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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٩ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،حقوق کیفری یها آموزه

  حکمۀ سیمقا
  هید پرداخت تیفیک وی جان فرار و فوت

  یاسالم مجازاتی فعل و سابق قانون در
    ١کیومرث کالنتری  
    ٢عادل علیپور  

  دهکیچ
 شده مطرح قاتل، رارف و فوت ِموضوعی ا سهیمقای بررس به حاضرۀ مقال سندگانینو
 و حـاالت وی اسـالم مجـازاتی فعلـ قانون ۴٣۵ ۀماد و سابق قانون ٢۶٠ ۀماد در

 آن، ِیفقهـۀ سـابق ذکـر از پـس و پرداختـه موضوع نیا به مربوط ِیاحتمال فروض
 قابـل و مـشابه میمفـاه وی جـان »فرار «ِمفهوم: اند کردهی بررس را ریز موضوعات

 تحقـق لـزوم قتـل؛ نوع ِحسب بر حکم تفاوت ؛)اتلق ِیخودکش مانند (آن با اسیق
ی تسر آن؛ ۀنحو و هید پرداخت مسئول نییتع ؛یفرار ِیجان بهی دسترس عدم ِشرط

  .نفس مادون ِجرائم به ماده نیا در مذکور حکم ِیتسر عدم ای
  .اقارب ه،ید ،یخودکش ،یجان ِفرار قتل، :یدیلکواژگان 

  
                                                                 

 ٢۶/۶/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ١/٩/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(kalantar@nit.ac.ir)گاه مازندران دانشیار دانش. ١
ـــرم. ٢ ـــری و ج ـــوق کیف ـــری حق ـــشجوی دکت ـــدران  دان ـــشگاه مازن ـــی دان ـــسئول(شناس ـــسندۀ م  )نوی

(adel.alipoor@yahoo.com).  
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  مقدمه
واکنش نظام کیفری ایـران بـه جـرم ، ١٣٩٢ ات اسالمی قانون مجاز٣٨١ طبق مفاد مادۀ

حـسب  ـحال، پاسخ نظام کیفری بـه ایـن جـرم  این با. قتل عمدی، کیفر قصاص است
ِ منحصر به این واکنش نیـست و مجـرم در برخـی مـوارد قتـل ـ شرایط و کیفیات عارضه

سـبب تمایـل  ل بهگاه قات. شود بها به اولیای دم می ا خونیعمدی نیز مکلف به پرداخت دیه 
ای موارد نیز به حکم قانون بـه پرداخـت دیـه  بها محکوم و در پاره اولیای دم به دریافت خون

عمد و خطای محـض  با اضافه کردن موارد پرداخت دیه در جنایات شبه. گردد ملزم می
به واقعیات اجرایی نظام کیفـری ایـران مـصداق  توجه به این فهرست شاید بتوان دیه را با

قبال ارتکاب قتل و سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی  ی ضمانت اجرای کیفری دراصل
نظـر در  های موجـود بـر سـر ماهیـت دیـه و اخـتالف نظر از جدال صرف. انسان دانست

را واکـنش ) بها خون(  نظام حقوقی ایران دیه١،ِتشخیص طبع کیفری یا مدنی این تأسیس
عمـد و خطـای  شـبه(  قـسم اصـلی جنایـاتقبال دو قسم از سه اصلی هیئت اجتماع در

نیز همواره امکان تبـدیل مجـازات قـصاص ) عمد( در قسم سوم. پذیرفته است) محض
طریق توسل به این ضمانت اجرا  گویی به جنایات عمدی از بها و پاسخ به پرداخت خون

میـت فیات این نهاد بسیار مفیـد و بااهیها و ک بنابراین شناخت انواع، ویژگی. وجود دارد
کننـدگان،  پرداخـت، دریافـت هـای قابـل ماهیت، مسئول پرداخت، میزان و گونه. است

  .ترین مباحث مرتبط با این نهاد است مهلت پرداخت و یا موارد سقوط آن بخشی از مهم
دلیـل ارتبـاط مـستقیم بـا حیـات و   قـصاص بـهِاز سوی دیگر، احکام و مقررات متعدد

یکـی از . دانان را به خود جلب کرده است جه حقوقتمامیت جسمانی محکومان همواره تو
شـرایط : های قصاص است؛ ازجمله ِبرانگیز اینان بررسی شرایط و ویژگی موضوعات مناقشه

باره به مقالۀ  این اما آنچه در. ثبوت قصاص، شرایط اجرای آن، موانع اجرا و موارد سقوط آن
 ٢۶٠ در گذشـته، مـادۀ. اسـت. م. ق۴٣۵ های برآمده از مادۀ یابد، پرسش حاضر ارتباط می

پرداخت که قاتل پـس از ارتکـاب قتـل و قبـل از اجـرای  سابق به تعیین تکلیف مواردی می
  :مطابق این ماده. دیورز  میْمجازات به فرار و خارج شدن از دسترس نظام کیفری مبادرت

گاه کسی که مرتکب قتـل عمـد شـده اسـت فـرار کنـد و تـا هنگـام مـردن بـه او  هر
                                                                 

  .١٠ش: ١٣٨١ ،یمیابراه: ک.ر ها دگاهید نیای برا. ١
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شـود کـه بایـد از مـال قاتـل   نباشد پس از مرگ قـصاص تبـدیل بـه دیـه مـیترسیدس
تـرین خویـشاوندان او  پرداخت گردد و چنانچه مـالی نداشـته باشـد از امـوال نزدیـک

هـا   آنشود و چنانچـه نزدیکـانی نداشـته باشـد یـا فاالقرب پرداخت می ِنحو االقرب به
  .گردد میالمال پرداخت  تمکن نداشته باشند دیه از بیت

گاه است که حکم اولیۀ فوت قاتل در مـادۀ  قـانون سـابق ٢۵٩ ْخوانندۀ متخصص آ
رسد امری که  نظر می حکم قرار گرفته بود و لذا به  مورد،شکل سقوط قصاص و دیه به

در . موجب تغییر حکم اولیۀ قانون شده بود بایـد بـه فـرار وی از عـدالت مربـوط باشـد
 ایـن قـانون، حکـم ۴٣۵ عوض در مادۀ رار نشده و در تک٢۵٩ قانون جدید، حکم مادۀ

  :مرگ جانی پس از ارتکاب قتل نیز همچون حکم فرار وی تعیین شده است
ب ممکن نباشـد بـا ک به مرتی دسترس،علت مرگ یا فرار ، بهیت عمدیگاه در جنا هر

 یصـورت شـود و در یت از اموال مرتکب پرداخت مـی جنایۀدرخواست صاحب حق، د
ّخصوص قتل عمد، ولی دم می  نداشته باشد دریمالکه مرتکب  تواند دیـه را از عاقلـه  ِ
دیـه از هـا   آنِتمکـن یا عدمها   آنصورت نبود عاقله یا دسترسی نداشتن به بگیرد و در

چنانچه پس از . المال خواهد بود  دیه بر بیت،شود و در غیر قتل المال پرداخت می تیب
کـه  یصورت اعم از قتل و غیر قتل ممکن شود در به مرتکب جنایت یه دسترسیاخذ د
ِدلیل گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب ه بهیاخذ د ّمورد بـرای ولـی دم یـا  ِ
ّمجنی

  ١.شده را برگرداند  گرفتهۀید قبل از قصاص دیعلیه محفوظ است، لکن با 

نمایـد کـه   مذکور چندین نکته از متن و بطن آن مـبهم مـی۴٣۵  از قرائت مادۀپس
هـا   آنبر اصول حقوقی و نصوص و قواعـد فقهـی بـه رفـع اید با تفسیر صحیح و مبتنیب

 ی پاسـخگـذار قـانونِشود با طرح ابهامات این حکـم  در این جستار تالش می. پرداخت

                                                                 
بررسـی در مجلـس  تحـتِالذکر متن ایـن مـاده در الیحـۀ   فوق۴٣۵ گفتنی است پیش از تصویب نهایی مادۀ. ١

 ّعلت فوت، کشته شدن، خودکشی یا عدم گاه در جنایت عمدی، به هر«: شورای اسالمی بدین قرار بود
سبب فرار و مانند آن دسترسی به او ممکـن نباشـد بـا درخواسـت صـاحب  امکان دسترسی به مرتکب به

المـال پرداخـت  ، از بیـتصورت نداشتن مال  جنایت از اموال مرتکب پرداخت خواهد شد و درۀحق، دی
جهـت  کـه اخـذ دیـه بـه صورتی چنانچه پس از اخذ دیه دسترسی به مرتکب ممکن شود در. شد خواهد

شده   گرفتهۀِگذشت از قصاص نبوده باشد حق قصاص برای او محفوظ است لکن باید قبل از قصاص دی
گذار  کاست، قانون این مقرره میِرغم آنکه متن نخست مواردی مثبت داشت که از ابهام  به. »را برگرداند

ِدر آخرین لحظات متن کنونی مادۀ
  . را جایگزین آن کرد۴٣۵ ْ
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در آغاز بحث برای درک پیشینۀ فقهی این حکـم مراجعـه بـه . داده شودها   آن بهشایسته
  .برخی کتب مهم فقهی ضروری است

