متفاوت است. ياريبا اخت يراجبا لیدر تبد

و  باشديعضو م ایمقدر نفس  یۀالزاماً د رديگيعنوان معوض قرار مبه ياجبار لیدر تبد آنچه

 خارج از آن را مطالبه ایاز آن  شيب توانديآن بوده و نم رشیصاحب حقّ قصاص مکلف به پذ

 يمقدّر شرع ۀی... قصاص به دایبه او متعذر باشد  يدسترس ایفوت كند  يمثال اگر جان ي. برادینما

در  کني. لباشديآن م رشیعضو ملزم به پذ ایو صاحبِ حق قصاص خواه نفس  شوديم لیتبد

برخوردار  يشتريو صاحبِ حقّ قصاص از تنوع ب يمعوَّض، بسته به توافق جان يارياخت لیتبد

انجام  لياز آن، حق مشروع از قب شتريكمتر و ب ایكامله  یۀ. امور مزبور ممکن است شامل دباشديم

ر عدم اقامت د ای نينقاط مع ایهمچون ازدواج، سکونت در نقطه  نيترک فعل مع ای نيفعل مع

است  نیمطرح شود ا نجایكه ممکن است در ا يما سؤالامور باشد؛ ا نیو امثال ا نينقاط مع اینقطه 

 دینما يقصاص نفس، به قصاص عضو تراض يجابه يبا جان توانديصاحب حق قصاص م ایكه آ

 ای کیاز آن همچون  يدست به بخش ليعضو موضوع قصاص از قب يجادر قصاص عضو، به ای

در  6450مصوب  يو توافق كند؟ قانون مجازات اسالم ياو تراض گریبه عضو د ایچند انگشت 

 ينموده و در مورد برخ فيتکل نييمطروحه به صراحت تع يهاپرسش يهااز جنبه يمورد برخ

رار ق يمورد بررس ليموضوع را متعاقباً به تفص نینموده است كه ا اريها سکوت اختاز آن

 ماهیت.ميدهيم

 ماهیت؛ .3-2

اعم از قتل و جرح اوالً و بالذات صرفاً موجب  يعمد تیجنا ه،يامام يبر اساس قول مشهور فقها

 د،يمف خيش-)   يبه نحو بدل هیقصاص و د ایو  هینه د باشد،يحق، آن هم حقّ قصاص م کیتحقق 

، 4، ج 6466 س،ی، ابن ادر6475 ،يحل ۀ؛ عالم90، ص 8ج  تا،يب ،يطوس خي؛ ش849: ص 6462
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؛ ابن 986، ص 6429 ،يحل ديبن سع ييحی؛ 007، ص 4، ج 6475 ،ي؛ محقق حل409-401صص 

؛ ابوالقاسم 087، ص 40، ج 6484 ،يمحمد حسن نجف خي؛ ش006، ص 9، ج 6464 ،يفهد حل

 يرويبه پ زين 6450(. ق.م.ا مصوب 944، ص 0ج  تا،يب ،يني؛ امام خم604، ص 0ج  تا،يب ،یيخو

« مجازات قتل عمدي ... قصاص... است.: »دارديقرر مم 476 ماده در  ه،يامام ياز قول مشهور فقها

 تیمجازات جنا: »دارديمقرر م 471 ماده  يبر عضو ط يعمد تیدر خصوص جنا نکهیكما ا

مگر آنکه اجراي قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص « عمدي بر عضو... قصاص... است.

زمان از دو صاحبِ حقّ قصاص هم ادشدهیقانون  412 ماده صورت مطابق  نیشونده باشد كه در ا

به  ازيبدون ن ایپرداخت نموده او را قصاص كند  يرا به جان هیفاضل د ای باشديحق برخوردار م

 . دینما هیاو مطالبه د تیرضا

 يدر مواردي همچون قتل عمد ایاست كه آ نیمطرح شود ا نجایكه ممکن است در ا يپرسش

 هیوده و دنب زیان، مجنون توسط عاقل كه قصاص شرعاً جافرزند توسط پدر، كافر توسط مسلم

 است؟ در پاسخ يعمد تیجنا يمجازات اصل ایدارد  ياجبار يبدل ۀجنب هید گردديپرداخت م

سط در مواردي چون قتل فرزند تو»دارند  دهيعق ياتفاق نظر ندارند. برخ نانپرسش، حقوقدا نیبه ا

گردد؛ زیرا مجازات اصلي قتل عمدي اوالً و بالذات پدر، دیه مجازات اصلي محسوب نمي

 )عوده، «گردد.قصاص است. ليکن وصف ابوت مانع اجراي قصاص گشته و دیه جایگزین آن مي

حق ب قتل عمدي را مستمقنن مرتک»گر معتقدند كه اساساً ی( متقابالً برخي د681-689: 6464

اید شود و لذا این مواد را بداند و از ابتدا با واكنشي متفاوت از قصاص با او مواجه ميقصاص نمي

رسد با سقوط قصاص متمایز دانست. در سقوط قصاص قاتل مستحق قصاص است و عایقي فرا مي

 نی( بنابرا611: 6474 ا،يني)آقائ« گردد؛ مانند گذشت شاكي و فوت قاتلو موجب سقوط آن مي

 يوده ولب يعمد يارتکاب تیجنا ایمحض باشد  يخطا ایاز نوع شبه عمد  يارتکاب تیهرگاه جنا

اطالق  ياصال یۀپرداخت شود، به آن د هیقصاص، اصالتاً د يِعدم جوازِ شرع ایعدم امکان  ليبه دل

 هید عنوانو آنچه به شوديموارد اساساً قصاص محقق نم ليقب نیدر ا گر،یدعبارت. بهشوديم

مقرر  يدرستبه 426 هرابطه ماد نیدارد، نه بدل از قصاص. در ا ياصل ۀجنب گردديپرداخت م
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باشد و عليه نشود كه مرتکب، پدر یا از اجداد پدري مجنيٌقصاص در صورتي ثابت مي»داشته: 

لمان و پدر، عاقل، مس چنانچه قاتل نیبنابرا« باشد. يعليه، عاقل و در دین با مرتکب مساومجنيٌ

نه  شود،يكافر و... باشد، اساساً قصاص ثابت نم وانه،یفرزند، د بيمقتول به ترت كهي...بوده درحال

 .شوديم لیتبد هیبه د کنيقصاص ثابت است ل نکهیا

 يه. مطابق مادباشنديم 6450ق.م.ا مصوب  492و  68موضوع مواد  ياصال يیهد قیمصاد

جنایت شبه عمدي، خطاي محض و جنایت عمدي كه قصاص در آن جایز یا در : »رالذكرياخ

 هنکیكما ا...« شود دم دیه پرداخت ميعليه یا وليّممکن نيست، در صورت درخواست مجنيٌ

در جنایت غيرعمدي بر اعضاء و جنایت عمدي »مذكور:  انونق 997 يهمطابق بخش نخست ماد

« شود.ست ... به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت ميكه قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن ني

 ياز سو هید ۀمطالب ست،ين هیكه قصاص مستلزم پرداخت فاضل د ياست در موارد يهیبد

 توانيمرتکب را نم ،يو در صورت عدم تراض است يمنوط به موافقت جان هيعليمجن ای دمياياول

ولو اندک مجبور نمود؛ هر چند او متمکن بوده  گر،ید يرماليغ ای يهر حق مال ای هیبه پرداخت د

نمونه  يشده است. برا حیاز ق.م.ا تصر يحکم در مواد متعدد نیباشد. ا زيو قادر به پرداخت آن ن

در موارد ثبوت حقّ قصاص، اگر قصاص : »6450 بق.م.ا مصو 495 هبر اساس مفهوم مخالف ماد

اگر  تواند قصاص یا گذشت نماید ودم، تنها مي عليه یا وليمشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنيٌ

 يمدع تیجنا كهياما درصورت« خواهان دیه باشد، نياز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

امکان قصاص، به علت تصالح و  رغميو عل دهقصاص بو زيآن ن يو اوّل يباشد و مجازات اصل

علت  به هر ایه علت فوت محل قصاص ب ایصاحبان حقّ قصاص  ایو صاحب  يجان انيم يتراض

 يیهد ،يلبد يیهمختصر د اني. به بگرددياطالق م يبدل يیهپرداخت شود، به آن د هید يگرید

و قسمت  449و  412 ،495، 448موضوع مواد  يیهاز جمله د ،يبدل يیهبدل از قصاص است. د

 ياجبار يبدل يیهخود به د يبدل يیه. ددهديم ليرا تشک 6450ق.م.ا مصوب  997 يهماد رياخ

 است. ميقابل تقس يارياخت يبدل يیهو د
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ه از دست نیا نکهیو ا يقصاص يهامجازات تيبه ماه تیتوجه به مباحث فوق و با عنا با

ز حقوق ا تیمنظور حماافراد بوده و به يجسمان تيتمام هيعل تیدر مقابل جنا يها واكنشمجازات

تقرار اس يعموم تيحفظ نظم و امن يعموماً در راستا راتیتعز كهياند درحالوضع شده دهیدانیز

د را در چن يریتعز يهاقصاص با مجازات يهامجازات لیتبد هايتفاوت توانيلذا م اندافتهی

 گرفت: جهينت ریجهت ز

 يمجازات مشترک بوده و( در بندها فيبا جهات تخف ناًي)كه البته ع ریتعز لی. جهات تبداول

 تواندياز جهات مزبور نم کیچيه كهيدرحال  باشند،يمندرج م 6450ق.م.ا  47 ماده  ۀهشتگان

داشته و اغلب  يها تفاوت ذاتقصاص با آن لیچه آنکه جهات تبد رد؛يقصاص قرار گ لیتبد يمبنا

 يریتعز لیتبد نیبنابرا باشد؛يدم م يّول ای هيعليدرخواست مجن ایقصاص  ياز تعذّر اجرا يناش

 .باشديمجازات م فيتخف ينوع

انجام  هيعلمنافع و مصالح محکومٌ نيتأم يو در همه حال در راستا شهيهم راتیتعز لی. تبددوم

 لیتبد يو به نحو يبه شرط يریقانون مذكور مجازات تعز 47 ماده به صراحت  رایز رد؛يگيم

اً در جهت قصاص صرف لیتبد قیاكثر مصاد كهيدرحال« تر باشدبه حال متهم مناسب»كه  شوديم

را موافق منافع خود  هیاخذ د حقيمثال ذ ي. برارديگيصاحب حق قصاص انجام م صالححفظ م

 گرید انينداشته باشد. به ب تینسبت به آن رضا يهرچند جان كند؛يداده آن را مطالبه م صيتشخ

 است. مداردهیدقصاص، بزه لیكارمدار و تبدبزه رات،یتعز لیتبد

 هذا حفظ مصالح ومع رديگياغلب منافع مجرم مد نظر قرار م راتیتعز لی. هرچند در تبدسوم

منوط  و در همه حال شهيهم راتیتعز لیجهت تبد نيبه هم باشديمدّ نظر دادگاه م زيمنافع جامعه ن

ذر قصاص ممکن است به جهت تع لیتبد كهيدادگاه است، درحال یينها ميو تصم صيبه تشخ

 ای رديمب يمثال هرگاه جان ي. برارديانجام گ گریمصالح د ای يشرع تيممنوع ای صاصق ياجرا

 ليقب نیدر ا باشد هیقصاص مستلزم پرداخت فاضل د ياجرا اینباشد  يشده و به او دسترس يمتوار

 گردديم لیتبد ریو تعز هیبه د ای هینبوده و اجباراً به د زیاج ایقصاص شرعاً ممکن  يموارد اجرا

ا قصاص ب يعدم اجرا نکهیندارد؛ فارغ از ا يارياخت گونهچيها هقبول آن ایدادگاه در رد  افلذ
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 لیر و تبدمدا يقاض ر،یتعز لیتبد نیآن باشد؛ بنابرا ریمغا يحت ایمنافع جامعه سازگار بوده 

 است. مداردهیدقصاص، بزه

نداشته  ينقش يریمجازات تعز لیدر تبد ميطور مستقبه هيعلمحکوم ياراده االصولي. علچهارم

 لیتبد کنيل باشدينم لیمانع تبد زيمخالفت او ن ست،يو همانگونه كه درخواست او مؤثر در مقام ن

 يبوده و در صورت مخالفت و يجان تیمشروط به رضا گر،یمجازات قصاص به امر د يارياخت

ن صاحب حقّ بوده و از تمک يهاهرچند او قادر به برآورده كردن خواسته رد؛يگيانجام نم لیتبد

 و امثال آن برخوردار باشد. هیپرداخت د يالزم برا يمال

 نیگزیجا يهاتنوع مجازات يجز در موارد مصرح قانون ،يریتعز يهامجازات لی. در تبدپنجم

آنکه مطابق  چه باشد؛يم دينوع مجازات مبسوط ال رييدادگاه در تغ االصوليموسع بوده و عل اريبس

 ای] ليقلت»نسبت به  يریتعز فريك لیدر مقام تبد توانديدادگاه م 6450ق.م.ا  48 ماده بند )ت( 

م اقدا «گریانواع د ایدو درجه از همان نوع  ای کی زانيبه م يریتعز يهامجازات ری[ سالیتبد

موجب اخالل  ر،یكه عدم تعز يمبدل شده و جز در موارد هیقصاص اغلب به د كهيدرحال دینما