  سابقۀ فقهی موضوع. ١
 حدود، قصاص و دیات، مقررات مربوط به ۀهمچون سایر مواد قانون مجازات اسالمی دربار
ًفرار قاتل عامد و آثار ناشی از آن نیز مستقیما 

گرچـه . اند از فقه کیفری امامیه برگرفته شدهِ
 میان های زیادی نظری میان فقها وجود ندارد، شباهت رأی و اتفاق  وحدت باره،این در

  :گوید  میالنهایهخورد؛ برای مثال، شیخ طوسی در  های ایشان به چشم می دیدگاه
ِگاه قاتل عمدی فرار کند و تا هنگام مرگ بـه او دسترسـی نباشـد، دیـه از مـال او  هر

ِنحـو  برنـد بـه شود و اگر مالی نداشته باشد از کـسانی کـه از او ارث مـی پرداخت می
که قاتل خودش حاضـر باشـد رجـوع بـه  صورتی د و درشو فاالقرب گرفته می االقرب

  .)٧٣٨: تا بی( ایشان جایز نیست

کـه  یالمـال در فرضـ شود، شیخ طوسی به پرداخت دیه از بیت که مشاهده می چنان
کنـد،  ای نمـی ْقاتل خویشاوندی نداشته باشد یا خویشان وی در عسر باشند، هیچ اشـاره

  :گوید یعمد م اما در ادامه و در باب قتل شبه
عمد؛ این دیه تنها در مال قاتل ثابت است و اگر مالی برای او نباشـد  ِو اما دیۀ قتل شبه

. باید در کسب مال کوشش کند یا اینکه دیه تا زمان دارا شدن بـر ذمـۀ او بـاقی بمانـد
برند گرفته  ترین کسانی که از او ارث می حال اگر فوت کند یا فرار کند دیه از نزدیک

  .)همان( شود المال پرداخت می اگر کسی را نداشته باشد دیه از بیتشود و  می

عمـد ممکـن  المـال تنهـا در قتـل شـبه واقع، طبق نظر ایشان پرداخت دیه از بیـت در
، اثـر المهـذبتوان در بـسیاری از کتـب فقهـی ازجملـه  مشابه این عبارات را می. است

  .)٢/۴۵٨: ١۴٠۶( مشاهده کردطرابلسی ّبراج  قاضی ابن
وی پـس از . داسـتان نیـست خصوص با اغلب فقها هـم این ّادریس حلی در  ابناما

دارد که اعتقاد به تبدیل قصاص به دیـه و دریافـت آن از غیـر  ذکر نظر دیگران اظهار می
 خالف اجماع و ظاهر کتاب و اخبار متواتر و اصول مذهب شیعه اسـت کـه قتـل ،قاتل

 بنابراین اگر محل قصاص از دست رفت باید .دانند ًعمد را اصوال مستوجب قصاص می
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ِشده دانست و حکم به تبدیل قصاص به پرداخت مالی از قاتل متوفا یـا   را ساقطقصاص
بـاره  ایـن  دریخویشانش حکمی شرعی و محتاج به دلیلی شـرعی اسـت و چنـین دلیلـ

شـیخ طوسـی از عمـل بـه خبرهـای کـه اینکه ایشان معتقد اسـت افزون بر . مفقود است
  بـرالخالفاستناد کرده است، دست برداشته و در ها   آن بهالنهایهاحد و شاذی که در و

  .)٢/٣٣٠: ١۴١١، ّ حلیادریس ابن( خالف این نظر فتوا داده است
ادریـس پرداختـه و ادعـای  های ابـن  به نقد این گفتهالشیعه مختلفّعالمه حلی در 

ممکـن نیـست شـیخ  کـه عدول شیخ طوسی از نظر خویش را رد کـرده و گفتـه اسـت
 هیچ منافاتی میان نظـر شـیخ ،به اعتقاد عالمه. نظری مخالف با اجماع فقها داشته باشد

: ١۴١٩ ی،ّحلـ(ِ و این اصل که واجب در قتل عمدی قصاص است وجود نـدارد النهایهدر 
گویـد  ادریـس مـی ِصدا با عالمه و در رد این اشکال ابن  نیز همجواهرصاحب . )٩/١٨٨

 آورده نه در مقام احتجـاج کـه بـا هـدف النهایهی واحد و شاذی که شیخ در خبرهاکه 
 فتـوا بـه خـالف داده الخـالفاند و از سوی دیگـر، شـیخ در  ذکر شدهها   آنطرح و رد

 ،ادریـس ِرسد غیر از اسـتدالل ابـن نظر می به هر روی، به. )۴٢/٣٣١: ١٣۶٧نجفی، ( است
 تبدیل قـصاص بـه ،اند و نظر مشهور ز نکردهباره ابرا این فقهای دیگر مخالفت جدی در

کلی نظر فقها در ایـن موضـوع را بـه سـه  طور ابن عالمه به. دیه در چنین مواردی است
زهـره،  ّبـراج، ابـن گروه نخست که شامل فقهایی چون قاضی ابن: دسته تقسیم کرده است

 قاتـل و در  معتقدنـد کـه دیـه از مـال،باشد  میالنهایهابوصالح حلبی و شیخ طوسی در 
باره ادعـای اجمـاع  این در. شود گرفته می) فاالقرب االقرب( مرحلۀ بعد، از خویشان او

شود و دلیلی هم برای پرداخت  گروه دوم معتقدند که قصاص ساقط می. نیز شده است
ادریـس و شـیخ طوسـی در  کـه پیـشتر گفتـیم، از ابـن این نظـر چنـان. دیه وجود ندارد

به بـاور . ّجنید و عالمه حلی است نیز شامل فقهایی چون ابنگروه سوم .  استالخالف
شود و چنانچه مالی از او بـه دسـت  اینان اگر قاتل مالی داشته باشد، دیه از آن استیفا می

  .)۴/٧۴١: ١٣٨٩، ّفخرالمحققین حلی(  مسئولیتی متوجه بستگان و عاقله نیستنیامد
تی از امام ششم شـیعیان مـستند یروا نظر خویش را به ،موافقان بیش از هر دلیل دیگر

  :راوی این روایت گوید. کنند می
 إن: قال. هیعل قدری فلم القاتل هرب ّثم اًدّمتعم ًرجال قتل رجل عن اهللا عبد أبا سألت«
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 ّأداه قرابـة لـه کنی لم وإن قربفاأل قرباأل فمن ّالإو ماله من ةیالد خذتأ مال له کان
  از امام صادق؛)٢٩/٣٩۵: ١۴١۴ عـاملی، ّحر(» المسلم ئمرا دم بطلی ال ّفإنه مام،اإل
کـه  نحـوی بهکرد خصوص حکم مردی که مرتکب قتل عمدی شد و سپس فرار  در

اگر مـالی داشـت دیـه از مـالش پرداخـت : امام فرمود. سترسی نیست، پرسیدمبه او د
ام ترین خویشاوندانش و اگر خویشاوندی نداشت امـ شود و اگر نداشت از نزدیک می

  .رود که خون مسلمان هدر نمی پردازد؛ چرا دیه را می

رسد پس از ذکر این توضیحات اجمالی، نمایی کلی از موضع فقـه امامیـه  نظر می به
در بخـش . نسبت به موضوع فرار قاتل و مسئول و نحوۀ پرداخت دیه ترسیم شـده باشـد

هـای  می و پاسـخ قانون مجازات اسال۴٣۵ ِ درک درست مادۀِبعدی این مقاله مشکالت
  .های موجود در چند بند بیان خواهد شد ِپیشنهادی مؤلفان به پرسش

  های موجود ابهامات و پرسش. ٢
 از برخی جهات اجمال دارد و الزم است با اسـتمداد ۴٣۵ طور که اشاره شد مادۀ همان

 در این گفتـار. ممکن از ابهام آن کاست حد از اصول حقوقی و رجوع به منابع فقهی تا
ِضمن اذعان به نبود پاسخ متقن برای همۀ پرسش ـ  با بیان این ابهامات و تـالش بـرای ـ ها ِ

در ابتدا ضـروری اسـت . ها در مواردی نیز محتوای این مقررۀ قانونی نقد خواهد شد رفع آن
  . بررسی شوندـ بحث در چهارچوب مادۀ مورد ـها  مرگ و فرار و حاالت مختلف آنمفاهیم 

  رار جانی مرگ و ف.١ـ٢
بحث، اهمیتی ندارد که زمان فرار جانی بالفاصله پس از وقـوع  به اطالق مادۀ مورد توجه با

 صـادقی،میرمحمد( و یا در هر زمـان دیگـر ا پس از دستگیر شدن یا از داخل زندانیقتل باشد 
اما از منظر دیگر، فرار ممکن است به ابتکار خود جـانی و بـدون همکـاری و . )١٨۵: ١٣٨۶
 ایـن امـر ی دیگر باعث تسهیل یا اجـرایلت دیگران صورت گیرد و یا اینکه فرد یا افراددخا
ِدهنده یا رسما مأمور حفظ و مراقبت از جانی اسـت و   فراریِصورت اخیر نیز فرد در. شوند