 ندارد. يگرید لیبد ایعدل  شود،يم گرانید ایمرتکب  يتجر ایدر نظم 

 صاحبان .3-3

قّ صاحبان ح ایدر مورد آن با صاحبِ  يريگمياست و هرگونه تصم يحقّ قصاص، حقّ خصوص

 ب،يصاحب حقّ قصاص در هر مرحله از مراحل تعق»ق.م.ا:  448 ماده ق . مطابباشديقصاص م

« كند. مال گذشت ایبا مصالحه، در برابر حق  ای يطور مجانتواند بهحکم مي ياجرا ای يدگيرس

ه از هستند ك ياشخاص ایاست كه صاحب حقّ قصاص چه شخص  نیطرح ا لپرسش قاب کنيل

ه هر مورد ب نیدر ا تواننديدر مورد حقّ قصاص برخوردار بوده و م يريگميمطلقِ تصم ارياخت

نخست، شخص  يصاحب حقّ قصاص در وهله ند؟ینما مياتخاذ تصم خواهندينحو كه م

 از او مالک حقّ قصاص شده و ابتيبه ن نیرینفس و سا ایاست، خواه در عضو باشد  هيعليمجن

. شونديم ميتقس لياص ريو غ ليحقّ قصاص به اص . صاحبانكننديآن اقدام م يفاينسبت به است
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 اینکرده  يريگميبه هر علت شخصاً تصم ليحق مداخله دارند كه اص يدر صورت لياص ريافراد غ

 نداشته باشد. يريگميتصم تياهل

ها را اِحصاء نموده و آن يصاحبان حقّ قصاص خوددار قِیبه مصاد حیاز تصر گذارقانون

مادون نفس، حسب  تی( در جناحقیصاحب حقّ قصاص )ذ ،يهذا از منظر اجرائنکرده است. مع

قدان او )در صورت ف يقانون ياياول ای( فاياست تي)در صورت داشتن اهل هيعليمورد شخص مجن

 و در دميّول ایورود جرح تا مرگ(  نيب ۀ)در فاصل هيعليحسب مورد مجن ،( و در قتلتياهل

دم ع ای يّدر صورت فقدان ول ني. همچنباشنديم يمتوف ۀاز ورث کیهر  دم،يّصورت فوتِ ول

 . «اشدبيم دميّول يمقام رهبر ت،یوال يهبه او به قاعد يعدم دسترس ای یيعدم شناسا ای تياهل

 لیشده است، اساساً تبد انيق.م.ا ب 448 ماده  در كه طورالزم به ذكر است همان نجایا در

ه آن ب ياست كه جان ریپذامکان يدر صورت گرید يمال ريغ ای يهر حق مال ای هیقصاص به د

 ست،ين هیكه قصاص مستلزم پرداخت فاضل د يجز در موارد گر،یدعبارتداشته باشد. به تیرضا

 يمنوط به موافقت جان هيعليمجن ای دمياياول ياز سو هید يهو از جمله مطالب الحهدرخواست مص

 يالرميغ ای يهر حق مال ای هیبه پرداخت د توانيمرتکب را نم ،ياست و در صورت عدم تراض

توافق  اریباشد؛ ز زيولو اندک مجبور نمود؛ هرچند او متمکن بوده و قادر به پرداخت آن ن گر،ید

 يمل حقوقع کی يريگشکل يبرخوردار بوده و برا نیادينقش بن کیاز  يحقوق يهادر مناسبت

هر دو  ياراده دیبا لکهی ست،ين يكاف نياز طرف يکی یيانشا يقرارداد، تنها اراده يعنی ه،یدو سو

حکم در مواد  نی(. ا42: ص 6488 ،يديداشته باشند )شه يهمکار گریکدیآن با  جادیطرف در ا

كه مقرر داشته  6450ق.م.ا مصوب  495 ماده شده است از جمله در  حی.ا تصرماز ق. يمتعدد

ي دم، عليه یا ولدر موارد ثبوت حقّ قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنيٌ»

تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نياز به مصالحه با مرتکب و رضایت تنها مي

 «او دارد.
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 مصاديق تبديل قصاص .4

 نوبه خود از آثار و احکام متفاوتيها بهاز آن کیدد و متنوع بوده و هر موارد تبدیل قصاص متع

است و به اعتبار موضوع آن به نفس، عضو یا منافع  يبرخوردارند. قصاص، مجازات جنایات عمد

ي عمومي و اختصاص طیاز شرا ياتقسيم گشته و اجرا و استيفاي آن مستلزم اجتماع مجموعه

عمومي قصاص،  طی. مقصود از شراباشنديم ميقابل تقس يو سلب يجابیا طیكه خود به شرا باشديم

و ...  هيعليالدم بودن مجنابوت، محقون يانتفاء رابطه ،يشروطي هستند همچون بلوغ، عقلِ جان

ها براي مطلق قصاص اعم از نفس یا عضو الزم و ضروري است و در صورت فقدان كه تحقق آن

 6450ق.م.ا مصوب  454و  454. با توجه به مواد گردديم يمنتف زيها قصاص نآن از کیهر 

 زين گرید ياختصاص طیعضو حسب مورد مستلزم شرا ایمذكور، قصاص نفس  طیعالوه بر شرا

مثال از لوازم قصاص عضو تساوي اعضاء در سالم بودن، تساوي اعضاء در اصلي  ياست. برا

قصاص موجب تغریر به نفس یا  كهنیو ا یا مقطوع بوده روحبودن، تساوي در محل عضو مج

ا موانع قصاص ب ياجرا دیعالوه نباعضو دیگر نبوده و قصاص بيشتر از اندازه جنایت نشود. به

. از جمله موانع استيفاي قصاص شوديمبدل م هیمواجه باشد؛ واال قصاص ساقط و به د يخارج

 ضو به سردي و گرمي هوا و نبودنبه وفات، مرگ )قتل(، فرار قاتل و در قصاص ع توانينفس م

است فقدان حتي یک شرط و یا وجود حتي یک مانع، حسب  يهیدر خاک دشمن اشاره نمود. بد

آن را فراهم ساخته و مآالً موجب  يفور يعدم امکان قصاص یا عدم جواز اجرا توانديمورد م

نوبه خود متعدد تبدیل قصاص به دیه به مواردتبدیل اجباري قصاص به دیه و یا دیه و تعزیر گردد. 

ها را به موارد تبدیل قصاص نفس و عضو به شرح زیر تقسيم آن توانيكه م باشنديو متنوع م

 نمود

 نفس تبديل قصاص .4-1

 نیاز ا کیو احکام هر  طیاست. ازآنجاكه شرا ياريو گاه اخت يقصاصِ نفس، گاه اجبار لیتبد

 .میينمايم يدو عنوان مستقل بررس لیها را ذما آنلذا  باشديمتفاوت م گریکدیدو با 
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 قصاص نفس و مصاديق آن تبديل اجباری .4-1-1

 آن قصاص است ياست و مجازات اصل يعمد تیاست كه جنا ياجبار يقصاص هنگام لیتبد

علت  قصاص، به يو اختصاص يعموم طیشرا يۀو اجتماع كل تیبودن جنا يعمد رغميعل کنيل

 رييغت هیخود را به د ينبوده و باالجبار جا ریپذقصاص عمالً امکان يموانع خارج يابروز پاره

اشته گوناگوني د لیتواند دالبه تلف شدن جاني اشاره نمود كه مي توانيم نهيزم نی. در ادهديم

خود و یا به آفت سماوي بميرد. گاه ممکن است خودكشي باشد. گاه ممکن است جاني، خودبه

كند و یا فرار نموده و قبل از تسليم از بين برود یا ممکن است شخص یا اشخاصي او را فراري 

ي، او را فرادبميرد، یا تحویل وي متعذر گردد. گاه ممکن است فرد یا ا ویلدهند و او قبل از تح

رود موارد مذكور متعلَّق حق قصاص از بين مي يۀبدون اذن اولياي دم، عدواناً به قتل برسانند. در كل

سبت به توانند نو با از بين رفتن محل قصاص، اجراي قصاص عمالً منتفي و اولياي دم دیگر نمي

یا  ودشيبه دیه مبدل مآیا در چنين مواردي قصاص  كهنیحق خود اقدام نمایند؛ در ا يفاياست

ها، از سوي فق المال،تيخير و در صورت تبدیل، از مال قاتل است یا موجد مانع یا عاقله و یا ب

 یم.پردازحسب مورد آراء و نظرات مختلفي مطرح شده كه ذیالً به بررسي مصادیق مزبور مي

 جانی فاتو .4-1-1-1

لمان خواه مس شود،يقصاص م يبر او وارد گردد جان يتیجنا ایعمداً كشته شود  يهرگاه مسلمان

 كهيالدرح يقطع تيبعد از صدور حکم محکوم ایقبل  يمسلمان. حال اگر جان ريباشد و خواه غ

التبع ب رد،يیا به آفت سماوي چون سيل و زلزله بم يدم نموده به اَجَل اله ياياول ميخود را تسل

رفته  نيمرگ از ب ۀواسطاست به يجان ۀقصاص كه رقب يمحل اجرا رایز شود؛يقصاص ساقط م

طبق  رایز ؛شوديم لیتبد هیقصاص به د ،يبا مرگ جان ایآ نکهیپرسش قابل طرح ا کنياست. ل

بالعکس،  ایبرود  نياز ب دینبا يمسلمان چي(  خون ه624: تايب ،يحر عامل خي)ش بطُلیَال  ۀقاعد

 يو ناگهان يعيبا مرگ طب زياز حقّ قصاص وجود نداشته و آن ن شيب يعمد اتیجنا درچون 

 يتعد گونهچيمانع نکرده و مرتکبِ ه جادیرفتن آن ا نيدر از ب يعالوه جانرفته و به نياز ب يجان
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علق ت دميايبه اول يدم واقع شده است، لذا حقّ ياياز جانب اول رينشده بلکه تأخ يريو تقص

ول نظر دارند. قمورد اختالف نیدر ا هيامام يفقها شود؟ينم لیبدت هیو قصاص به د رديگينم

نخست كه منتسب به مشهور فقها و از جمله شيخ طوسي در مبسوط و خالف، ابن ادریس در 

سرائر، مقدس اردبيلي در مجمع الفائده والبرهان، شهيد ثاني در شرح لمعه و امام خميني در تحریر 

 رایز گردند؛يهر دو ساقط م ه،یقصاص و د ،يجان يخودو خودبه يعيبا مرگ طب تالوسيله اس

الوه، با عنایت عدم مرتکب نشده است. به يايرفتن متعلَّق حقّ قصاص اول نيدر از ب يريتقص يجان

و  / بقره( قتل عمد اوال654ً« )وَ فِي الجُروحِ قِصَاصٌ» زي/ مائده( و ن49«)النَّفسَ بِالنَّفسِ»به آیه 

 ر،گید يشود و از سوو دیه جز صلحاً ثابت نمي هیوجب قصاص است، نه قصاص و دبالذّات م

اصل، شخصي بودن مسؤوليت كيفري و مجازات است و تبدیل آن به دیه كه خود حکمي است 

ت ندارند وارده دالل اتیباشد. مضافاً، رواشرعي، مستلزم دليل است و چنين دليلي در دسترس نمي

كت مجرم مطلقاً، بلکه داللت دارند بر وجوب آن به فرض فرار و به سبب هال هیبر وجوب د

و با توجه  رديگيتركه بعد از وفاتِ مورّث به ورثه تعلق م نکه،ی. ضمن اشیمباشرت در اتالف خو

: تايب ،يطوس خي. )شروديم نياز ب دميايفلذا حقوق اول باشند،ينم ونیبه اصل برائت، آنان مد

؛ امام 620-626: 6426 ،يثان دي؛ شه460: 6461 ،يلي؛ مقدس اردب442: 6466 س،یادر ن؛ اب19

از فقها با تمسک به عموم  يگری( متقابالً، گروه د080: 6428 ،ي؛ فاضل لنکران945: تايب ،ينيخم

قصاص نفس با  يسهی( و مقا624تا:  يب ،ي)حر عامل بطُلیَلَا  ۀ( و قاعدي/ اسر44قصاص ) يادله

 دهينفس اظهار عق يهیبه عدم سقوط د شود،يم هیورت فقدان محل، بدل به دعضو كه در ص

؛ 057: 6467 ،يحل ۀ؛ عالم498: 6421؛ ابن البراج، 674-679: 6461 ،يطوس خياند )شفرموده

 (.844، 6482 ،يرازيش يني؛ حس447: 6424؛ فاضل مقداد، 986: 6425 ،يحل ديبن سع ييحی

 يخود و به اَجَل الهدارند: چنانچه قاتل عمد خودبه دهيعق هيمذاهب اهل سنت، حنف انيم از

 معتقدند: در صورت فوت هيو مالک هيشافع کنيل شونديهر دو ساقط م هیقصاص و د رد،يبم
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محل پرداخت  از آن دیو با رديگياو تعلق م يو بر تركه شوديم لیتبد هیقصاص به د ه،يعلمحکومٌ

 (.011: تايب ،يریشود )الجز

 يد. مادهانمواجه بوده ياساس راتييبا تغ نهيزم نیانقالب در ا يروزيمصوب پس از پ نيقوان

كه  يهرگاه كس: »داشتيمقرر م 4/1/6416قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب  49

گاه  يقتل عمد نکهینظر به ا.« شوديساقط م هیقصاص و د رديمرتکب قتل عمد شده است بم

م اع يعمد يهامذكور در قتل ياست، لذا بر اساس ماده هیاه موجب داصالتاً موجب قصاص و گ

ساقط  هیقصاص و د ،يبا مرگ جان ه،ید ایباالصاله موجب قصاص باشد  يارتکاب تیجنا نکهیاز ا

رزند ف يهیاز پرداخت د شياما پ كشت،يفرزند خود را عمداً م يمثال، اگر پدر ي. براگردنديم

حفظ خون  يدر راستا 6482ق.م.ا مصوب  095 يماده کني. لشديم قطسا هید مرد،يم شیخو

مورد مقرر  نیدر ا ه،یقتل عمد موجب قصاص با قتل عمد موجب د انيم ليمقتول، با تفص

اقط س هیقصاص و د رد،يكه مرتکب قتلِ موجب قصاص شده است بم يهرگاه كس: »داشتيم

موجب  يجان يِمرگِ ناگهان بود،يم هیموجب د اًاصالت يچنانچه قتل عمد ب،يترت نیبه ا.« شوديم

ل قت»نه مطلق  گفت،يسخن م« قتل موجب قصاص»ماده از  نیچه آنکه ا شد؛ينم هیسقوط د

 .«يعمد

اوالً و بالذات موجب قصاص شناخته  يعمد تی، هرچند جنا6450مطابق ق.م.ا مصوب  اما

 اصل رشیبا پذ ه،يامام ياكثر فقهابرخالف قول  449 ماده هذا مع  ه،یشده است، نه قصاص و د

 اصالتاً يارتکاب تیخواه جنا داند،ينم هیرا موجب سقوط د يجان يعيعدم طلّ دم، مرگ طب

هرگاه در جنایت عمدي، به : »دارديمقرر م ادشدهی ماده . هیموجب د ایموجب قصاص باشد 

وال جنایت از ام علت مرگ ...، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه

 دميّنداشته باشد در خصوص قتل عمد، ول يمرتکب مال كهيشود و درصورتمرتکب پرداخت مي

مکن عدم ت ایها به آن يعدم دسترس ایو در صورت نبود عاقله  رديرا از عاقله بگ هید توانديم

کم ح نیا« بود... خواهد تالماليبر ب هیقتل، د ريو در غ شوديپرداخت م تالمالياز ب هیها، دآن

 اتیچه آنکه در اكثر روا  باشد؛يم هيامام يبه فقهاو مورد اتفاق و معمولٌ یيمخالف نصوص روا
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ه شده، ن ديمق يبه فرار منجر به موت جان هیاخذ د سوکیاز  ه،يامام يوارده و قول مشهور فقها

أألقرب »عبارت « عاقله» يجابه گر،ید يو از سو يبه و يتعذر از دسترس ای يصرفاً مرگ ناگهان

قانون  417 ماده با توجه به  رایز باشد؛يخود اعم از عاقله م ۀنوبذكر شده است كه به« فاألقرب

اقارب اعم از ذكور و اِناث بوده و  كهيدرحال گردد،يم« بستگان ذكور» شاملمذكور، عاقله تنها 

بن  ييحی؛ 498ابن البراج، همان:  ي)قاض برنديقاتل ارث م یۀكه از د شوديم يكسان يۀشامل كل

 يمزبور فاقد حکم قصاص در صورت بازگشت جان اتی(. باألخص، روا986همان:  ،يحل ديسع

 قصاص حقّ، يجان يخودمرقوم، در صورت موت خودبه ماده توجه به  با حالٍیا ي. علباشنديم

اصالتاً  يابارتک تیجنا نکهیاعم از ا گردد؛يآن م نیگزیجا هیرفته و د نيعضو از ب ایاعم از نفس 

عده فلذا مطابق قا رديگيتعلق م يبر اموال و ون،ید ریو همچون سا ه؛ید ایموجب قصاص باشد 

 رونیست ازاا يقتل عمد یۀبدل از قصاص، د یۀتركه پرداخت شود. ازآنجاكه د ميقبل از تقس دیبا

 تیوقوع جنا خیسال از تار کیحداكثر ظرف  6450ق.م.ا  477 ماده با توجه به بند الف  دیبا

ند از عاقله نک تیكفا هیپرداخت د ياموال او برا اینداشته باشد  ياموال يپرداخت شود  و اگر جان

ه ذكر . الزم برديگيقرار م المالتيب يهآنان، بر عهد يعدم تمکّن مال ایو در صورت نبود عاقله 

ه مادام ك جهيدر طول هم قرار دارند در نت المالتيب ایعاقله  ،ياموال جاننفس از  يیهاست اخذ د

اگر  نکهیما ا. كرسدينوبت به عاقله نم د،یرا بنما هيعليمجن یۀد يتکاپو یيتنهااموال مرتکب به

 ایپرداخت تمام  يالزم برا يالعاقله باشد و آنان در دسترس بوده و از تمکّن م يمرتکب دارا

كه  هید صرفاً آن بخش از نیبنابرا رسد؛ينم المالتيبرخوردار باشند، نوبت به ب هیاز د يبخش

 .گردديپرداخت م المالتيب يپرداخت نشده از سو يو يهو عاقل يجان يهتوسط ورث

را  يو فرار و يمورد بحث، حکم موت جان يهمقنن در ماد شوديكه مالحظه م گونههمان

قرار  فیدر کیشده باشند در  ياقارب و بستگانش موجب فرار و ایرأساً فرار كرده  نکهیاعم از ا

فاوت بوده مت گریکدیبا  تاًيماه زيدو موضوع ن نیا یينصوص روا دگاهیاز د كهيداده است، درحال

در  يريتقص گونهچيه يجان ،يعيدر موت طب رایز باشند؛يبرخوردار م يمختلف يهايژگیوو از 
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 با اقدام خود يدادن، جان يفرار ایدر فرض فرار  كهيدرحال شوديمرتکب نم رياتالف حقّ غ

. سازديصاحبان آن متعذّر م يحقّ قصاص را برا يفايرا اتالف نموده و است ريعمالً موضوع حقّ غ

 اند. نموده ديمشروط و مق يرا به فرار منجر به موت جان هیاغلب ضمان د ،یينصوص روا رونیازا

را مطلقاً  هیمادون نفس پرداخت د اتیقتل، در جنا ريقتل و غ انيم کيمقنن با تفک نيهمچن

له عاق يدارا ای( خود متمکن و ي)متوف يِجان نکهیقرار داده است؛ اعم از ا المالتيب يهبر عهد

قانون مجازات  444و  444 نيحکم در تعارض آشکار با حکم مادت نینبوده باشد و ا ایبوده 

اكثر فقها معتقدند: حکم به پرداخت  رایقرار دارد؛ ز هيامام يو قول فقها 6450مصوب  ياسالم

و  مخصوص قتل است» يبه و يتعذر دسترس ایمرگ  ایدر صورت فرار قاتل  المالتياز ب هید

ضل )فا...« دیبرآ يهو خود از عهد یيصبر كنند تا جارح شناسا دیو با شوديشامل جراحات نم

چون قتل فرزند توسط  يشامل موارد میكرد انياست آنچه فوقاً ب يهی( بد950: 6474 ،يلنکران

كه قصاص مستلزم پرداخت فاضل  يموارد زياست و ن هیباالصاله موجب د يپدر كه قتل عمد

 است و به يهمچون قصاص، مجازات اصل هیموارد، د ليقب نیدر ا رایز شود؛ينم زياست ن هید

 هیخذ ددر ا يريتأث ت،یممات او بعد از جنا ای اتيو ح رديگيم قتعل يبه اموال جان ينحو اجبار

 ندارد. دميايتوسط اول ،يو ۀاز ترك

 جانی خودکشی .4-1-1-2

قصاص  ،يجان يدر صورت مرگ ناگهان 6450ق.م.ا  449 يشد مطابق ماده انيطور كه بهمان

او و در صورت  ۀاز عاقل يو از اموال او و در صورت عدم تمکن مال شوديم لیتبد هیاجباراً به د

ال ممکن . حگردديپرداخت م تالماليآنان، از ب يعدم تمکن مال ایو  يعدم دسترس اینبود عاقله و 

 را اتالف كند. در ريعضو غ ایمحلّ و موضوع حقّ قصاص نفس  يخودكش قیاز طر يجان است

خود قصاص خودبه ز،يقاتلِ عمد ن يبا خودكش ایكه آ گردديپرسش مطرح م نیصورت ا نیا

ن اهالک نفس است و مرد يباألخص كه خودكش گردد؛يساقط م هید ای شوديم هیبه د لیتبد

از  ای شوديپرداخت م ياز اموال جان هید ه،یقصاص به د لیعالوه در صورت تبدهالک نفس؛ به
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 يهذا با توجه به مباشرت جاند ساكت است. معمور نیدر ا 6450ق.م.ا مصوب  المال؟تيمحل ب

از اتالف خون مسلمان،  يريبر جلوگ 6450و با توجه به ابتناء ق.م.ا مصوب  ريرفتن حقّ غ نيدر از ب

فوق  باتيطبق ترت دیو با لیتبد هیحقّ قصاص به د ياولقیطربه ند،ك يخودكش يهرگاه جان

لق تع يمبدل شده و بر اموال جان هیقصاص به د ،يدر مرگ ناگهان يوقت رایشود؛ زپرداخت 

 نکهی. ضمن اگردديمبدل م هیبه د ياولقیطرحق به نیمحلّ قصاص، ا يدر اتالف عمد رديگيم

 .شوديشامل م زيرا ن يخودكش، 449اطالق عنوان مرگ در ماده 

 ،يگانیاگلپ يبهجت، صاف يمحمدتق ،يرازيعظام ناصر مکارم ش اتیمعاصر از جمله آ يفقها

اند: قصاص در پاسخ به پرسش مطروحه فرموده يهمدان ينور نيو حس يزیتبر يموسو میعبدالکر

هذا ( مع485سؤال  ،يآراء فقه ۀنياز اموال او پرداخت گردد. )گنج دیو با شوديم هیبه د لیتبد

ت، كرده اس يدر فرض مذكور كه قتل عمد بوده و قاتل خودكش»دارند:  دهياز فقها عق يبرخ

ندارد.  هیمقتول حقّ مطالبه د يّ. لذا ولمیندار هیهم بر ثبوت د يليشده و دل يموضوع قصاص منتف

اتل صلح و مصالحه كرده و بعد از آن ق هیدم پس از وقوع قتل با قاتل به گرفتن د يّاگر ول يبل

( 915-982همان:  ،ي)فاضل لنکران« را دارد. هید ۀصورت حقّ مطالب نیاست در ا كرده يخودكش

تاً موجب اصال يعمد تیاتخاذ شده كه جنا کردیرو نیبا ابتناء بر ا رياخ دگاهید رسديبه نظر م

 يايكه اول ندماينم يباق يرفتن محل قصاص حقّ نيبالتبع با از ب ه،یقصاص است، نه قصاص و د

 .ندیآن را مطالبه نما نددم بتوان

 فرار جانی .4-1-1-3

ر د يعضو شده است برا ایعمدِ موجب قصاص اعم از نفس  تیكه مرتکب جنا يهرگاه كس

ه قصاص ب تياز محکوم شيازآن و خواه پپس ای يفريك بيامان ماندن از قصاص خواه قبل از تعق

 يعيحکم همان است كه در مورد مرگ طب رد،يبم يرياز دستگ شيشود و پ يازآن متوارپس ای

ا بين رفتن متعلَّق حق غير شده و استيفاي قصاص ر با اقدام خود موجب از اتلزیرا ق م؛یكرد انيب

ممتنع ساخته است. در این مورد اكثر فقهاي معظم شيعه با استناد به دو روایت از امامين باقر و 
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گيرد علق ميت هيعلصادق عليهما السالم معتقدند: در اینجا قصاص به دیه تبدیل و به اموال محکوم

 نیترکیمالي نداشته باشد از اموال نزد يلذا چنانچه جان خون مسلمان هدر رود نبایدو چون 

: تايب ،ي؛ خوئ405-442: 6484 ،يشود )نجفخویشان او به نحو االقرب فاالقرب پرداخت مي

 (.622 -626همان:  ،يثان دي؛ شه405

 جهيخود و در نت مِيو عدم تسل يدر صورت فرارِ جان 6450ق.م.ا مصوب  449 يماده مطابق

و به درخواست صاحب حقّ  لیمجازات قصاص اجباراً به دیه تبد ،ياز دسترس أسی ایمرگ 

ر او و د ۀنداشته باشد، از عاقل يتمکن مال يشود و اگر جانپرداخت مي يقصاص از اموال جان

 .گردديم تافیدر تالمالياز ب يآنان، الباق يعدم تمکن مال ای يعدم دسترس ای هصورت فقدان عاقل

هم  فوق الذكر ماده است. نخست، هر چند  يبر دو نکته ضرور ديبحث، تأك نیا انیپا در

 نیا انِيرغم تفاوت آشکار م يرا مطمح نظر قرار داده و عل« فرار»و « مرگ»زمان، دو موضوع 

است قسمت دوم ماده، صرفاً  يهیدو، آنها را مشمول حکم واحد و مشابه قرار داده است لکن بد

محال  يرو ام يموضوعاً منتف يمتوف يِبه جان يامکان دسترس رایرد؛ زدا يجان راراختصاص به ف

 دیت نمامراجع يجان ه،یچنانچه پس از پرداخت د ایمورد كه آ نیسابق در ا نيقوان اً،ي. ثانباشديم

ساكت  ابد،یيمتشکله اعتبار امر مختومه م ۀپروند ایمحفوظ است  هيعليمجن ای دميّحقّ قصاص ول

چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسي به مرتکبِ »... فوق الذكر:  ماده  لیمطابق ذ نکیا کنيل دبو

قتل ممکن شود در صورتي كه أخذ دیه به جهت گذشت از  رياعم از قتل و غ تی[ جناي]فرار

ل از محفوظ است، لکن باید قب هيعليٌمجن ای دميّول يقصاص نباشد، حقّ قصاص حسب مورد برا

رغم  يعل ،يبا توجه به مراتب فوق در فرض فرار جان« ا برگرداند.شده ر رفتهگ ۀقصاص، دی

برگردانده  ایبه هر علت برگردد  يو چنانچه فرار ابدیيپرونده اعتبار امر مختومه نم ه،ید افتیدر

محفوظ بوده و او در  هيعليمجن ای دميّحقّ قصاص ول رد،يصاحب حق قرار گ دیشود و تحت 

خذ دیه أ نکهیمأخوذه، مرتکب را قصاص كند؛ مگر ا یۀاز استرداد دتواند پس يم لیصورت تما

 يمجن ای دميّصورت حقّ قصاص ساقط شده و ول نیبه جهت گذشت از قصاص باشد كه در ا
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شده است كه خود موجب  يتیمتعرض جسم و جان او شود، والّا مرتکب جنا تواندينم هيعل

 قصاص است.