ً

کنـد، مـسئولیت  در موردی که جانی بدون کمک دیگری فرار می. ای ندارد یا چنین وظیفه
 را شاری رساند یا فراریْت، لکن اگر دیگری او را فراری دهد یا در فرار تنها متوجه خود اوس

و . م. ق۴٣۴ ِتسهیل کند یا برای فرار او تبانی و مواضعه کند، مورد از موارد حاکمیت مـواد
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تفاوت آشکاری که در قانون جدید نسبت به قـانون .  قانون تعزیرات خواهد بود۵۵١ و ۵۴٩
 ۴٣۵ در مـتن مـادۀ» تا هنگام مردن به او دسترسـی نباشـد«قدیم مشهود است، حذف قید 

شـود و نیـازی بـه صـبر تـا   ثابـت مـیش دیه در امـوال،محض فرار جانی لذا به. فعلی است
خصوص کیفیت مرگ جانی نیـز بایـد تأکیـد کـرد کـه نحـوۀ  در. حدوث مرگ او نیست

  .ن تحلیل استبحث تأییدی بر ای  موردۀاطالق ماد. مرگ جانی تأثیری در حکم ندارد
اما ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا خودکشی جانی پس از ارتکـاب قتـل 

تـوان خودکـشی  شود؟ به عبارت بهتر آیـا مـی  می۴٣۵ نیز مشمول حکم مندرج در مادۀ
مذکور در ماده الحاق کرد؟ این پرسـش در زمـان حاکمیـت » ِمرگ«عنوان  جانی را به

  :باره نوشته بود این دانان در از حقوقکی یقانون سابق نیز مطرح بود و 
واقـع، نـوعی  رسد خودکشی قاتـل قبـل از آنکـه تفویـت قـصاص باشـد در نظر می به

ْکه اولیای دم خواستار کشتن قاتل بوده و جانی، خـود ایـن  اجرای قصاص است؛ چرا
واقع، هدف اولیای دم را نیـز تـأمین کـرده  مهم را انجام داده است و با کشتن خود در

حدی نیست کـه  خاطر اولیای دم در مسئلۀ قصاص به یّعالوه، جایگاه تشف به. ستا
  .)٢/۴٧ش: ١٣٨٠ توجهی،( فقط به دست اولیای دم کشته شود و بگوییم الزم است فقط

دانـان خـالف ایـن اعتقـاد بـود و  رسد نظر مشهور میان فقهـا و حقـوق اما به نظر می
قیاس با کسی است که با فـرار  ده قابلکنن یاکثریت بر این باور بودند که جانی خودکش

ِ ولی دم سلطۀ مقررِو خارج شدن از دسترس . سـازد ّ الهی برای ولـی دم را مخـدوش مـیّ
ِگونه مـرگ بـدون اراده و خـارج از اختیـار  لذا چنین مواردی با مرگ طبیعی قاتل یا هر

ِجـرای تـام و تمـام ِدانان قائل به نظر اخیـر نیـز ا البته برخی حقوق. وی سنجیدنی نیست
  :اند  را در این موارد، خروج از قدر متیقن دانسته و با احتیاط اظهار داشته٢۶٠ مادۀ

توان دیه را از اموال جانی برداشـت   تنها می،صورت خودکشی  بتوان گفت که درشاید
المـال وجاهـت نـدارد؛ زیـرا اخـذ دیـه از دیگـران  کرد و اخذ آن از خویشان او یا بیت

  .)١٨۶: ١٣٨۶ صادقی،میرمحمد( باشد قدر متیقن میمحدود به 

امکان اخذ دیـه  امکان یا عدم(چرا اکتفا به قدر متیقن در یک مورد که مشخص نیست 
پـذیر   و عـدولیضـرور غیـر) الحاق خودکشی بـه فـرار(الزم و در مورد دیگر ) از غیر قاتل

 بیشتری دارد، ادلۀ نظر رسد دیدگاه دوم با مقتضای عدالت سازگاری نظر می است؟ گرچه به
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. )٢٧ش: ١٣٨٠ ،یتـوجه: ک.ر( نظر اصول فقهی و اصولی استحکام بیـشتری دارد ، ازنخست
تراشی برای افرادی غیر از مجرم افراط کرد و از این نکتۀ پراهمیـت چـشم  نباید در مسئولیت

نـسته بـه توا صورت لزوم می  سابق در مقام بیان بوده است و در٢۶٠ پوشید که مقنن در مادۀ
. جمله خودکشی اشاره کند و آن را از حالت انحـصار خـارج سـازد مصادیق مشابه فرار، از

ویژه آنجا که قانون مسئولیتی بـرای شخـصی غیـر از  به(قاعدۀ تفسیر محدود قوانین کیفری 
کـه اشـاره شـد،  طـور البته همـان. د نظر نخست باشدیتواند مؤ نیز می) کند مجرم جعل می
کنـد   کافی است و فرقی نمـی٢۶٠ ن به قاتل پس از فرار او برای اعمال مادۀدسترسی نداشت
لـذا امکـان نداشـتن . دلیل مرگ طبیعی یا خودکشی باشد و یا هر عامل دیگـر که این امر به

مربوط به حالتی بود که اقدام به خودکشی قاتل پـس از فـرار » فرار«به » خودکشی«ِالحاق 
وصف،  این با. ول مادۀ مذکور به این حالت قطعی استشم، وی نباشد؛ چه در این صورت

 )مشروط بر نگریختن(رسد زمان خودکشی قاتل و اینکه جانی بعد از ارتکاب قتل  نظر می به
بنـابراین، چنانچـه . و یا همزمان با آن خودکشی کند تأثیری در حکم قضیه نداشته باشد

موجب مـرگ قاتـل هـم شـود نحوی باشد که  نوع عملیات ارتکابی در کشتن مقتول به
گاهانـه موجبـات مـرگ ،مانند موارد قتل انتحاری که قاتل همراه با قتل فرد یا افرادی(  آ

  . نبود٢۶٠ الحاق به مادۀ قابل، باز هم مورد) آورد خویش را نیز فراهم می
حاضـر،  حال در. سابق بود. م. ق٢۶٠ آنچه گفته شد مربوط به زمان حاکمیت مادۀ

نـی و یب  در قـانون جدیـد مجـازات اسـالمی پـیش١ سابق٢۵٩ ه نظیر مادۀبه اینک توجه با
االطـالق و  را علـی» مـرگ جـانی« که ۴٣۵ به نص صریح مادۀ عنایت  نشده و باجعل
المال دانسته است باید بر  عام موجب اخذ دیه از اموال او یا بستگانش و یا از بیت نحو به

نیـز موجـب شـمول حکـم )  به فرار نباشدولو مسبوق(این اعتقاد بود که خودکشی قاتل 
حقیقت، مقنن با عدول از نظر سابقش دیگـر تنهـا اخـالل  در. شود این ماده به مورد می

 و حتـی مـرگ ندانـستهارادی جانی در استیفای حـق اولیـای دم را مـشمول ایـن حکـم 
شـده در  نظر پذیرفته. طبیعی پس از ارتکاب جنایت را موجب پرداخت دیه دانسته است

 لمعهالشرح  در ـ برای مثال ـ مأخوذ از نظر فقهایی همچون شهید ثانی بود که ،قانون سابق
                                                                 

 سـاقط هیـد و قـصاص ردیـبم اسـت شـده قـصاص ِموجـب ِقتـل موجـب کهی کس گاه هر«: ٢۵٩ۀ ماد. ١
  .»شود یم
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 ّالإخذ الدیة من مالـه، وأ ّ قاتل العمد فالمرویكولو هل«:  از ذکر عبارت شهید اولپس
اسـتناد کـرده هـا   آنهایی که شهید اول بـه دارد روایت  اظهار می»قربقرب فاألفمن األ

کـه  حـالی  دیه در فرض فراری بودن قاتل تا زمان مرگ اوسـت، دراست دال بر وجوب
نظر شـهید   متعلق روایات را مطلق هالک در نظر گرفته است و این توسیع از،شهید اول

اگر قاتل به مرگ ناگهانی بمیرد یا با فـرار یـا بـه که وی معتقد است . ثانی بالوجه است
کـه  انب او صورت نگرفته است؛ چـراقسمی دیگر امتناع از قصاص نکند، تفویتی از ج

: ١۴١٠ ،عـاملی جبعـی( ْتفویت فعلی اختیاری است و در مطلـق هـالک، اختیـاری نیـست
» مـرگ جـانی« بـه گـذار قـانون و اشـارۀ ۴٣۵حاضر، با وضـع مـادۀ  حال در. )١٠/١٠١

کـی از ی. تـر بـه صـواب دانـسته اسـت آشکار است که مقنن نظـر شـهید اول را نزدیـک
  : استتکملهکتاب  در ی خویاهللاةی این باب با شهید اول موافقت دارد آ که دریفقهای

ِگرچه مورد این روایت، فـرار قاتـل و دسترسـی نداشـتن بـه اوسـت تعلیـل موجـود در 
پذیر است و مقتضای تعمیم هم این است که خـون مـسلمان نبایـد هـدر  روایت تعمیم

ِامکـان  قی هم ندارد که عدمفر. شود پس اگر قصاص ممکن نباشد دیه ثابت می. رود
بنابراین اگر قاتل خودش را بکشد .  دیگر فرار باشد یا از جهتدلیل اجرای قصاص به