مرتکب  از اموال هی، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد، ددر جنایت عمدي، به علت فرار هرگاه

ست كه بر ا نید ۀمثاببه کنيبرخوردار است ل يمجازات ۀاز صبغ هیاگرچه د رایز شود؛يپرداخت م

 قوه يحقوق اداره نظریهشود. مطابق از محل تركه پرداخت  دیلذا با رد،يگيتعلق م ياموال جان

عليه ضمن شکایت كيفري محکوم به پرداخت دیه گردد و پس از محکومٌ كهيدرصورت: »هیيضاق

عليه فوت نماید و انقضاي مهلت مقرر در قانون، پرداخت دیه حال شود در این حين محکومٌ

ت شود و نياز به تقدیم دادخواسله دیه را مطالبه نماید، دیه از ماترکِ متوفي پرداخت ميمحکومٌ

صول آن اقدام قانون اجراي احکام )مدني( باید نسبت به و 46ق ماده اجراي احکام مطاب ونيست 

 توان از اموالرثه ميراث از پرداخت آن و قبول تركه توسط ونماید و در صورت استنکاف و

 يکیمطابق  ني( همچن02/4/6479 ـ 6767/8 شماره يمشورت نظریه« )صول كرد.آنان دیه را و

محکوم به پرداخت دیه فوت نماید، دیه از اموال  كهيدرصورت: »شدهادی اداره يهاهیظراز ن گرید

ه متوفي باشند؛ مگر آنکاالرث مکلّف به پرداخت آن ميرثه به نسبت سهمشود و ومي فاياو است

 يمشورت یهر)نظ« اند نباید بپردازند.هرحال بيش ازآنچه دریافت كردهفاقد ماترک بوده باشد و به

و  يمتوف يبده سو،کیاز  رایز رسد؛يقابل تأمل به نظر م هینظر نی( ا68/0/6478 ـ 764/8 شماره

ركه پرداخت شود ت ميقبل از تقس دیبر تركه تعلق گرفته با نکیكه ا هيعليمجن يیهاز آن جمله د

 ميقسبر ت ت،يم يهايچون پرداخت بده گرید ياالرث ندارد. از سوبه نسبت سهم يلذا ارتباط

ته شود: تا گف شوديبه آنان پرداخت نم يزيتركه مقدم است لذا در صورت عدم تکافوء اساساً چ

 يگرید يهیدر نظر ادشدهی يهادار نکهیكما ا« اند نباید بپردازند.ورثه بيش از آنچه دریافت كرده»

مصوب  يقانون امور حسب 040 هصراحت ماداگر متوفي ماتركي نداشته باشد به»اعالم داشته است: 

او مسئول پرداخت دیون او )كه دیه هم از آن جمله است(  ۀرثآن و يو اصالحات بعد 0/4/6465

داراي  كه متوفي صورتي نخواهند بود و مکلّف نيستند كه از مال خودشان دیه را بپردازند. در
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. اگر دترک او پرداخت نماینتركه باشد باید آنچه را در حکم قطعي دادگاه ذكر شده است از ما

ه نقد جدر حکم دادگاه یکي از اعيان دیات ذكر شده باشد همان عين باید پرداخت شود و اگر و

ذكر شده باشد همان مبلغ كه در حکم آمده است باید پرداخت گردد و در مواردي كه عين دیه 

 6489/8 همارش يمشورت یهرنظ«)االداء باید پرداخت شود.شود قيمت سوقيه یومتبدیل به قيمت مي

 تقصيرراث راننده بيسيله نقليه ودر صورت فوت رانندگان هر دو و» ني( همچن7/4/6471ـ 

راث راننده مقصر طرح دعوي عليه و 07/4/6482 - 914 يهیحدت روتوانند به استناد رأي ومي

 رمقص ۀراث رانندوليت ومسؤ»بدیهي است «  مورث خود را مورد مطالبه قرار دهند. ۀنموده و دی

ا پذیرفته رثه تركه رجا گذاشته باشد و ومقصر، مالي از خود به ۀدر صورتي مستقر است كه رانند

متعلق  سيلهباشند و در صورت عدم پذیرش تركه، مسؤوليت آنان در حد ماترک است، چنانچه و

کم ر حدیگر پس از صدو ۀراث رانندمقصر، داراي قرارداد بيمه شخص ثالث باشد و ۀبه رانند

د قرارداد بيمه، دیه مورث خود را از شركت مذكور مطالبه كنند و در توانند در حدومي قطعي

 هی)نظر« ي طرح دعوي نمایند.صورت تحاشي آن شركت از انجام تعهدات قراردادي خود عليه و

ایر بر پرداخت دیه با توجه به قطعيت رأي صادره د» زي( و ن01/1/6471ـ  4654/8 هشمار يمشورت

عليه، عليه قبل از فوت، با فوت محکومٌثيقه ملکي از ناحيه محکومٌدم و معرفي وليايبه او ولمقت

راث جه دیه به طرفيت ودم مقتول براي مطالبه ولياينياز به تقدیم دادخواست از ناحيه او

 یه)نظر «ثيقه كافي است.محل وعليه نخواهد بود و رأي صادره قبلي براي استيفاي دیه از محکومٌ

 6489ق.م.ا.ت مصوب  868و  864با عنایت به مواد ( »46/4/6478 ـ 0945/8 هشمار يمشورت

تخلفات رانندگي منتهي به قتل غيرعمدي و یا صدمه بدني غيرعمدي در فرض استعالم واجد 

 مصدوم نيست وحيثيت عمومي است و نيازي به اعالم شکایت از طرف اولياءدم و یا ورثه و 

باید به رسيدگي ادامه دهد. اعالم شکایت اولياءدم )ورثه( یا مصدوم صرفاً از جهت  يمرجع قضای

مطالبه دیه مؤثر است و عدم حضور شاكي مجوز موقوف كردن تعقيب متهم و قرینه گذشت 

 .(4/7/6477ـ 4150/8 هشمار يمشورت يیه)نظر «باشد.نمي
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 فراری دادن جانی .4-1-1-4

ه قاتل چنانچ باشند؛يم ياشخاصي قاتل عمد را فراري دهند مکلف به استرداد و هرگاه شخص یا

زین اجباري جایگقبل از تحویل بميرد یا به نحو دیگري تحویل وي متعذر گردد، دیه بدلي 

 هدهندگان، از باب اقوي بودن سبب از مباشر، بر طبق ماددهنده یا فراريقصاص شده و فراري

به پرداخت دیه به اولياي دم مقتول محکوم  996و  945بند )ب( ماده  و نيز 6450 اق.م. 444

هرگاه كسي فردي را كه مرتکب جنایت عمدي شده است فراري » 444 هشوند. مطابق مادمي

شود... اگر مرتکب پيش از دستگيري بميرد یا دستگيري وي متعذر دهد به تحویل وي الزام مي

شود و صاحب حق قصاص در دهنده آزاد مياريدهد، فر ضایتشود یا صاحب حق قصاص ر

دیه را  او،تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگيري همه موارد قصاص نفس و عضو، مي

به  راي دریافت آنتواند پس از پرداخت دیه بدهنده ميدهنده بگيرد. فرارياز اموال وي یا فراري

 يیهه دعضو ب ایقصاص اعم از نفس  ياجبار لیتبد قیاز مصاد نیبنابرا ؛«مرتکب رجوع كند

تگان دهنده از بسيخواه فرار باشديعضو م ایدادن محکوم به قصاص نفس  يفرار ،يمقرر قانون

 دهنده قادر به استرداد مرتکب نباشد، قصاصيهذا چنانچه فرار ي. علگانهيمرتکب باشد و خواه ب

 .دینما افتیمرتکب در ایدهنده يز اموال فرارا اآن ر توانديو صاحب حقّ قصاص م لیتبد هیبه د

 قتل جانی توسط اجنبی .4-1-1-5

 ريبه تعب ایدم  يّول ريكه مرتکب قتل عمدِ موجب قصاص شده است، توسط غ يممکن است كس

و  يصورت فعل مرتکب عدوان نیاست در ا يهیكشته شود. بد يچند نفر اجنب ای کی گرید

. در شوديم ريرفتن متعلَّق حقّ غ نيمرتکب با فعل خود عمالً موجب از ب رایز باشد؛يناحق مبه

 6450ق.م.ا مصوب  406 هو با توجه به ماد هيامام يبا توجه به قول مشهور فقها ردموا ليقب نیا

را  يمطابق مقررات و تواننديقاتل اوّل مهدورالدم بوده و آنان م دمِيايقاتل )دوم( نسبت به اول

مطرح  نجایكه در ا يپرسش کني( ل906همان:  ،يني؛ امام خم18همان:  ،يثان دي. )شهندیقصاص نما

 نيحقّ قصاص آنان از ب ایآ شود؛يمقتولِ اول چه م دمِياياست كه حقّ قصاص ِاول نیا شوديم
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قانون  440 ماده به استناد  دیآنان با ایآ هیبه د لیو در صورت تبد شوديمبدل م هیبه د ای روديم

به  اناًمورّث آنان را عمداً و عدو يو رایمذكور به اموال قاتل اول )مقتول دوم( مراجعه كنند؛ ز

لمان مبدل شده است؛ چه آنکه خون مس هیبا كشته شدنش، قصاص اجباراً به د نکیقتل رسانده و ا

تن قاتل او با كش رایز ند؛یبه قاتل دوم مراجعه نما ش،یوصول حقّ خو يبرا دیبا ایهدر برود  دینبا

ا از ر صاصحقِ ق يفاينموده و فرصت است عيياول عمالً محلّ و موضوع حقّ قصاص آنان را تض

 يجان يشخودك ایفرار  ای يعيمرگ طب هيمورد شب نیا ایآ گر،یدانيبآنان سلب كرده است؟ به

مقتول به اموال قاتل، سپس عاقله و  یۀموارد د نیقانون مذكور است )كه در ا 440 ماده موضوع 

است  ادشدهیقانون  444 ماده دادن قاتل موضوع  يفرار هيشب ای( شوديمنتقل م المالتيب هیالنها

 يرگیممکن است پرسش د نجای( در اباشد؟يم يجان یۀضامن د دهندهي)كه بر اساس آن فرار

شرعاً  هانیلواط و امثال ا ایجهت زنا اگر قاتل اول نسبت به قاتل دوم به  نکهیمطرح شود و آن ا

 ونهمچ 6450صورت حکم موضوع چه خواهد بود؟ ق.م.ا مصوب  نیمهدورالدم بوده باشد در ا

فرض  ،يجان دادنيمورد ساكت است و به جز سه فرض مرگ، فرار و فرار نیگذشته در ا نيقوان

ده و متعرض آن نش زين هيامام ينکرده است. فقها ينيبشيو از آن جمله فرض حاضر را پ گرید

 نهيمز نیر اد توانيرا م کردیهذا سه رو. معباشديبرخوردار نم يفقه يموضوع از سابقه نیبالتبع ا

 مطرح نمود:

 نيمحل و موضوع آن از ب نجایاصالتاً موجب قصاص است و در ا يعمد تیاز آنجا كه جنا -6

 يُاَلجَانِ»ه عالومقرر نفرموده و به يگرید تيولقاتل مسؤ يجز بذل جان، برارفته است و شارع به

 نجایدر ا زين يقتواف نيو چن شوديحاصل نم يجز به تراض هید نکهیو ا« اَكثَرَ مِن نَفسِهِ يعَلَ يجنَیُلَا

ت و موجود اس ۀدادن قاتل، به اعتبار ادل يدر فرض فرار و فرار هیعالوه ثبوت دوجود ندارد و به

اش به ورثه ياموال و يبا كشته شدن جان نکهیضمن ا باشد؛ينم اسيبا موضوع مورد بحث، قابل ق

 است. رندارند فلذا خون مقتول هد هیدر قبال د يتيو آنان مسؤول رديگيتعلق م
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در  يا... لطف ا...صاف هیمثال حضرت آ ياند. براموافق کردیرو نیمعاصر با ا ياز فقها يبرخ

ه مثالً در فرض سؤال ك»به عمل آمد اعالم فرمودند:  شانیاز ا نهيزم نیكه در ا يپاسخ به استفتائ

 قاتل دیبوده ز يدم( حقّ قصاص داشته و بکر كه اجنب يّقاتل عمرو بوده و فرزند عمرو )ول دیز

وده ظلماً بدم )فرزند عمرو( واقع شده  يّبدون اذن ول نکهیاز جهت ا دیرا كشته است چون قتل ز

سر دم عمرو مقتول )پ يبه ول ياست و ربط دیدم ز يثابت است كه ول دیفرزند ز يقصاص برا

قاتل عمرو، محل  دیهم ندارد؛ چون بعد از كشته شدن ز هیدم عمرو حق د يعمرو( ندارد و ول