 شود بلکه باید دیـه را بـه ها دیه ساقط نمی یا قبل از قصاص به مرضی بمیرد یا مانند این
  .)۵٧ـ ٢/۵۶: ١٣٩۶، یخویموسوی ( ِمقتضای عمومیت تعلیل مذکور از مالش برگرفت

تردیدی نیـست کـه در قـانون فعلـی مجـازات اسـالمی فتـوای شـهید اول و فقهـای 
  .داستان با او پذیرفته و قانونی شده است هم

  ِحسب نوع قتل وت حکم برتفا. ٢ـ٢
کیفیـت اسـتیفای « که در کتاب قصاص و در فصل ٢۶٠ در قانون سابق، عالوه بر مادۀ

مـسئول «عنـوان  دیـات و تحـت نیـز کـه در کتـاب ٣١٣١ ذکر شده بود، مادۀ» قصاص
در مادۀ نخست تنها به قتـل عمـد . جای گرفته بود، حکمی مشابه داشت» پرداخت دیه

. شـود دیـده مـی) عمد عمد و شبه(اشاره شده بود، حال آنکه در مادۀ اخیر دو نوع قتل 
                                                                 

 مـال اگـر و شـود  میگرفته او مال از کند فرار اگر لکن استی جان بر عمد شبه و عمدیۀ د«: ٣١٣ۀ ماد. ١
 یـا نداشـتی بـستگان اگـر و شـود  میگرفته قاالقرب االقرب تیرعا با او کینزد بستگان از باشد نداشته
  .»شود  میداده المال تیب از هید نداشتند تمکن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

وزه
آم

 
ری

کیف
وق 

حق
ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٩

۶۴  

 در مـادۀ» قتـل عمـد« به اشـاره بـه ی دیگر چه نیاز٢۶٠ با وجود مادۀکه  باید پرسید اکنون
ای نکرده بـود؟ پرسـش   بوده و اینکه چرا مقنن به قتل خطای محض و حکم آن اشاره٣١٣
نیـز بـه چـشم » تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد«ِ که در آن قید ٣١٣ به مادۀ توجه اول با
که مربوط به  آنجا تا(رسد میان این دو ماده  نظر می که به شود؛ چرا تر می خورد، پررنگ نمی

 فرار قاتل عمدی باید به مرگ او ٢۶٠ تعارضی وجود دارد؛ زیرا در مادۀ) شود قتل عمدی می
المال حکم داد ولی بـر  شد تا بتوان به دریافت دیه از اموال او یا خویشانش و یا بیت منتج می

گرفت نوبت بـه دریافـت  ِمحض اینکه قاتل عامد راه فرار را در پیش می  به٣١٣ اساس مادۀ
گرچه توجیهـاتی در رفـع . رسید و نیازی به حدوث مرگ نبود ه میگفت دیه به شرح پیش

  .ْ دخالت مستقیم مقنن برای رفع این مشکل اولی بود١،تعارض مذکور وجود داشت
عمـد و   حکم فرار یا فوت جانی در جنایـات شـبه۴٧۵٢ و ۴٧۴ در قانون فعلی در مواد
 دیه از اموال او گرفتـه ،تلْدر این جنایات پس از فوت و فرار قا. خطایی مشخص شده است

صورت نبود یا کافی نبودن مال، دیگر مجوزی برای رجوع به خویشاوندان او  شود اما در می
تفاوت حکم قانون جدید با قانون قـدیم . المال پرداخت گردد وجود ندارد و دیه باید از بیت

ًفا اینکـه در مـضا.  رجوع به خویشاوندان برای دریافت دیه واضح استِامکان حیث عدم از

خصوص تعیین تکلیف موارد فوت یا فرار جانی در جنایات خطـای محـض  قانون سابق در
به  عنایت شد با رسد دلیل آن سکوت این بود که تصور می نظر می به. حکمی وجود نداشت

ْ مرتکب مسئولیتی برای پرداخت دیه ندارد، فرار یا قرار وی نیـز ،اینکه در قتل خطای محض
ترتیب پرداخـت )  فعلی۴٧٠(سابق . م. ق٣١٢ ًحکم ندارد و اصوال بر اساس مادۀتأثیری در 

 پرداخت ،تمکن ایشان صورت نبود عاقله یا عدم دیه در این قسم از قتل رجوع به عاقله، و در
                                                                 

 بـه نـاظر ٣١٣ ۀمـاد در »عمـد «دیق و استی ظاهر مذکور ِتعارض که داشت اظهار توان یم نمونهی برا. ١
 بـودنی عمـد ِرغم به کهی موارد مانند است؛ شده ثابت اوۀ ذم بر هید قاتل، فرار زا قبل که استی موارد
 نیچن ِریغ در و دهند یم تیرضا هید افتیدر به دمی ایاول کهی موارد یا و ستین ریپذ امکان قصاص قتل،
  .است رجوع محل ٢۶٠ ۀمادی موارد

 از هید نباشدی دسترس مرتکب به فرار، ای مرگ لیدل به که یصورت دری عمد شبه تیجنا در«: ۴٧۴ ۀماد. ٢
  .»شود یم پرداخت المال تیب از نکند تیکفا او مال که یصورت در و شود یم گرفته او مال

 بـه اگـر اسـت مرتکـبۀ عهـد بـر هید پرداخت کهی موارد در محضی خطا تیجنا در«: ۴٧۵ ۀماد    
 کـه یصورت در و شود یم پرداخت او لاموا از تیجنایۀ د نباشد ممکن او بهی دسترس فرار، یا مرگ علت

  .»است هید پرداخت مسئول المال تیب باشد نداشتهی مال ْمرتکب
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کننـدگان نخواهـد  المال است و بنابراین فرار مرتکـب تـأثیری در مـسئولیت پرداخـت  بیتاز
ْ شخص مرتکب مسئول پرداخت ،شت که در برخی جنایات خطاییاما باید توجه دا. گذارد

 نحوۀ پرداخت دیه در فرض فـرار ، قانون جدید۴٧۵ دیه است و به همین دلیل مقنن در مادۀ
نیـز ) عهـدۀ مرتکـب اسـت در مـواردی کـه پرداخـت دیـه بـر(را ِیا فوت جانی خطایی 

 دیه از اموال او ،بصورت یافتن مالی از مرتک صورت که در مشخص کرده است؛ بدین
  .المال مسئول پرداخت دیه خواهد بود  بیت،صورت نبود مال گردد و در پرداخت می

  دسترسی نداشتن به جانی فراری. ٣ـ٢
شـرط . رف فرار قاتل برای ثبوت دیه در حق اولیای دم کافی نبودِ ص، سابق٢۶٠ در مادۀ

) قصاص( ابتدایی قتل عمدی و تبدیل حکمتکمیلی برای استحقاق اولیای دم به اخذ دیه 
. تر دسترسی نداشتن به وی تا زمان فـوت اوسـت  فوت جانی و یا به تعبیر صحیح،به دیه

 مذکور این بود که اگر این زمان بسیار طـوالنی شـود، تکلیـف اولیـای دم ۀاشکال مقرر
سـال  فرض کنید قاتل در هنگام ارتکـاب قتـل و فـرار تنهـا بیـست. گردد مشخص نمی

مانـد چنـدان  تصور اینکه وی تا شصت یا هفتاد سال دیگر در قید حیات مـی. داشت می
 ایـن به اینکه هـیچ قیـدی در توجه  بایدر چنین فرض. خالف عادت نبود متعارف و بر غیر

 ای جز در انتظار مـرگ جـانی مانـدن ًشد ظاهرا هیچ چاره  دیده نمی٢۶٠ خصوص در مادۀ
ِچنانچـه دسترسـی نداشـتن قطعـی بـه که ن گفت توا برای رفع این مشکل می!. متصور نبود
مانند اینکه کشوری که وی به آنجا گریخته است، با تقاضای (دلیلی محرز شود  هر جانی به

به ثبوت دیه و رجوع باید  دم ی، برای جلوگیری از سرگردانی اولیا)استرداد وی مخالفت کند
 تقاضای قصاص جـانی اصـرار البته اگر اولیای دم همچنان بر. به خویشان جانی حکم کرد

آفـرین دیگـر  فرض مشکل. ماند ای جز مفتوح ماندن پرونده باقی نمی ورزیدند چاره می
 ،آن است که پس از فرار جانی هیچ خبری از او در دست نباشد و وی طبق قانون مدنی

کـه  رفع این اشکال کمی دشوارتر است؛ چرا. گردد» غایب مفقوداالثر «ن عنواِمشمول
ِرسد حتی صدور حکم به موت فرضی غایب   مینظر به بر اساس مواد مربوطه در قانون (ِ

خصوص گذشـت  نیز هیچ الزامی برای اولیای دم در) مدنی و پس از احراز شرایط الزم
 سـابق ٢۶٠ در مـادۀ» مـردن«کند؛ زیرا قیـد  از قصاص و رضایت به اخذ دیه ایجاد نمی
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که ( خالف این امر ثابت نشود ،با دلیل قطعیکه  زمانی  در مرگ طبیعی دارد و تاظهور
  .توان از ظاهر ماده دست برداشت نمی) البته چنین دلیلی نیز در دست نیست

» و تا هنگام مردن به او دسترسـی نباشـد«در قانون فعلی مجازات اسالمی با حذف قید 
 دیـه را در با این وصف، باید رضایت اولیای دم به اخذ. الذکر منتفی است ِبروز مشکل فوق

ها برای یافتن و جلب او بـه محاکمـه  حالتی که جانی فرار کرده و هنوز زنده است و تالش
در فقـه امامیـه چنـین . ِادامه دارد، مجوز صدور حکم به اخذ دیه از خویشان جانی دانـست

  : تقریر کرده استمسالک جمله شهید ثانی در فقها ازسابقه نبوده و بسیاری از  حکمی بی
: ١۴١۶ ،عـاملی جبعـی(» بهـا حکـم مالـه مـن ةیـالد أخـذ ّیالـول فشاء القاتل ربه ولو«
 بـه باشـد او مـال از هیـد افـتیدر خواسـتار دم ّیولـ و کنـد فـرار قاتـل  اگر؛)٢٢۵/١۵

  .شود یم حکم هید پرداخت

و نـه (ِ حکم ابتدایی قتل عمدی، قصاص است ،لذا گرچه طبق اجماع فقهای امامیه
تـوان بـه پرداخـت دیـه حکـم  علیه می و تنها با رضایت محکوم) تخییر بین قصاص و دیه

یبطـل دم امـرئ  ال«حکـم قاعـدۀ مـشهور  بـه(داد، برای ممانعت از ابطال خون مـسلم 
تمکین او به اجرای مجازات قصاص را دلیل تلـویحی و  باید فرار قاتل و عدم) »المسلم

  .ضمنی برای استنباط رضایت او به پرداخت دیه دانست
ت دهند و دیه را از بستگان یرسد اگر اولیای دم به اخذ دیه رضا نظر می ین فرض، بهدر ا

المال دریافت کنند و سپس قاتل دستگیر شود و در دسترس دادگاه و اولیـای دم  قاتل یا بیت
 اجـازۀ ، دیه حکم به قصاص قاتل داد؛ زیرا اعتبار امر مختـومّتوان با رد قرار گیرد، دیگر نمی

اینکـه افزون بـر . کند دست بردن و تغییر در رأی صادرشده را از قاضی سلب میبازنگری و 
طرف آن اولیای دم  یکدر موجب عقدی صورت پذیرفته است که  تبدیل قصاص به دیه به

دلیل امتناع جانی از حـضور در دادگـاه و  فیه به در مانحن. طرف دیگر جانی قرار دارددر و 
کنـد و  نیابت از جـانی عقـد را منعقـد مـی قاضی به» متنعّالحاکم ولی الم«به حکم قاعدۀ 

ای جز رضایت بـه دریافـت  دلیل غیبت و فرار جانی چاره بر اینکه به ادعای اولیای دم مبنی
شـده را  توان عقد واقـع ترین شرایط هم نمی که در سخت  مسموع نیست؛ چرا،اند دیه نداشته

 حکـم مـادۀ دانست که آن هم بـه ) آنیا حتی همپایۀ(» عقد اضطراری«فراتر از شرایط 
 در گـذار قـانونباشـد، لکـن  نفوذ عقد نمی  قانون مدنی موجب بطالن یا حتی عدم٢٠۶
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چنانچـه پـس که خالف این استدالل حکم کرده و مقرر داشته است ر  ب۴٣۵  مادۀذیل
 یصـورت قتل ممکـن شـود در  به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیری دسترس،هیاز اخذ د
ّمورد برای ولی دم یـا  دلیل گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب ه بهیذ دکه اخ
ّمجنی

  .شده برگردانده شود  گرفتهیۀد قبل از قصاص دیعلیه محفوظ است، لکن با 
پرسش دیگر این اسـت کـه اگـر در زمـان انتظـار اولیـای دم بـرای دسـتگیری قاتـل 

 ی و مقرراتـ١ون مجازات تغییر کندقان) نسبت به قتلی که در زمان قانون سابق واقع شده(
توانـد  دیگر جایگزین مواد موجود گردند تکلیف چیست؟ تعبیر دیگر این پرسش چنین مـی

ها پیش و قبل از تصویب و اجرای قـوانین شـرعی اسـالمی در ایـران  باشد که اگر قتلی سال
شد و در زمان رخ داده باشد و قاتل متواری با) ًمثال در زمان حاکمیت قانون کیفر همگانی(

خصوص موضوع را داشته باشـیم،  حاکمیت قانون مجازات اسالمی قصد تعیین تکلیف در
رویـۀ   قـانون فعلـی اسـت؟ پاسـخ را در رأی وحـدتْتکلیف چیست و آیا مالک عمـل

ایـن رأی بـه شـمارۀ . یافـتتـوان  ِانتقادبرانگیز هیئـت عمـومی دیـوان عـالی کـشور مـی
ها و اقدامات تـأمینی و  ماسبق نشدن مجازات به عطف قاعدۀ ِ اعمال،٢۵/١٠/١٣۶۵ ـ۴۵

داند که از صدر اسـالم  جمله قصاص می تربیتی را منصرف از احکام و قوانینی الهی از
دانان از اسـتدالل و  گرچه حقوق. )٨۶١ :١٣٨٩ معاونت حقوقی ریاست جمهوری،( اند تشریع شده

 ،بـاره ایـن ه اسـتدالل مخـالف درگونـ اند، هر ْحق انتقاد جدی کرده نظر هیئت عمومی به
ِوقـوع فـرض پرسـش دوم بایـد بـه  صـورت لـذا در. اجتهاد در مقابل نص تلقی خواهد شد

که  شود؛ چرا ِترتیب، پاسخ پرسش نخست نیز آشکار می بدین. اجرای قانون موجود نظر داد
شـرعی به اعتقاد هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر ابدی و الیتغیر بودن احکام  توجه با

بـرای مجلـس ) و نه وضع حکم(در باب حدود و قصاص و جعل تکلیف کشف حکم 
تـرین  ر در قانون را نیز باید نتیجـۀ آخـرین و صـحیحیگونه تغی ی اسالمی، هرگذار قانون

  .اقدام مقنن در کشف احکام مربوط به قصاص دانست و قائل به اجرای فوری آن شد

  مسئول دیه و نحوۀ پرداخت آن. ۴ـ٢
انـد، لـذا  به اخذ دیه از اموال جانی کردهحکم  ، فعلی در بدو امر۴٣۵ سابق و ٢۶٠ دموا

                                                                 
  .دارد وجودی حالت نیچن دادن رخ امکانی اسالم مجازات دیجد قانون بیتصو با. ١
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که اموالی از غایب به جای مانده باشد دیۀ مقتول از محل این اموال پرداخت  صورتی در
شود این است که آیا در ضبط و فروش اموال  رابطه مطرح می این سؤالی که در. شود می

 قانون آیین ۵٢٣ ِمربوط به مستثنیات دین الزامی است؟ مادۀعلیه رعایت مقررات  محکوم
رعایت مقررات مـستثنیات ، ١٣٧٩ های عمومی و انقالب در امور مدنی دادرسی دادگاه

الزم » شود  میهموقع اجرا گذارد رأی دادگاه برای وصول دین به«دین را در مواردی که 
رسد دیـه دینـی بـر ذمـۀ قاتـل   مینظر که پس از صدور حکم دادگاه به آنجا دانسته و از

الذکر نیـز  تبصرۀ مادۀ فوق. ن را رعایت کردیاست باید مالحظات مربوط به مستثنیات د
بــر اســترداد کــل یــا بخــشی از امــوال  هــای صــالح مبنــی احکــام جزایــی دادگــاه«کــه 

را از حکم مقرر در متن ماده مستثنا کـرده اسـت ارتبـاطی بـه » علیه یا ضبط آن محکوم
. ً ندارد؛ زیرا محکومیت به پرداخت دیه قطعا مشمول عنوان استرداد اموال نیستموضوع

 اذعان دارد کـه چـون ٣٠/۶/١٣۶٢ـ٢٠٣٩  مشورتی به شمارۀیادارۀ حقوقی نیز در نظر
ِدیه از حقوق مالی است و مانند دین، مقررات مربوط بـه مـستثنیات دیـن در آن رعایـت 

توجه این است کـه دوام ایـن حکـم   قابلۀاما نکت. )۴۴: ١٣٨٣ شکری و سـیروس،( گردد می
 از ۵٢۶ علیه در قید حیـات باشـد؛ زیـرا طبـق نـص مـادۀ تنها تا زمانی است که محکوم

بنابراین در . »علیه جاری است مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم«: قانون اخیرالذکر
) فرار فوت کندیعنی قاتل پس از ( سابق رخ دهد ٢۶٠ مواردی که فرض مذکور در مادۀ

 رعایت مقررات مربوط به مـستثنیات دیـن مـوردی ،ِهنگام استیفای دیۀ مقتول از ماترک وی
رسد، همـین  سوی اقربای قاتل می نخواهد داشت و هنگامی هم که نوبت به پرداخت دیه از