 « فراهم باشد. هیتبدّل به د يبرا نهيتا زم ستين يباق اصقص

 نياوالً و بالذات قصاص است، اما چون محل و موضوع آن از ب يهرچند مجازات قتل عمد -0

رداخت از محل تركه پ دیو با رديگيتعلق م يو به اموال جان لیتبد هیرفته است لذا اجباراً به د

اطالق  «رديبم» ۀواژ نکهیهدر برود. ضمن ا دیخون مسلمان نبا «بطُلیَلَا ۀقاعد»با توجه به  رایشود؛ ز

اص اول حق قص يوراث جان»اند: فرموده يبرخ نکهی. كما اگردديم زين يجان داشته و شامل قتل

 هیبه د لیاول تبد تیخودش دارد و حق القصاص نسبت به جنا تیدوم در مقابل جنا ياز جان

/ 69/5مورخ  4474استفتاء  يهشمار -يزیجواد تبر رزاي)م «مسلمٍ يٍدم امر بطُلیَلئال  شود؛يم

خون مسلمان  اریز شود؛يم هیبه د لیاول تبد تیحق قصاص نسبت به جنا» يفتو نی( مطابق ا6481

دوم روشن  ایقاتل اول  رد،يگيتعلق م يبه اموال چه كس هید نیا نکهیاما در ا ،«برود نياز ب دینبا

 رديگيتعلق م اول يبدل از قصاص به اموال جان یۀظاهر داز ابهام قرار دارد. به يانبوده و در هاله

 .ندیقاتل )اول( مراجعه نما يهآن به ورث افتیدر يبرا تواننديو وراث مقتول اول م

)اول( شده،  مديرفتن متعلّق حقّ ول نيچون مرتکب )قاتل دوم( با كشتن قاتل )اول( باعث از ب -4

بالِ ر ققاتلِ دوم د ۀرقب گر،یدانيب. بهباشديدادن قاتل، ضامن خون مقتول اول م يلذا همچون فرار

پرداخت  ل)خون( مقتول او يدر ازا زياموال او ن گرید ي)خون( قاتل اول مشغول بود و از سو

ر كس كه ه ستيشخص قاتل عمد مهدورالدم ن» گرید يبرخ يمطابق فتوا نکهی. كما اشوديم

قاتل دوم  نکهیبه ا و با توجه رديمقتول قرار گ ياياول اريدر اخت دیبتواند او را به قتل برساند بلکه با
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دازد بپر هید هاواجب آن است كه به آن اطيبرده احت نيموضوع حق اربابِ دم مقتول اول را از ب

او  یۀد دیقاتل عمد را فرار دهد با يوارد شده كه اگر شخص زیحر ۀحيكه در صح يموارد هيشب

كنند  هند قصاصكه اگر بخوا رديگيدم مقتول دوم قرار م اءياول اريرا بپردازد و قاتل دوم در اخت

 نیاطالق داشته و اعم از ا يفتو نی( ا00/5/6481 -يرازي)ناصرمکارم ش« توافق كنند. هیبر د ای

 انینسبت به آن جاهل بوده باشد. در پا ای)دوم( آگاه  هيعل ياست كه قاتل دوم از قاتل بودن مجن

فقها مهدورالدم بودن قاتل اول نسبت به قاتل دوم  دگاهیاست كه از د ينکته ضرور نیذكر ا

 (.667-665همان:  ،يموضوع ندارد )فاضل لنکران نیدر ا يريتأث

گذار قانون نکهیو ا ينيتقن یيجنا استيحاصله در س راتييمراتب فوق و با توجه به تغتوجه به با

از  زيا نر يجان يعيطب موت يحت بطُلیَال ۀقاعد رشیگذاران سابق، با پذبرخالف قانون ر،ياخ

 دهنبو حيصح هيعلينخست، دائر بر هدر رفتن خون مجن دگاهیلذا د داند،ينم هیموجبات سقوط د

کب در صورت جهل مرت گر،ید ي. از سورسديگذار ناهماهنگ به نظر مقانون يكنون استيو با س

انست مسئول د تیرا از بابت هر دو جنا يو توانيبه قاتل بودن مقتول دوم )قاتل اول(، چگونه م

تول مق يفريك تيمرتکب فارغ از مسؤول رایمحکوم نمود؛ ز هیرا به قصاص و د يزمان وو هم

از آن را  يناش يفريك تيشده كه با تحمل قصاص، مسؤول يتی( مرتکب جناي)قاتل اول مدو

د )دوم( عالم و آگاه بوده باش هيعل يبر قاتل بودن مجن كهي. لذا تنها درصورتكنديپرداخت م

 زيدر قبال مقتول دوم )قاتل اول( ضامن خون مقتول اول ن يفريك تيعالوه بر داشتن مسؤول

 يو رایمراجعه كنند؛ ز يمورّث خود به و یۀاز بابت د تواننديدم مقتول اول م يايو اول باشديم

ده است؛ واال صرفاً از بابت قاتل اول ضامن بر نيبا اقدام خود عمداً و عدواناً متعلّق حقّ آنان را از ب

 .از اموال قاتل اول اخذ گردد دیبوده و خون مقتول اول با

 دممردّد بودن اولیای .4-1-1-6

 ريبه تعب ایدم  يّول ريكه مرتکب قتل عمدِ موجب قصاص شده است، توسط غ يممکن است كس 

و  يصورت فعل مرتکب عدوان نیاست در ا يهیكشته شود. بد يچند نفر اجنب ای کی گرید
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. در شوديم ريرفتن متعلَّق حقّ غ نيمرتکب با فعل خود عمالً موجب از ب رایز باشد؛يناحق مبه

 6450ق.م.ا مصوب  406 مادهو با توجه به  هيامام يبا توجه به قول مشهور فقها ردموا ليقب نیا

را  يمطابق مقررات و تواننديو آنان مقاتل اوّل مهدورالدم بوده  دمِيايقاتل )دوم( نسبت به اول

مطرح  نجایكه در ا يپرسش کني( ل906همان:  ،يني؛ امام خم18همان:  ،يثان دي. )شهندیقصاص نما

 نيحقّ قصاص آنان از ب ایآ شود؛يمقتولِ اول چه م دمِياياست كه حقّ قصاص ِاول نیا شوديم

قانون  440 ماده به استناد  دیآنان با ایآ هیبه د لیو در صورت تبد شود؛يمبدل م هیبه د ای روديم

به  اناًمورّث آنان را عمداً و عدو يو رایمذكور به اموال قاتل اول )مقتول دوم( مراجعه كنند؛ ز

لمان مبدل شده است؛ چه آنکه خون مس هیبا كشته شدنش، قصاص اجباراً به د نکیقتل رسانده و ا

تن قاتل او با كش رایز ند؛یبه قاتل دوم مراجعه نما ش،یوصول حقّ خو يبرا دیبا ایهدر برود  دینبا

ا از ر صاصحقِ ق يفاينموده و فرصت است عيياول عمالً محلّ و موضوع حقّ قصاص آنان را تض

 يجان يشخودك ایفرار  ای يعيمرگ طب هيمورد شب نیا ایآ گر،یدانيبآنان سلب كرده است؟ به

مقتول به اموال قاتل، سپس عاقله و  یۀموارد د نیاست )كه در ا قانون مذكور 440 مادهموضوع 

است  ادشدهیقانون  444 مادهدادن قاتل موضوع  يفرار هيشب ای( شوديمنتقل م المالتيب هیالنها

 يرگیممکن است پرسش د نجای( در اباشد؟يم يجان یۀضامن د دهندهي)كه بر اساس آن فرار

شرعاً  هانیلواط و امثال ا ایاگر قاتل اول نسبت به قاتل دوم به جهت زنا  نکهیمطرح شود و آن ا

 ونهمچ 6450صورت حکم موضوع چه خواهد بود؟ ق.م.ا مصوب  نیمهدورالدم بوده باشد در ا

فرض  ،يجان دادنيمورد ساكت است و به جز سه فرض مرگ، فرار و فرار نیگذشته در ا نيقوان

ده و متعرض آن نش زين هيامام ينکرده است. فقها ينيبشير را پو از آن جمله فرض حاض گرید

 نهيمز نیر اد توانيرا م کردیهذا سه رو. معباشديبرخوردار نم يفقه يموضوع از سابقه نیبالتبع ا

 مطرح نمود:

 نيمحل و موضوع آن از ب نجایاصالتاً موجب قصاص است و در ا يعمد تیاز آنجا كه جنا -6

 يُاَلجَانِ»ه عالومقرر نفرموده و به يگرید تيقاتل مسؤول يجز بذل جان، برارفته است و شارع به
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 نجایدر ا زين يقتواف نيو چن شوديحاصل نم يجز به تراض هید نکهیو ا« اَكثَرَ مِن نَفسِهِ يعَلَ يجنَیُلَا

ت و موجود اس ۀدادن قاتل، به اعتبار ادل يدر فرض فرار و فرار هیعالوه ثبوت دوجود ندارد و به

اش به ورثه ياموال و يبا كشته شدن جان نکهیضمن ا باشد؛ينم اسيبا موضوع مورد بحث، قابل ق

 است. رندارند فلذا خون مقتول هد هیدر قبال د يتيو آنان مسؤول رديگيتعلق م

در پاسخ  يا... لطف ا...صاف هیآ مثال حضرت ياند. براموافق کردیرو نیمعاصر با ا ياز فقها يبرخ

 دیدر فرض سؤال كه مثالً ز»به عمل آمد اعالم فرمودند:  شانیاز ا نهيزم نیكه در ا يبه استفتائ

را  اتلق دیبوده ز يدم( حقّ قصاص داشته و بکر كه اجنب يّقاتل عمرو بوده و فرزند عمرو )ول

دم )فرزند عمرو( واقع شده ظلماً بوده  يّبدون اذن ول نکهیاز جهت ا دیكشته است چون قتل ز

سر دم عمرو مقتول )پ يبه ول ياست و ربط دیدم ز يثابت است كه ول دیفرزند ز يقصاص برا

قاتل عمرو، محل  دیهم ندارد؛ چون بعد از كشته شدن ز هیدم عمرو حق د يعمرو( ندارد و ول

 « فراهم باشد. هیتبدّل به د يبرا نهيتا زم ستين يباق اصقص

 نياوالً و بالذات قصاص است، اما چون محل و موضوع آن از ب يهرچند مجازات قتل عمد -0

رداخت از محل تركه پ دیو با رديگيتعلق م يو به اموال جان لیتبد هیرفته است لذا اجباراً به د

اطالق  «رديبم» ۀواژ نکهیهدر برود. ضمن ا دیخون مسلمان نبا «بطُلیَلَا ۀقاعد»با توجه به  رایشود؛ ز

اص اول حق قص يوراث جان»اند: فرموده يبرخ نکهی. كما اگردديم زين يداشته و شامل قتل جان

 هیبه د لیاول تبد تیخودش دارد و حق القصاص نسبت به جنا تیدوم در مقابل جنا ياز جان

( 6481 /69/5مورخ  4474استفتاء  شماره -يزیجواد تبر رزايم«)مسلمٍ يٍدم امر بطُلیَلئال  شود؛يم

 دیلمان نباخون مس رایز شود؛يم هیبه د لیاول تبد تیحق قصاص نسبت به جنا» يفتو نیمطابق ا

ن نبوده دوم روش ایقاتل اول  رد،يگيتعلق م يبه اموال چه كس هید نیا نکهیاما در ا« برود. نياز ب

و  رديگيتعلق م اول يبدل از قصاص به اموال جان یۀظاهر داز ابهام قرار دارد. به ياو در هاله

 .ندیقاتل )اول( مراجعه نما ۀآن به ورث افتیدر يبرا تواننديوراث مقتول اول م
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)اول( شده،  مديرفتن متعلّق حقّ ول نيچون مرتکب )قاتل دوم( با كشتن قاتل )اول( باعث از ب -4

ر قبالِ قاتلِ دوم د ۀرقب گر،یدانيب. بهباشديدادن قاتل، ضامن خون مقتول اول م يلذا همچون فرار

پرداخت  ل)خون( مقتول او يدر ازا زياموال او ن گرید ي)خون( قاتل اول مشغول بود و از سو

ر كس كه ه ستيشخص قاتل عمد مهدورالدم ن» گرید يبرخ يمطابق فتوا نکهی. كما اشوديم

قاتل دوم  نکهیه به اتوجو با  رديمقتول قرار گ ياياول اريدر اخت دیبتواند او را به قتل برساند بلکه با

دازد بپر هید هاواجب آن است كه به آن اطيبرده احت نيموضوع حق اربابِ دم مقتول اول را از ب

او  یۀد دیقاتل عمد را فرار دهد با يوارد شده كه اگر شخص زیحر ۀحيكه در صح يموارد هيشب

نند كه اگر بخواهند قصاص ك رديگيدم مقتول دوم قرار م اءياول اريرا بپردازد و قاتل دوم در اخت

 نیاطالق داشته و اعم از ا يفتو نی( ا00/5/6481 -يرازي)ناصرمکارم ش« توافق كنند. هیبر د ای

 انینسبت به آن جاهل بوده باشد. در پا ای)دوم( آگاه  هيعل ياست كه قاتل دوم از قاتل بودن مجن

ودن قاتل اول نسبت به قاتل دوم فقها مهدورالدم ب دگاهیاست كه از د ينکته ضرور نیذكر ا

 (.667-665همان:  ،يموضوع ندارد )فاضل لنکران نیدر ا يريتأث

گذار قانون نکهیو ا ينيتقن یيجنا استيحاصله در س راتييمراتب فوق و با توجه به تغتوجه به با