جدید امکان دریافت دیه  قانون ۴٣۵ حاضر، با وجود مادۀ حال  در١.حکم جاری است
 وجود دارد، لذا در چنـین مـواردی رعایـت ـ بودن اوحتی در فرض زنده ـی از اموال جان

رسد حکمت رعایت مستثنیات دین در  نظر می البته به. نماید مستثنیات دین ضروری می
فیه مفقود باشد، لذا قائل شدن  فراری است در مانحن) در اینجا جانی(فرضی که مدیون 

مکان و قصد استفاده از هیچ بخشی از امـوال  کسی که اۀبه رعایت مستثنیات دین دربار
آسـانی ردشـدنی  رسد و بنابراین استدالل مخالف نیز به نظر نمی خود را ندارد منطقی به

                                                                 
 نیـد اتیمـستثن بـه مربـوط مباحـث ،هیـد پرداخـت در المـال تیـب تیمسئول صورت در که استی هیبد. ١

  .ابدی ینم تیموضوع
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  .، اما چنانچه بخواهیم به نص قانون وفادار باشیم باید نظر نخست را ارجح بدانیمنیست
آمده از او برای  دست هِحال اگر هیچ مالی از قاتل فراری در دسترس نباشد یا اموال ب

ِ سابق مـورد لحـوق ٣١٣ و ٢۶٠ پرداخت تمام دیۀ مقتول کافی نباشد، طبق آنچه در مواد ْ
بـستگان «یـا » تـرین خویـشان نزدیـک«حکم قرار گرفته بود برای دریافت دیـه بایـد بـه 

نمایانـد ایـن   که در زمان حاکمیت قانون سـابق رخ مـییسؤال. او مراجعه کرد» نزدیک
اند؟ آیا مراد همان عاقلـه اسـت؟  منظور از خویشان یا بستگان نزدیک چه کسانیبود که 

استفاده شده اسـت؛ بـرای » عاقله«از کلمۀ » اقرباء«جای واژۀ  در برخی کتب فقهی به
  :گوید  میالکافیمثال ابوصالح حلبی در 

ی فعلـ مـال کنی لم فإن ماله، من ةیفالد هیعل یقدر أن قبل فمات العمد قاتل هرب إذا«
ِاگر قاتل عامد فرار کند و پیش از آنکه به او دست یابند بمیرد، ؛ )٣٩۵: ١٣۶٢(» عاقلته

  .شود و اگر مالی نداشت دیه بر عهدۀ عاقلۀ اوست دیه از مالش پرداخت می

. )۴٣٧: ١۴٠٨(  طوسی نیز از عاقله نام برده شده استۀحمز نوشتۀ ابن الوسیله در کتاب
  :گوید داند و پس از بیان اصل حکم می میحت این دو را یکی صرا حتی یکی از فقها به

 ؛)١٣: ١٣٨۶ ّحلی،( »المال تیب منی الوالی فعل عاقلة له کنی لم فإن ورثتهی عل ةیالد ّإن«
  .کند پرداخت میالمال  ْدیه بر عهدۀ ورثۀ اوست و اگر قاتل عاقله نداشت، والی از بیت

عالمـه حلـی نیـز در . دانـد ه را یکـی مـیآشکار است که ایشان مصادیق این دو واژ
امـا غالـب . )٩/٢٨٧: ١۴١٩( کنـد اشاره مـی» عاقلته الذین یرثون الدیة« به الشیعه مختلف

مـذکور » قربفـاأل قـرباأل«ًفقها بدون سعی برای تعیین مصادیق صرفا از همان عبارت 
داننـد؛  ن وراث میاند و برخی دیگر نیز منظور از این قید را هما در روایات استفاده کرده

اث ّفـاالقرب ور شـاید منظـور از االقـرب«: نویـسد  میشرایعبرای مثال، محقق حلی در 
پرداخت دیه را در فرضـی کـه مـالی از طرابلسی ّبراج  ابنقاضی  یا )١٠٠۵: ١۴٠٩(» باشد

ِبران وی می قاتل به جا نمانده باشد بر ذمۀ میراث  جـواهرصـاحب . )٢/۴۵٧: ١۴٠۶( ١داند َ
 قـرباأل«ِبنـابراین در تعیـین مـصادیق . )۴٢/٣٣٢: ١٣۶٧ نجفـی،( ر همین اعتقاد اسـتنیز ب
  :گویند باره می این دانان در برخی حقوق.  تردید است»قربفاأل

                                                                 
  .نهید راثیلم نیّالمستحق ائهیولأ من قرباأل من أخذت مال له کنی لم فإن. ١
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 در اینجـا »خویـشان«شود، منظـور از  که از سخنان برخی فقها استنباط می طور همان
ّنتیجه، خویشان ام باشند و در همان عاقله می  ن مشمول این حکم نخواهند بـود و زنایِ

  .)٢٣٣: ١٣٨۶ صادقی،میرمحمد(

  :معتقدنداما برخی بر 
 مسئول پرداخـت دیـه هـستند و شـامل ،بستگان نزدیک جانی با رعایت قاعدۀ اقربیت

 گـردد و بـا عاقلـه متفـاوت اسـت نیز می) سببی( اناث و زوجه و بستگان زوج یا زوجه
  .)٢٧٠: ١٣٨٢صادقی، (

ن حاکمیت قانون سابق، هیچ دلیلی در دست نبود تا بتوان با استناد به آن واقع، در زما در
هرچنـد . بر عاقله تحمیل کـرد) عالوه بر موارد قتل خطایی(ِپرداخت دیه را در این موارد نیز 

بـستگان (امکان تطبیق این دو مفهـوم در بـسیاری مـوارد وجـود دارد، نـسبت میـان ایـن دو 
. نظرهای فقهی موجود نیز همـین امـر اسـت و دلیل اختالفتساوی نیست ) ک و عاقلهینزد

اینکه بـر اسـاس متـون افزون بر . نباید از یاد برد که مفهوم عاقله اخص از خویشاوندان است
ِضامن جریره نیـز بـه حکـم شـرع و قـانون داخـل در ایـن )  سابق٣٠٧ و تبصرۀ مادۀ(فقهی 

ْبنابراین فرض تساوی این دو مفهوم فر. مفهوم است
بـه اینکـه  توجـه  نادرست است و بایضِ

گاهانه و با غرض عمل می قانون کنـد، بایـد نظـر  گذار در به کارگیری کلمات و عبارات، آ
در موارد تحمیل که افزون بر این، بدیهی است . تر به صواب بدانیم ِگروه سوم فقها را نزدیک

شـدۀ مقـنن   اسـتفادهِممکـن بـه الفـاظ حد ِمسئولیت به شخصی غیر از مرتکب جرم باید تا
. ِنظـر مقـنن امتنـاع کـرد دلیل در سعه و ضیق دایرۀ مـورد ِتصرف بی و وفادار بود و از دخل

 بـه» خویشان یـا بـستگان نزدیـک«حمل مفهوم وراث بر قید که حتی شاید بتوان گفت 
دلیل تشریک عدۀ بیشتری از اقربای قاتل در پرداخت دیه و تقسیم بـار مـسئولیت مـالی 

خصوص میزان سهم هـر  دانان در یکی از حقوق. ان با مصلحت سازگارتر باشدمیان ایش
  :یک از ورثه در پرداخت دیۀ مقتول، در زمان حاکمیت قانون سابق چنین نگاشته است

 برند و بـر ِترین خویشان کسانی هستند که از قاتل متوفا ارث می دوم، منظور از نزدیک ...
بـه  توجـه شرط نیست و بـا) سببی یا نسبی(  خویشیخالف عاقله، جنسیت و یا نوع رابطۀ

رسد که چون اصل، تساوی و  نظر می ها در پرداخت دیه به سکوت مقنن در میزان سهم آن
باشـد، همـۀ  اشتراک است و ارث حکم خاصی است که منحصر به دریافت مـاترک مـی
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 ،ِمکن خویشانت صورت عدم سوم، در. تساوی، دیۀ مقتول را پرداخت نمایند  باید بهها آن
المال پرداخت خواهد شد ولی اگر بعضی از اقـوام تمکـن داشـته باشـند، سـهم  دیه از بیت

  .)١۶۶: ١٣٨۵ نیا، آقایی( شود  پرداخت میالمال خود را باید پرداخت نمایند و مابقی از بیت

تـساوی  وراث، دیـه را بـه«نظر از اینکه شاید بتوان اشـکالی بـه ایـن نظـر کـه  صرف
رسد اعتقاد ایشان تباینی با اصول حقوقی نداشته  نظر می وارد کرد، به» داختخواهند پر

 فعلـی و تـصریح مقـنن بـه ۴٣۵ اما همۀ این استدالالت و تفاسیر با تصویب مادۀ. باشد
ِرنگ باختند و با استناد به مادۀ مذکور باید عاقله را مسئول پرداخـت » عاقله«ِمسئولیت 

  .دیه در این موارد دانست
بـه امکـان فاصـلۀ زمـانی زیـاد میـان ارتکـاب قتـل و  توجه ش دیگر آن است که باپرس

ِکه امروز مبلغ ریـالی معـادل مـصادیق  آنجا ِمحکومیت جانی فراری به پرداخت دیه و نیز از
شود، کدام مبلغ باید به اولیـای دم پرداخـت گـردد؟  گانۀ دیه به اولیای دم پرداخت می شش

ِرسد در چنین مواردی باید قیمت  نظر می االداء؟ به ِقتل یا مبلغ یوممبلغ دیه در زمان ارتکاب 
ِ موجبـات ضـرر بـه اولیـای دم فـراهم ،صـورت این االداء مبنا قرار گیرد؛ چه در غیر یوم
  : اعالم داشته است٢٧/٧/١٣٧٣ـ ۵١٨٩ ز در نظریۀ شمارۀیادارۀ حقوقی ن. گردد می

 رجوع به قیمت جایز اسـت ، اقسام دیهصورت تراضی یا در دسترس نبودن کلیۀ در ...
ِو قیمت نیز قیمت روز پرداخت خواهد بود   .)٢٨٩: ١٣٨٣ شکری و سیروس،( ِ

دلیـل  پرسشی دیگر که در اینجا باید پاسخی بـرایش یافـت، ایـن اسـت کـه اگـر بـه
   دیــۀ اســتحقاقی اولیــای دم، حــرامیهــا دیــدگی و فــوت مقتــول در یکــی از مــاه صــدمه

ًشده بایـد دریافـت شـود یـا صـرفا  المال دیۀ تغلیظ  بستگان قاتل یا بیتمغلظ باشد، آیا از

  اصل دیه؟
المال در این موارد همچون مسئولیت عاقلـه  که مسئولیت بستگان قاتل و بیت آنجا از

 مسئولیت ایشان درست بهکه  نیابتی است، در پاسخ باید گفت یدر قتل خطایی مسئولیت
ظ دیـه، طبـق دالیـل یصـورت تغلـ وصـف، ایـشان در نای با. اندازۀ مسئولیت قاتل است

از . ّمکلف به پرداخت دیۀ مغلظ بـه اولیـای دم خواهنـد بـود. م. ق۵۵۵ مصرح در مادۀ
حیـث  ِاطالق و عموم روایـات تغلـیظ دیـه از: ند ازا ترین دالیل این رویکرد عبارت مهم

ِداخـت دیـه؛ حکـم المال در پر کنندۀ آن؛ اطالق روایات ناظر بر مسئولیت بیت پرداخت
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  .)٢/۵٢ش: ١٣٨٩ باقری و دیگران،( ١ محسوب شدن دیۀ مغلظهمستقل

   به جراحات٣١٣ و ٢۶٠ ِتسری حکم مواد تسری یا عدم. ۵ ـ٢
سـخن » قتـل« قانون سابق مجازات اسالمی تنها از ٣١٣ و ٢۶٠ به اینکه در مواد توجه با

ِگفته شده است و به حکم جنایات مادون نفس اشاره ده است، این پرسش مطرح ای نش ِ
بـه  ًشود که آیا حکم مندرج در این مواد صـرفا نـاظر بـه جـرم قتـل اسـت یـا نـسبت می

  :باره نگاشته است این دانان در کی از حقوقیاجراست؟  جراحات نیز قابل
ّبه نظر نگارنده در این حالت نیز همان دو شق

 قابـل] سـابق [٢۶٠ و ٢۵٠  مـذکور در مـوادِ
 ٢۵٩ ِ اگر این قطع دست بدون فرار مرتکب رخ داده باشد طبق مادۀاعمال است؛ یعنی

 ــ ِاثر تصادف ًمثال بر  ـقصاص و دیه ساقط است، ولی اگر پس از فرار مرتکب] سابق[
قیـاس بـا خودکـشی  ًرخ دهد، یا اینکه جانی عمدا دست خود را قطع کنـد کـه قابـل

 بـه. پرداخت خواهد بود ه قابلعلی ، دیه به مجنی]سابق[ ٢۶٠  طبق مادۀ٢است... قاتل
ًصورت مرگ کسی که عمدا جنایت مادون نفس بر ضـد دیگـری  رسد که در نظر می

  .)١٨۶: ١٣٨۶ صادقی،میرمحمد( اعمال باشد ز همین دو شق قابلیمرتکب شده است ن

یر  سابق و ذکر عباراتی از٢۶٠ در جایی دیگر پس از اشاره به مادۀاما ایشان   الوسیله تحر
ًی حکمی کامال مشابه با مـادۀ مـذکور اسـت، در اظهـارنظری متنـاقض چنـین که حاو

  : استنوشته
عمدی و نیز بـه مـادون نفـس مـستند صـریحی نـدارد و  تسری این حکم به موارد غیر

  .)٣٣٩ :همان( استبر توسعۀ برخی از فقه ًصرفا مبتنی
                                                                 

 دایـپ مـصداق ْقتـل مـوارد اغلـب در کـه معمـولۀ یـد یکی :است کرده عیتشر را هید نوع دو شارع یعنی. ١
 مـانه گـر،ید عبـارت بـه .دارد حـرام یها ماه در قتل وقوع به اختصاص که مغلظهۀ ید یگرید و کند یم

 بـا یزنـا و رجـم موجـب محصنه، یزنا ًمثال( ابدی یم تفاوت مجازاتش آن، نوع به توجه با زنا در که طور
 ارتکـاب و بـود خواهـد مغلظـهۀ ید پرداخت موجب همم حرا یها ماه در قتل ،)است قتل موجب محارم،

 یحکمـ مغلظـهۀ یـد اگـر نیبنـابرا بـود خواهـد معمـولۀ ید پرداخت سبب ها مکان و ها زمان ریسا در قتل
 ۀید پرداخت به متعهد زین المال تیب ایآ که سؤال نیا طرح است ممکن یحت آنگاه شود، محسوب مستقل
  ).٢/۵٨ش: ١٣٨٩ گران،ید وی باقر( باشد وجه یب، نه ای است مغلظه

 القول كوکذل بها حکم ماله من ةیالد أخذ ّیالول فشاء القاتل هرب ولو«: دیگو یم مسالک دری ثان دیشه. ٢
 اسـتی موارد فیتکل ۀکنند نییتع جمله نیا گرچه). ١۵/٢٢۵: ١۴١۶ ،عاملی جبعی( »العمد الجراحی ف

 ِوحـدت آن، از بتـوان دیشـا دهد، یم تیرضا) قصاصی جا به (هید اخذ به دم ّیول قاتل، فرار از پس که
  .کرد استنباط یثان دیشه نظر در زین) قاتل فرار فرض در (را جراحات و قتل به مربوط احکام
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ًقول دوم از ایشان ظاهرا با نص مادۀ  نقلگرچه
 مربوطـۀ دیگـر  سابق و مقـررات٢۶٠ ِ

دلیـل  ِدر قانون مجازات اسالمی وقت سازگاری بیشتری دارد، اظهارنظر نخست وی بـه
از سوی دیگر، در فقه امامیه . نماید تر می دیده مطلوب حمایت بهتر از حقوق و منافع بزه
تـرین دلیـل بـرای پـذیرش ایـن  اما مهم. سابقه نیست تعمیم این حکم به جراحات نیز بی

حیـث  سـخن گفتـه و از» عمـد دیۀ عمد و شبه« سابق است که از ٣١٣ ۀ نص ماد،نظر
در شرایط کنونی، نیـازی بـه اسـتدالل . اطالق دارد) نفس یا مادون آن( جنایت ِموضوع

کـه   بـه جنایـات مـادون نفـس نیـست؛ چـرا۴٧۵ و ۴٧۴، ۴٣۵ برای اثبات شمول مـواد
  .سخن گفته است» نایاتج«کلی از  طور  در اقدامی صحیح و سنجیده، بهگذار قانون

  گیری نتیجه
 زمان فرار جانی، یعنی اینکه وی بالفاصله پس از وقـوع قتـل یـا پـس از دسـتگیر .١

  .شدن یا از داخل زندان و یا در هر زمان دیگری بگریزد، اهمیت ندارد
کیـد کـرد کـه ۴٣۵ به اطالق مادۀ توجه  با.٢  کیفیت مرگ جـانی، نخـست بایـد تأ

ِ فرار وی تأثیری در حکم قضیه ندارد و حتـی خودکـشی قاتـل نحوۀ مرگ جانی پس از
  .شود نیز موجب شمول حکم این ماده به مورد می

گونـه   هـر٢۵/١٠/١٣۶۵ ــ۴۵ رویۀ شمارۀ به رأی وحدت توجه رسد با نظر می  به.٣
ِتـرین اقـدام مقـنن در کـشف احکـام  ر در قانون را نیز باید نتیجۀ آخـرین و صـحیحیتغی

  . دانست و قائل به اجرای فوری آن شدمربوط به قصاص
 چنانچه نوبت به اخذ دیه از اموال جانی برسد و جانی هنـوز زنـده باشـد رعایـت .۴

اما اگر جانی فوت کرده باشد، هنگام استیفای دیۀ مقتول از . ن الزامی استیمستثنیات د
امی هنگـ. ِماترک وی، رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین موردی نخواهـد داشـت

  .هم که اقربای قاتل باید این دین را بپردازند، همین حکم جاری است
صورت وجود فاصلۀ زمانی زیاد میان ارتکاب قتل و محکومیت جانی فـراری   در.۵

ْ روز پرداخت مالک خواهد بودِبه پرداخت مبلغ دیه، قیمت
ِ.  