از  زيا نر يجان يعيموت طب يحت بطُلیَال ۀقاعد رشیگذاران سابق، با پذبرخالف قانون ر،ياخ

 دهنبو حيصح هيعلينخست، دائر بر هدر رفتن خون مجن دگاهیلذا د داند،ينم هیموجبات سقوط د

کب در صورت جهل مرت گر،ید ي. از سورسديگذار ناهماهنگ به نظر مقانون يكنون استيو با س

نست امسئول د تیرا از بابت هر دو جنا يو توانيبه قاتل بودن مقتول دوم )قاتل اول(، چگونه م

تول مق يفريك تيمرتکب فارغ از مسؤول رایمحکوم نمود؛ ز هیرا به قصاص و د يزمان وو هم

از آن را  يناش يفريك تيشده كه با تحمل قصاص، مسؤول يتی( مرتکب جناي)قاتل اول مدو

د )دوم( عالم و آگاه بوده باش هيعل يبر قاتل بودن مجن كهي. لذا تنها درصورتكنديپرداخت م

 زيدر قبال مقتول دوم )قاتل اول( ضامن خون مقتول اول ن يفريك تيبر داشتن مسؤولعالوه 

 يو رایمراجعه كنند؛ ز يمورّث خود به و یۀاز بابت د تواننديدم مقتول اول م يايو اول باشديم
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امن ض برده است؛ واال صرفاً از بابت قاتل اول نيبا اقدام خود عمداً و عدواناً متعلّق حقّ آنان را از ب

 .از اموال قاتل اول اخذ گردد دیبوده و خون مقتول اول با

 توسط مقر اول رجوع از اقرار .4-1-1-7

دي كسي به قتل عم»موردي است كه:  ه،یقصاص نفس به د ياجبار لیتبد قیمصاد گریاز د

اولي  هكيازآن دیگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نماید درصورتشخصي اقرار كند و پس

ین . اشوديپرداخت م المالتياز اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از ب

حظه طور كه مالهمان« قاضي احتمال عقالئي ندهد كه قضيه توطئه آميز است. هدر حالي است ك

شود هرگاه در جنایت واحد كه احتمال شركت در قتل نيز منتفي است، فردي به ارتکاب مي

یت اقرار كند، سپس شخص دیگري به قتل همان مقتول و در خصوص همان جنایت اقرار جنا

فراهم گشته قصاص از هر دو ساقط و اجباراً مبدل  6482 بق.م.ا مصو 041نماید؛ مجراي ماده 

 .گيرد و باید از خزانه دولت پرداخت شودتعلق مي المالتيگردد؛ ليکن دیه بر ببه دیه مي

 اص نفستبديل اختیاری قص .4-1-2

در  و تیبودن جنا يعمد رغميكه عل ابدیيمصداق م يقصاص نفس هنگام يارياخت لیتبد

 يقصاص، حسب مورد مجن يو اختصاص يعموم طیشرا ييهو اجتماع كل يدسترس بودن جان

 ایه كامل یۀبه د يبا و لینظر نموده و به شرح ذصرف ياز قصاص نفس جان يوراث و ای هيعل

 .ندیمال مصالحه نما ایدر برابر حق  ایاز آن و  شتريكمتر و ب

 علیه( با قاتل )جانی(مصالحه حقّ قصاص از سوی مقتول )مجنی .4-1-2-1

)مقتول(  هيعليمجن يحقّ قصاص از سو ۀقصاص نفس، مصالح يارياخت لیمصداقِ تبد نينخست 

 توانديم هيعليمجن ،يعمد اتیجنا ریدر قتل و سا: »6450ق.م.ا مصوب  419 مادهموجب است. به

و  دميايو اول دیمصالحه نما ایاز فوت، از حق قصاص گذشت كرده  شيو پ تیپس از وقوع جنا

 ریعزكنند لکن مرتکب به ت هید ایقصاص  ۀپس از فوت او، حسب مورد مطالب تواننديوارثان نم
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مرقوم حق قصاص اصالتاً به  ماده با توجه به .« شوديمحکوم م راتیمقرر در كتاب پنجم تعز

ه او ك یيهانهیگز گریرا مورد عفو قرار دهد. از د يجان توانديتعلق دارد فلذا او م هيعل يمجن

لحه، متعلَّق مصا نجایحق قصاص )نفس( است. در ا ۀمصالح د،ینما ارياز مرگ اخت بلق توانديم

از حقوق او  يحق  ایمال  ای يجان ياتيح ريغ ياز اعضا يحقّ قصاص نفس و عوض آن عضو

ا عضو قصاص نفس ب يهدر قالب مصالح يبا جان هعلييممکن است مجن گریدعبارت. بهباشديم

 ،يته شدن جانكش يبه جا هيعل يكه در صورت وفات مجن رندیبپذ نيطرف لمثا ي. برادیتوافق نما

قالب  قصاص نفس به عضو، در لیموضوع تبد ياو قطع گردد. هرچند در منابع فقه يۀكل ایدست 

از  گرید يکیعنوان ورثه به ۀلکن مصالح خورد،يبه چشم نم هيعليو مجن يجان انيم ۀمصالح

مونه ن يواقع شده است. برا هيامام ياز فقها يبرخ يهمورد اشار شيوبصاحبان حق قصاص كم

قصاص  دم،يتو را بخش يپا ای... نصف ترا دیمتعدد بگو ایاگر وارثِ واحد » يحل ۀطبق نظر عالم

از وجود  ياسقاط جزئ سوکیاز »اشکال آن است كه  ليهمان( دل ،يحل ه)عالم« مشکل است.

همچون عفو از تمام وجود اوست. از  يعفو نيوجود اوست و چن عيمستلزم اسقاط جم ،يجان

: 6475 ن،ي)فخرالمحقق.« باشديو اصل، بقاء حق قصاص م ستين حيصح يعفو نيچن گر،ید يسو

 دهيصراحت به عدم صحت عفو و اسقاط حق قصاص عقاز فقها به گرید ياعده كهي( درحال194

كردم،  تو را عفو يپا اینصف تو را  دیمتعدد بگو ای واحد وارثِ چنانچه» اندداشته و اظهار داشته

قوط آن وگرنه در س شودياست و قصاص ساقط م حياز عفو، عفو از نفس باشد صح هیهرگاه كنا

 يا، قطع پا برار تیمگر مثالً پا دم؛يتو را بخش ياعضا عي: جمدیاشکال بلکه منع است و اگر بگو

 توانديدم نم يول يعنی( 990همان:  ،يني)امام خم.« ستين حياسقاط صح نیو ا باشدينم زیاو جا

ک عضو مال هيعل ينمج سوکیاز  رایقاتل را قصاص كند؛ ز يپا کیقصاص نفس، تنها  يجابه

بوده و مالک نفس خود ن يجان گر،ید يكه بتواند نسبت به آن مصالحه كند و از سو ستيخود ن

خود  يارتکاب تیمجازاتِ جنا زانينوع و م نييدر تع زيدر مورد آن مصالحه كرده و ن تواندينم

اعالم  0/1/6480 -8/0009 شماره نظریهدر  هیيقضا قوه يحقوق اداره كهنی. كما ادیاِعمال نظر نما
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قصاص منحصراً  لی. تبدستيتوأماً ممکن ن هیقصاص، به قصاص عضو و د ۀخواست کيتفک»داشته: 

 تیرضا ،يمصالحه نسبت به مابق وبه قطع عضو  لیانصراف از هر دو ممکن است، نه تبد ای هیبه د

 نکهیگفت نظر به ا توانيمذكور م دگاهیدر نقد د.« ستيدر موارد مذكور مؤثر در مقام ن يجان

 رونیازا باشد،ياز مصلحت حفظ عضو م ياشد و اقوا سه،یحفظ جان واجب است و در مقام مقا

 ياتيح ريغ ياز اعضا يعضو طعق ۀاجاز توانديم يفلذا جان رسد؛يبه نظر م ریپذمصالحه امکان

ه به همراه داشت يكه منفعت عقالئ يبدهد؛ باألخص در موارد شیحفظ نفس خو يخود را در ازا

قها از ف ياريبس يو متداول و به فتوا جیرا يامروزه، اهدا و فروش عضو، امر كهنیباشد. ضمن ا

عضوِ  (ماراني)ب يگرید نحفظ جا يبرا يحت تواننديمبدل شده است و افراد م يبه امر مشروع

تن ثالث مکرَه حق كش ر،يدر اكراه به قتل غ نکهیبفروشند. كما ا ایخود را اهداء كرده  ياساس ريغ

و از عض ،يگریاز كشتن د زيپره حالنيخود و درع اتيحفظ ح يرا ندارد و مکلف است برا

 .دیماحفظ جان خود، از عضو خود گذشت ن يبرا توانديخود بگذرد؛ پس چگونه نم

امله ك یهد يحق قصاص )نفس( خود را در ازا ه،علييشد ممکن است مجن انيكه ب گونههمان

 اراتياز اخت گرید يکیمورد بحث  ماده با توجه به اطالق  زياز آن مصالحه كند. ن شتريكمتر و ب ای

 توانديم هيعليمثال مجن ياست. برا ازيامت ایحق قصاص نفس در مقابلِ حق  يهمصالح ،يقربان

م د يمورد، ول کیدر  كهنیمصالحه كند. كما ا يامغازه يسرقفل يحق قصاص خود را به ازا

 يهاز حق قصاص خود گذشت نمود. )روزنام ،يبا و يشرط ازدواج مادرِ جان)پدر مقتول( به

 (.6471آبان  7مورخ  4884 هشمار ران،یا

 تبديل اختیاری حقّ قصاصِ نفس از سوی ورثه .4-1-2-2

ا فرصت آن ر اینکرده  يريگميرأساً در مورد حق قصاصِ نفس خود تصم هيعل يهرگاه مجن

: دارديمورد مقرر م نیدر ا 447 ماده . رسديصورت حقّ قصاص به ارث م نینداشته باشد در ا

مرحله  نیاست ورثه در ا يهیبد.« رسديقانون به ارث م نیحق قصاص، به شرح مندرج در ا»
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به  يجان تیدر صورت رضا ادشدهیقانون  448 مادهبه استناد  تواننديو م دهمالک حق قصاص بو

 .ندیمال گذشت نما ایدر برابر حقّ  ایاز آن  شتريكمتر و ب ایكامله  دیه

ه قصاص نفس ب لیدر خصوص امکان تبد هيعل يمجن اراتياست آنچه در مورد اخت يهیبد

رخوردارند ب ياراتياز همان اخت ناًيع زيورثه ن رایصادق است؛ ز زيدر مورد ورثه ن ناًيشد ع انيعضو ب

 عبه قط يا وب يقصاص جان يجابه تواننديورثه م گریدانيب. بهباشدياز آن برخوردار م ليكه اص

 نینابراب رسد؛يبه نظر نم يامر منع قانون نیو در ا ندیاو مصالحه نما ياتيح ريغ ياز اعضا يعضو

نظر كند مشروط به دار حاضر شود از حقّ قصاص )نفسِ( خود صرف ۀچوب يدم در پا يّاگر ول

 لیبدت نيدهد، چن تیرضا ونديخود جهت پ يۀكل کیقطع  ایچشم  کیبه قلع  يجان نکهیا

 .رسدي( فاقد اشکال به نظر ميا)مصالحه يمجازات

 عضو تبديل قصاص .4-2

 ای يبوده و ممکن است به نحو اجبار ریپذهمچون قصاص نفس امکان زيقصاصِ عضو ن لیتبد

 .میپردازيمتنوع آن م قیمصاد يبه بررس لیاتفاق افتد كه به شرح ذ يارياخت

 اجباری قصاص عضوتبديل  .4-2-1

 و در دسترس تیبودن جنا يعمد رغميقصاص عضو آن است كه عل ياجبار لیمقصود از تبد

ر حادث شده و د يقصاص عضو، مانع و رادع طیشرا يۀو وجود كل نيمرتکب ایبودن مرتکب 

د متعدد خو ۀنوببه زيموارد ن نی. اگردديمبدل م هیقصاص عضو اجباراً ساقط شده و به د جهينت

 .باشنديم

 علیهممردّد بودن مجنی .4-2-1-1

دن ب ياز اعضا يسه نفر عمداً عضو مشابه ایآن است كه دو  هميعل يمقصود از مردد بودن مجن

اما  ،كنند را از مچ قطع گریمثال دو نفر عمداً دست دو نفر د يرا قطع كنند. برا گریسه نفر د ایدو 
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مله از ج ل،ياند به هر دلرا قطع كرده هميعلياز مجن کیدست كدام نياز متهم کیهر  نکهیدر ا

 نیاشد در ا... معلوم نبای هميعليمجن ای نيبودن صورت مرتکب دهيپوش ایشب  يکیبه علت تار

 شوند؛يبه قصاص محکوم م تشانیبودن جنا يو باألخص مساو يبه علت عمد نيصورت مرتکب

 هميعليمجن ۀاگر هم نجای. در استين نيصاص مرتکبمانع ق ،يهر مرتکب هِيعليمردّد بودن مجن رایز

 قصاص از آنان به هر سبب حقّ يکیوالَّا اگر  شوند؛يقصاص م نيخواستار قصاص باشند، مرتکب

كه  ياته. نکشودياجباراً ساقط م زين نیریمصالحه كند، حقّ قصاص سا اینداشته یا آن را ساقط 

 ۀهم يتحقق حقّ قصاص برا ۀموارد، الزم ليقب نیدر ا نکهیاست ا يبر آن ضرور ديتأك

بودن، مشابه و یکسان باشد و  يآن است كه جنایتهاي وارده بر آنان عالوه بر عمد هميعليٌمجن

بودن  يعمد رغميمتفاوت باشد عل هاتیآنان خواهان قصاص باشند؛ والَّا اگر جنا يعالوه همگبه

 هميعلياز مجن کیچيو ه شوديقصاص اجرا نم هم،يعليمجن ۀها و خواستار قصاص بودنِ همآن

 يکیمثال اگر دست  ي. براستين ریپذآن عمالً امکان ياجرا راینخواهند داشت؛ ز صاصحقّ ق

صورت به علت  نیاز آرنج قطع شده باشد در ا يگریاز مچ قطع شده و دست د هميعلياز مجن

 ۀخصوص تبصر نیاشت. در ااز آنان حق قصاص نخواهند د کی چيه ات،ینبودن جنا کسانی

ماده، در جنایت عمدي بر عضو نيز جاري است، مشروط بر آنکه  اینمفاد : »دیگويم 411 ماده 

عليهم عليهم یکسان باشد، لکن اگر جنایتهاي وارده بر هر یک از مجنيٌجنایتهاي وارده بر مجنيٌ

واهان عليهم خهمه مجنيٌهاي دیگري متفاوت باشد، امکان قصاص حتي در فرضي كه با جنایت

[ تبدیل 6489ق.م.ا.ت مصوب  164 ماده مقرر در  ری]و تعز یهقصاص باشند نيز منتفي است و به د

امکان قصاص دست هر دو نفر تا  ایپرسش مطرح شود كه آ نیممکن است ا نجایدر ا« شود.مي

دستان  لذا باشديم کسانیآن دو تا مچ  يارتکاب تیجنا رایز ر؛يخ ای باشديم ریپذمچ امکان

از مچ دست ) ياضاف دیه ایآمده عملگذشت به مازاد،تا مچ قطع شده و نسبت به قسمت  نيمرتکب

تا آرنج قطع شده است پرداخت گردد؟  يكه دست و يتا آرنج( بالمناصفه از آنان اخذ و به كس

لم است آنچه مس رایز رسد؛يپاسخ سؤال مطروحه مثبت به نظر م يو عدالت قضائ ياز منظر حقوق

اند و دست را تا مچ قطع كرده کیدو نفر،  آناز  کیهر  نکهیدر آن وجود ندارد ا يدیو ترد
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جرا و با قصاص را ا قنيقدر مت زانيتا م توانيلذا م باشديم شتريب تیتنها در مقدار جنا دیترد

 افتیدر هیاصفه دبالمن نيدر مورد آن از مرتکب اینظر صرف ياضاف زانياز م هيعليمجن تیرضا

 نمود.

 باشديبرابر م رگیکدیبا  نيطرف دیهاست كه  يعضو ایوارده بر نفس  اتیشد در جنا انيب آنچه

 يرد و مجنم نيمثال مرتکب يصورت اگر برا نیا ري. در غستين هیبه پرداخت فاضل د يازيو ن

را  نيکبمرت دیهقصاص، نصف  ياز اجرا شيپ دیبا نياز مقتول کیهر  دميايزن باشند اول هميعل

مرد باشد  ه،يعلياز دو مجن يکی. حال اگر تنها رديو سپس قصاص انجام گ ندیپرداخت نما نانبه آ

بت را به نس هیقصاص، نصف د ياز اجرا شيپ دیزن با دميّصورت ول نیزن باشد در ا يگریو د

 ماده مورد  نی. در ادیرا اجرا نماپرداخت كند تا بتواند قصاص  نيكامله( به قاتل يیه)ربع د يمساو

( این قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌعليه، 411در ماده ): »دارديمقرر م 6450ق.م.ا مصوب  418

عليه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بيش از دیه خواهان قصاص باشند و دو مجنيٌ

و یکي از دو مقتول، زن باشد، خواهان  عليهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشندمجنيٌ

قصاص از سوي زن باید نصف دیه كامل را بپردازد كه در این صورت، به سبب مشخص نبودن 

است  يهیبد «شود.مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذكور ميان مرتکبان به نسبت مساوي تقسيم مي

پرداخت  دیازند و قصاص كنند بابپرد يرا به جان هیاز د يمقدار دیمطابق قاعده، در هر مورد كه با

دیه : »دیمانيم حیمرقوم تصر ماده خصوص تبصره  نی. در ارديقبل از قصاص انجام گ هیفاضل د

 .«شودموضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي

 تداخل جنايات عمدی بر اعضای چند نفر .4-2-1-2

ثال با م يچند نفر وارد سازد برا ایرا بر دو  یيهاتیبه نحو تعاقب جنا ایزمان هرگاه مرتکب هم

 يپاها ،يريدو بار درگ يدر پ ایشود  شتريب ایپرتاپ مواد منفجره، باعث قطع دست راست دو نفر 

 يهاتیناج يتماممرتکب نسبت به سوکیدو نفر را قطع كند. با توجه به اصل عدم تداخل، از 

ها امکان قصاص همه آن كهيشود و لذا درصورتقصاص  دیمسئول است و با شیخو يارتکاب



  
 

 
 
 

629 
 ایران کیفری حقوق در قصاص تبدیل

ر محلِّ مماثلتِ د تیاست به اقتضاء اصل لزوم رعا يهیگردد، اما بدوجود داشته باشد قصاص مي

صورت چون عمالً  نیرا قصاص كنند. در ا يجان ياعضا ریسا توانندينم هميعليٌقصاص، مجن

وجود ندارد، مجنيٌعليه اول كه جنایت بر او پيش از  هميعليٌمجن يقصاص به نفع تمام يفاياست

و اگر  مقدّم است نیریبر سا شیواقع شده است، در استيفاي حقّ قصاص خو گرانید ایدیگري 

است. لذا هر یک  يقصاص مساو يفايوقوع هر دو جنایت در یک زمان باشد، حقِّ هر دو در است

اجباراً  نيمصدوم ریحق قصاص سا جهيو در نت تواند مبادرت به قصاص كندمي هعلياز دو مجنيٌ

هرگاه كسي : »دارديمقرر م 6450ق.م.ا مصوب  450 ماده خصوص  نی. در اشوديمبدل م هیبه د

شود ها باشد، قصاص ميجنایت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد كند، اگر امکان قصاص همه آن

جنایات نباشد مجنيٌعليه اول كه جنایت بر او پيش از دیگري واقع  مهو اگر امکان قصاص براي ه

شده است، در استيفاي قصاص مقدّم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب براي جنایاتي كه 

محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در كتاب پنجم )تعزیرات( محکوم 

د[ توانتوانند ]ميعليه ميباشد، هریک از دو مجنيٌ انشود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زممي

قصاص  هایي كهمبادرت به قصاص كنند ]كند[ و پس از استيفاي قصاص، براي دیگر جنایت

« شود...ممکن نيست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در كتاب پنجم )تعزیرات( محکوم مي

در  ه،يامام ياز قول مشهور فقها تيبه تبع گذارماده قانون نیدر ا شوديگونه كه مالحظه مهمان

ر نوبت و تقدم و تأخر د تیقصاصِ عضو )برخالف قصاص نفس( لزوم رعا يفاياست يهمرحل

بر او  تیكه ابتدا جنا يكس بيترتنیاالزم دانسته است. به هميعليمجن يرا از سو تیورود جنا

 دیلذا او با. فباشدياند، مقدّم مشده بيآسل كه پس از او متحم يافراد ایوارد شده، نسبت به فرد 

لت فقدان محل، به ع ينفرات بعد فا،يحق خود اقدام كند و در صورت است يفايابتدا نسبت به است

 ریو تعز هیاجباراً به د يافراد بعد ایحقّ قصاص فرد  نجایدر ا گر،یدانيب. بهدارنديم افتیدر هید

 نیر امصالحه كند د هیبه اخذ د ایرا عفو  ياول جان يٌعليهاست چنانچه مجن يهی. بدگردديمبدل م

ح حق خود به هر نحو كه صال يفايكه نسبت به است رسديدوم م هيعليصورت نوبت به مجن

 .ياقدام كند و هکذا نفرات بعد دانديم
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پس  كهيدرصورت»را مطرح ساخته است. برابر آن:  يگریمورد بحث فرض د ماده  يانیقسمت پا 

از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌعليه دوم باقي باشد، لکن كمتر از عضو مورد جنایت از 

، التفاوت را دیه بگيرد؛ مانند اینکه مرتکبتواند مقدار موجود را قصاص كند و مابهاو باشد، مي

ت شخص دیگري را قطع كرده باشد كه نخست انگشت دست راست كسي و آنگاه دست راس

عليه عليه اول در اجراي قصاص مقدّم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌدر این صورت، مجنيٌ

آنچه از  «تواند دست راست مرتکب را قصاص كند و دیه انگشت خود را نيز از او بگيرد.دوم مي

دو  نیا انياست كه مقنن م نیا شودينفس و عضو مستفاد م انيم دمتعد يعمد اتیجنا ۀسیمقا

 مثال: يشده است. برا ليتفصامر، از ابعاد مختلف قائل به

كه در تعدد  شودينکته آشکار م نیا 6450ق.م.ا مصوب  450و  474مواد  يهسیبا مقا -6

كه  مدياياز اول کیو هر  ستيقصاص نفس ن يفايها مالک استتقدم و تأخر قتل دم،ياياول

نسبت به  نیریحقوق سا نيتواند بدون تضمرا داشته باشد مي يقصاص از جان يفايفرصت است

 مادون نفس، تقدم و اتیدر جنا كهيرا به قتل برساند؛ درحال يو جان دامحقّ خود اق يفاياست

يه حقّ تقدم دارند. لذا مجنيٌعل نینسبت به مؤخّر نيمالک قصاص است و مقدّم تیتأخر ورود جنا

گذشت  ای فايبر است ریابتدا نظر خود را دا دیو پيش از دیگري واقع شده است بااول كه جنایت بر ا

اَكثَرَ  يعَلَ يجنَیُلَا يُاَلجَانِ» ۀواقع قاعدبرسد. به هميعليٌمجن ریدارد تا نوبت به سا ممصالحه اعال ای

 تا در عضو. شوديبر نفس اعمال م تیعمدتاً در جنا« مِن نَفسِهِ

احد از  يوقصاص از س يفايبر نفس با است تِیدر جنا شوديالذكر معلوم ممواد فوق ۀسیبا مقا -0

اشد و مقدّم ب تیاز جهت تحمل جنا فاءكنندهيخواه است رود؛يم نياز ب نیریحقوق سا دم،ياياول

 اصمگر قص شود؛ينم لیتبد هیبه د دمياياول ریقصاص سا موارد حق ليقب نیخواه مؤخر. در ا

 يز سوقصاص ا يفايبر عضو با است تِیدر جنا كهيباشد. درحال هیمستلزم پرداخت فاضل د

مبدل  هیاجباراً به د هميعليمجن ریمقدّم و بالتبع فقدان محلِ قصاص، حقّ قصاص سا هيعليمجن
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خت به آنان پردا دیبا هميعل يمجن يآن را بدهکار شده و در صورت مطالبه از سو يو جان شوديم

 شود. زين ریو به عالوه متحمل تعز دهمون

است كه در  نیا شودياستفاده م 6450ق.م.ا مصوب  452و  476مواد  يهسیآنچه از مقا -4

ه آن را ب تواندياما نم د،یمصالحه نما ایعفو  ایآن را اجرا كند  توانديم دميّقصاص نفس، ول

 هيعليشخص مجن يبرا ادشدهیقانون  419 ماده در  يحق نيقصاص عضو تنزّل دهد؛ هرچند چن

 باشد،يمراتب م يكه قصاص دارا يدر قصاص عضو، در موارد كهياست. درحال دهش ينيبشيپ

 ترنیيپا يهباالتر، به قصاص مرتب يهمرتب يجابه يجان تیدر صورت رضا توانديم هيعليمجن

 .رديبگ هید ایببخشد  يرا به جان هياكتفا كند و بق

ارد چند نفر و يهاي متعدد بر اعضا[، جنایتي]عمد يهبه علت یک یا چند ضرب ياگر كس -4

اول و دست  هِيعليمثال انگشت دست راست مجن يتداخل داشته باشند، برا گریکدیكند كه در 

طور جداگانه دوم را از مچ قطع كند، هرچند حقّ قصاص براي هر جنایت به هيعليراستِ مجن

ر بعضي با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضي دیگ ۀتواند دربارمي يٌعليهثابت است و مجن

از  يريگذشت و بعضي را قصاص كند، اما چنانچه همه خواهان قصاص عضو باشند لزوم جلوگ

كه انگشت دست او قطع شده ابتدا قصاص كند و سپس  يكس كنديم جابیقصاص ا تیتفو

ق.م.ا از بابت انگشت دست  456 ماده و با توجه به  دیبنما يدوم اقدام به قطع دست جان هيعليمجن

 .كند افتیدر هید زين

 فقدان عضو متعلَّق قصاص .4-2-1-3

متفاوت، موجب  يهازمان ایزمان  کیافعال متعدد در  ایبا فعل )واحد(  يممکن است كس 

چند  ای کی يمثال پاها يچند نفر گردد. برا ای کیمتعدد بر اعضاء و جوارح  يعمد يهاتیجنا

رد. چند نفر را درآو ایچپ دو  ایصرفاً چشم راست  ای دیطور تعاقب قطع نمابه ایزمان نفر را هم

مادون نفس آن است كه مرتکب  اتیاقتضاء اصل عدم تداخلِ جنا سوکیموارد از  ليقب نیدر ا

د وجود دار زين يگرید یۀالرعاها قصاص شود؛ اما در قصاص عضو، اصلِ الزمآن ياز بابت تمام
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چشم راست و  يكه چشم راست، در ازا يمعن نیمحلِّ قصاص است. به ا تیو آن اصلِ لزوم رعا

 ایچشم راست  يچشم چپ در ازا گاهچيو ه شوديچشم چپ قصاص م يزاچشم چپ، در ا

در  ينعخود ما يهنوبگفت لزوم مماثلت در قصاص به تواني. فلذا مشوديبالعکس قصاص نم

متعدد بر اعضاء و جوارح  يهاتیعمداً جنا يهرگاه فرد جهي. در نتكنديم جادیقصاص ا ريمس

وم مماثل باشد به پرداخت دیه و تعزیر محک ياعضا ایخود او فاقد عضو  کنينفر وارد سازد، ل کی

مبدّل  هیاجباراً به د هيعليبخش از حقّ قصاص مجن نیموارد ا گونهنیدر ا گر،یدانيبگردد. بهمي

 يو يهايتواند آن را از اموال و دارائمي هيعليمرتکب، مجن تیبه رضا ازيو بدون ن شوديم

هرگاه كسي جنایت : »دارديمقرر م 6450ق.م.ا مصوب  456 ماده مورد  نی. در ادیبرداشت نما

ها نباشد مانند اینکه هر دو عمدي بر اعضاي متعدد یک نفر وارد كند و امکان قصاص همه آن

هایي فر را قطع كند و خود یک دست بيشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایتدست یک ن

دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر  رايشود و بكه قصاص آن امکان دارد، قصاص مي

 يهتبصر يحکم استثنائالزم به ذكر است با توجه به« شود.در كتاب پنجم )تعزیرات( محکوم مي

 يز سوا هیقصاص به د لیموضوع تبد نييماده در تب نیذكر دست در ا ادشده،یقانون  454 هماد

 .باشديمقنن ناصواب م

 قصاص عضو تبديل اختیاری .4-2-2

 حالنيو درع يعمد يارتکاب تیكه جنا ابدیيمصداق م يقصاص عضو هنگام يارياخت لیتبد

موجود و  يقتضقصاص، م ياجرا يبرا گر،ید ريباشد. به تعب يو سلب يجابیا طیشرا يۀمستجمع كل

ق مشروع ح ایمال  ه،یو صاحب حق قصاص، قصاص به د يتوافق جان رويهذا پمانع مفقود باشد مع

ه در است ك هيعل ينخست حقّ مجن يه. الزم به ذكر است قصاص عضو در وهلگرددمبدل  گرید

 ميخاذ تصمآن ات همصالح اینسبت به اجرا، عفو و اسقاط بالعوض  فاياست تيصورت دارا بودن اهل

ورثه او  ای يوفات حسب مورد سرپرست قانون ای فاياست تيدر صورت فقدان اهل کنيل دینمايم



  
 

 
 
 

625 
 ایران کیفری حقوق در قصاص تبدیل

حقّ قصاص عضو  يارياخت لیتبد قیمصاد نیتر. مهمندینمايم يريگميمورد تصم نیدر ا

 :اند ازعبارت

 توافق صاحب حق قصاص و جانی .4-2-2-1

صاحب حقّ قصاص  جهياست و در نت يشد حق قصاص، حق شخص انيطور كه مکرراً بهمان

حکم  يو اجرا يدگيرس ب،يدر هر مرحله از مراحل تعق 6450ق.م.ا  448 ماده به استناد  توانديم

 يتوافق جان دیترديمال گذشت كند. ب ایبا مصالحه، در برابر حقّ  ای يطور مجانبه يجان تیبا رضا

صاص عضو ق يارياخت لیتبد عیشا قیقصاص عضو، از مصاد حقّ لینسبت به تبد هيعل يو مجن

 .دارد نيتام و تمام به توافق طرف ياجرا بستگ ۀو نحو طیبوده و از بُعد شرا

 تداخل در جنايت عمدی دارای مراتب .4-2-2-2

 يجاهب ه،يعلمحکوم تیتواند با رضامي هيعليمراتب باشد مجن يبر عضو دارا تیهرگاه جنا

 ريغ ای هیتنازل، در قالب اخذ د نیرا قصاص كند و در قبال ا ترنیيپا ۀباالتر، مرتب ۀقصاصِ مرتب

 گشتان،نشامل ا انهيحداقل و اكثر بوده و در لسان عام يمثال دست كه دارا ي. برادیآن مصالحه نما

قطعِ از  يجاتواند بهمي هيعليچنانچه از كتف قطع شده باشد مجن باشد؛يمچ، آرنج و كتف م

در  گر،ی. مثال ددیمصالحه نما هيآرنج اكتفا كند و از بابت بق ایمچ  ایكتف، فقط به قطع انگشتان 

 ي، پااز ران قصاصِ يجاتواند بهمي هيعليرا از ران قطع كرده مجن يگرید يپا يكه كس يمورد

 يجان هنکیكند؛ مشروط به ا افتیآن ارش در ييهزانو قطع كند و از بابت بق ایرا از مچ  يجان

: دارديمقرر م 6450ق.م.ا مصوب  452 همورد ماد نیداشته باشد. در ا تیامر رضا نینسبت به ا

از جنایت  تيمتواند با رضایت مرتکب قسٌعليه مياگر جنایت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجني»

دست از آرنج به قطع دست  را قصاص كند؛ مانند آنکه در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع

 «از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.
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د كه قبالً مبادرت كن ترنیيمراتب پاتواند بهمي يدر صورت هيعليمراتب فوق، مجنبا توجه به 

 را اخذ كرده باشد. يجان تیرضا

 برآمد؛

 لیاما با تبد اندلیل تبدهر سه قاب باشد،يحقّ قصاص كه شامل نفس، عضو و منفعت م

دادگاه و در جهت  صيعمدتاً به تشخ راتیدارند. تعز يماهو يهاتفاوت يریتعز يهامجازات

تر انجام شود كه مآالً به حال متهم مناسب يبه نحو دیو با رديگيحفظ مصالح بزهکار انجام م

 ۀبه جهت غلب ایرفتن محل و موضوع آن و  نيبه جهت از ب ایكه مجازات قصاص يباشد درحال

 ندیرآف نیو دادگاه در ا رديگيانجام م يصاحب حقّ قصاص و جان يآن به تراض يخصوص ۀجنب

 با آن مخالفت كند. تواندينم ينقش ندارد و حت گونهچيه

تحقق آن  ۀ. بالتبع الزمرديگيدر قالب توافق و مصالحه صورت م يتوافق ای يارياخت لیتبد

و  دباشي... مایدم، وارث  يّول ه،يعل يبا صاحب حقّ قصاص، حسب مورد مجن يجان ۀتوافق اراد

ود، باز ش شنهاديپ يزيوجه ناچ ياگر قصاصِ نفس در ازا يحت شود،يمحقق نم يبدون توافق جان

 ایبه گذشت  توانيطور كه صاحب حقّ قصاص را نماست. همان يازمند موافقت جانيهم ن

 به انجام مصالحه اجبار نمود. توانينم زيرا ن يصالحه وادار كرد، جانم

 حقياست فلذا ذ يمقدّر قانون دیه شود،يحقّ قصاص م نیگزیآنچه جا ياجبار لیتبد در

 لیبدت کنيآن را مقدر فرموده است. ل زانياز آن را مطالبه كند؛ چه آنکه شارع م ادهیز تواندينم

ممکن،  قیاز هر طر دیبا ياست. جان ينيمصالحه است لذا منوط به توافق طرف يچون نوع يارياخت

 يانونق دیهبرابر  نیامر منوط به پرداخت چند نیهرچند ا د،ینما ليت صاحب حق را تحصیرضا

 ياجبار لیتبد رایاست؛ ز يمنتف يریمجازات تعز االصوليعل ياجبار لیعالوه، در تبدباشد. به

 باشديممتنع م ریفلذا اعمال تعز شوديرفتن موضوع و محل قصاص واقع م نياغلب به جهت از ب

ت كند وجه المصالحه پرداخ ،يقانون هیبرابرِ د نیچند يجان نکهیولو ا يارياخت لیتبددر  کنيل
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مقرر در مواد  ریحسب مورد او را به تعز 6450ق.م.ا  448 هماد زیبازهم ممکن است دادگاه به تجو

 .دیمحکوم نما 6489.ت مصوب ق.م.ا 164 ای 160

تا صاحب  سازديرا فراهم م يفرصت رایاست؛ ز يفرزدائيك يدر راستا ياستيقصاص س لیتبد

 تیضاعضو ر ایحق مشروع  ای يبه امر مال يشستن خون با خون با توافق جان يجاحق قصاص به

 نی. اباشديم ریپذامکان زيحقّ به عضو ن ایقصاص نفس عالوه بر مال  لیتبد نکهیا حيدهند. توض

از  شيممکن است پس از ورود جرح تا پ 6450ق.م.ا  419 يهحاصله از ماد اريبه اخت توجهامر با 

 ؛رديدم( صورت گ يورثه )ول يپس از مرگ او از سو ایانجام  هيعل يمجن يوفات رأساً از سو

عالوه امروزه اهداء و فروش و به باشدياز حفظ عضو م يمصلحت حفظ نفس اشد و اقوا رایز

صاص ق لیتبد نيو مرسوم مبدل شده است. همچن جیرا يبه امر ماريافراد ب ۀجعضو در جهت معال

 452 يهبوده و ماد يقانون يامر باشد،يمراتب م يكه دارا يخاصه در موارد گریعضو به عضو د

 .باشديآن م دیمؤ

معاصر و  يمثبت فقها يوجود فتاو ،يقانون يهانهيزم ديمراتب فوق و با توجه به تمهتوجه به با

 يقانون يجهت رفع خألها لیذ يهاشنهادياعضاء پ ونديجهت پ يو فن يعلم يهاشرفتيپ ژهیوبه

 :شوديارائه م

از حقّ قصاص خود در  يدر صورت موافقت جان تواندمي نفس قصاص حقّ صاحب –... ماده

 .دیگذشت نما يگرید ایدر بدن خود  ونديپ يبرا يجان يِاتيح ريعضو غ يازا

 است كه انفصال آن نوعاً موجب هيهمچون چشم و كل يجان ياتيح رغي عضو از مقصود– تبصره

 .شوديمرگ اهداءكننده نم

 ياز قصاص عضو مشابه در ازا يدر صورت موافقت جان تواندياو م يّول ای هيعل مجني –... ماده

 .دیگذشت نما يگرید ایدر بدن خود  ونديپ يبرا يجان گرید يِاتيح ريعضو غ

قبل  دیبا هیباشد فاضل د يبه جان هیعضو مستلزم پرداخت فاضل د ونديپ كهدرصورتي – تبصره

 .پرداخت گردد وندياز پ
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 مؤسسۀالرسالۀ.

 تفصيل الشریعه في شرح تحریر الوسيله )كتاب القصاص((، 6428ضل لنکراني، محمد، )فا، 

 قم: علميه.

 ( ،6474فاضل لنکراني، محمد ،))جلد اول، چاپ یازدهم،؟؟؟ جامع المسائل )استفتائات ، 

 ( ،6475فخرالمحققين، محمد بن حسن ،) ایضاح الفوائد في شرح اشکاالت القواعد )به ضميمۀ
 ، مؤسسه اسماعيليان.4، جلد حکام عالمه حلي(قواعد اال

 مركز تحقيقات قوه قضائيه.گنجينۀ استفتائات قضایي ، 

 ( ،6475محقق حلّي، ابوالقاسم ،)جلد چهارم، چاپ دوم، بيروت: داراالضواء.شرایع االسالم ، 

 هاي تعزیري و بازدارنده در حقوق كيفري ایرانتبدیل مجازات»(، 6475) ،مرادي، حسن» ،

 .46 يهمجلۀ پژوهش حقوق و سياست، سال دوازدهم، شمار

 ( ،6461مقدس اردبيلي، مولي احمد )قم: مؤسسه النشر 64و  64جلد ، مجمع الفائده و البرهان ،

 االسالمي.

 چاپ دوم، ، 0، دراسات في والیۀ الفقيه و فقه الدوله االسالميه، ج (6425، )منتظري، حسينعلي

 .السالميۀالمركز العالمي للدراسات ا

 ( ،جواهرالکالم، جلدهاي 6484نجفي، شيخ محمد حسن ،)چاپ چهارم، تهران: دارالکتب 40 ،

.اسالميه
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Abstract 
In addition to some legal institutions such as legal and judicial exemptions, 

the penal substitution shall be taken into account as well. The penal 

substitution, in its general sense, is an attempt toward the individualization 

of punishment, avoidance of the violation of the right of avenger/s of blood, 

avoidance of undermining the religion, restriction of imprisonment, and 

fulfillment of the fair judicial justice. At the present time, the substitution 

of punishment in the field of Hudud punishments, Qisas and Ta’zirat is 

applicable. However, the fundamental question which is raised is whether 

the conditions applied for Qisas are the same as what are applied for Hodud 

and Ta’zirat or not? The substitution of Ta’zirat is divided into two groups: 

legal and judicial. While the legal substitution is extensively subject to the 

conditions mentioned in the Penal Code, the judicial one is basically 

subject to the judges’ better judgment. But, the substitution of Hudud, the 

same as the legal substitution, is subject to mentioned conditions in law and 

depends on the agreement of the Supreme leader or head of the judiciary. 

Regarding the Qisas punishment, there are two types of substitution: 

Mandatory or legal and personal or voluntary. When the execution of 

Qisas, religiously, is not possible or permissible, it is compulsorily 

substituted by the blood money. 
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