ِحقاقی های حرام دیـۀ اسـت دیدگی و فوت مقتول در یکی از ماه صورت صدمه  در.۶
  .شده دریافت شود المال دیۀ تغلیظ اولیای دم مغلظ است و باید از بستگان قاتل یا بیت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

وزه
آم

 
ری

کیف
وق 

حق
ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٩

٧۴  

  یشناس تابک
دانـان و  بررسی تطبیقی ماهیت دیه در فقه مذاهب اسالمی بـا نگـرش بـه آرای حقـوق«، ابراهیمی، سعید .١

  .ش ١٣٨١، ١٠، شمارۀ مجلۀ فروغ وحدت، »نظریات مشورتی
یـر الفتـاویالـسرائر،  بـن احمـدمد بن منـصوری، محّادریس حل ابن .٢ ، مؤسـسة النـشر قـم،  الحـاوی لتحر

  .ق ١۴١١االسالمی، 
  .ق ١۴٠۶مؤسسة النشر االسالمی، قم، ،  البارعّالمهذبعبدالعزیز، قاضی طرابلسی،  ّبراج ابن .٣
شی النجفـی،  العظمی المرعمکتبة آیةاهللاقم، ، هلی نیل الفضیلاالوسیلة حمزۀ طوسی، محمد بن علی،  ابن .۴

  .ق ١۴٠٨
  .ش ١٣٨۵میزان، تهران، ، )جنایات(جرائم علیه اشخاص نیا، حسین،  آقایی .۵
، »المـال تغلـیظ دیـه و مـسئولیت بیـت«، یهـدای علیرضا و قراملکی علی، چترچی  نوشین،باقری، احمد .۶

  .ش ١٣٨٩، ٢ ۀ، سال چهل و سوم، شمار فقه و مبانی حقوق اسالمیۀمجل
، سـال دادرسـی ۀماهنامـ، »اب قتل، سوزاندن جـسد مقتـول و خودکـشی قاتـلارتک«توجهی، عبدالعلی،  .٧

  .ش ١٣٨٠، ٢٧ ۀپنجم، شمار
 البیت مؤسسة آلقم، ، عهی الی تحصیل مسائل الشرةوسائل الشیعتفصیل عاملی، محمد بن حسن،  ّحر .٨

  .ق ١۴١۴حیاء التراث، ال
  .ش ١٣۶٢، همنین العامٶمیرالماکتبة االمام ة التأسیسیة لمأالهیاصفهان، ،  فی الفقهالکافیحلبی، ابوصالح،  .٩
یعهالشیع مختلف ، بن مطهری، حسن بن یوسفّحل . ١٠   .ق ١۴١٩مؤسسة النشر االسالمی، قم، ، ة فی احکام الشر
  .ق ١٣٨۶مطبعة اآلداب، نجف، ، نزهة النظائر فی الجمع بین االشباه و النظائر، یحیی بن احمد، یحل . ١١
  .ش ١٣٨٣مهاجر، تهران، ، ازات اسالمی در نظم حقوق کنونیقانون مجسیروس،  شکری، رضا و قادر .١٢
  .ش ١٣٨٢، تهران، میزان، )صدمات جسمانی(جرائم علیه اشخاص صادقی، هادی،  . ١٣
  .تا قدس محمدی، بیقم، ،  فی مجرد الفقه و الفتاویةالنهایطوسی، محمد بن حسن،  .١۴
  .ق ١۴١٠داوری، قم، ، همشقیشرح اللمعة الدالروضة البهیة فی ، ن بن علیالدی ، زینعاملی جبعی .١۵
  .ق ١۴١۶، همؤسسة المعارف االسالمیقم، ، لی تنقیح شرایع االسالمامسالک االفهام ، همو .١۶
، شکالت القواعـدمـایضاح الفوائد فی شـرح ، بن مطهـر، محمد بن حسن بن یوسف ّفخرالمحققین حلی .١٧

  .ق ١٣٨٩اسماعیلیان، قم، 
تهـران، ، شرائع االسالم فـی مـسائل الحـالل و الحـرامن، الدین جعفر بن حس ابوالقاسم نجمّمحقق حلی،  .١٨

  .ق ١۴٠٩استقالل، 
کـل  ادارهتهـران، ، رویـۀ دیـوان عـالی کـشور مجموعه آرای وحـدتمعاونت حقوقی ریاست جمهوری،  .١٩

  .ش ١٣٨٩تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، 
  .ق ١٣٩۶، همی، المطبعة العلقم، مبانی تکملة المنهاجابوالقاسم، ، سیدیخویموسوی  .٢٠
  .ش ١٣٨۶، تهران، میزان، جرائم علیه اشخاصصادقی، حسین، میرمحمد .٢١
  .ق ١٣۶٧، هالکتب االسالمی دارتهران، ، الکالم فی شرح شرائع االسالم جواهرنجفی، محمدحسن،  .٢٢
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  موجز المقاالت
   الجنایةّن فی القصاص من غیر محلّبداع المقنإ

  . ش١٣٩٢ة عام ّمیسالفی قانون العقوبات اإل
  
  
  
  
  
  

  بجامعة قمكستاذ مشارأ( عادل ساریخانی ّ(  
  جرامعلم اإل قانون العقوبات وفی فرعالدکتورا طالب ( مّی مقدئمرتضی میرزا(  

. ش ١٣٩٢ فـی عـام ّیرانـیبـداعات المـشرع اإلإ الجنایـة، مـن ّالقصاص مـن غیـر محـل
 ّکـان االقتـصاص مـن غیـر محـلوالسؤال األساس فی هذا الموضوع هو الـسؤال عـن إم

اختلـف الفقهـاء فـی هـذه .  الجنایة فحسبّ منها أو یلزم القصاص من محلّأقلوالجنایة 
یقبل القـصاص مـن غیـر  فمنهم من ال. غیر المضبوطةوالمسألة بین الجنایات المضبوطة 

ا إلی أصل المماثلة فی القـصاص ویحکـم بالدیـة ً الجنایة فی غیر المضبوطة مستندّمحل
ا إلی اإلجماع وعمومـات القـصاص وفـی المـضبوطة یقـول اکثـر ًمنهم من یقبله مستندو

  والّ بإمکـان القـصاص مـن المحـلًالّ، معلّالفقهاء بعدم إمکان القصاص من غیر المحل
 ّ البعض یری إمکان القصاص من غیر المحلّولکن. ّدلیل علی القصاص من غیر المحل

ری إمکـان هـذا یـه ّن أنـّتج عن دراسة وجهة نظر المقـنالنا. ه مشروط برضی الجانیّ أنّإال

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

وزه
آم

 
ری

کیف
وق 

حق
ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٩

٢٢۶  

  . من القصاص من دون تفریق بین المضبوطة وغیر المضبوطة إذا رضی الجانیالنوع
 الجنایة، الجنایات المـضبوطة، الجنایـات ّالقصاص من غیر محل :ةسی الرئالمفردات

  .غیر المضبوطة، المماثلة

  ةّة الجنائیّریالکفاءة فی خطاب المدیوّتحدیات العدالة 
  ّمع التأکید علی القانون اإلیرانی

  
  
  
  
  
  

  طالبة الدکتورا فی فرع قانون العقوبات وعلم اإلجرام(  قاسمی کهریزسنگیةراضی(  
  سّ بجامعة تربیة المدركستاذ مشارأ (د فرجیهاّمحم(  

 ــ دةّمتعـددة ذات األغـراض الّة المعقـّالهیاکـل التنظیمیـ ـة ّواجهت أنظمة العدالة الجنائی
یات ناتجة من عدم الکفاءة والکلفـات ّهذه التحد. یات العمیقة فی العقود األخیرةّالتحد

عدم اعتماد الـشعب وة ّیرجع إلی أزمة المشروعیوتطویل المحاکمات من جانب والهائلة 
ة أسلوب حدیث لإلجابة عـن ّه إلی المدیریّالتوج. ة من جانب آخرّبأنظمة العدالة الجنائی

سـلوب یـستخدم لإلجابـة منـاهج القطـاع ة وهـذا األّیل فی مجـال الخـدمات العامـالعراق
ّات البینـة ّتها وتـدوین القیاسـیّد علی احترام الزبائن وتقییم األعمال ومـدیریّ ویؤکّالخاص
ّوقد أدت هذه المدیریـ... لألعمال ة فـی أخـذ القـرارات ّة إلـی إجـراء تعـدیالت أساسـیّ

ة ّیات النظریـّة تحکی عن التحدّة فی آثار المدیریّولکن الدق. ةّوالسیاسات للعدالة الجنائی
تهـدف . تهاءة وکفاّی العدالة الجنائیّة التی منها تحدّالت الجنائیّة فی مجال التدخّوالعملی

ا منهج ًة مراعیّی فی األنظمة القضائیّة لهذه التحدّالعملیوة ّهذه المقالة رسم األبعاد النظری
 أبرز رمز یرمی إلی الکفـاءة ّظهر من هذه الدراسة أنی .نین الموجودةتحلیل الوثائق والقوا

کید علی کثرة ما یخرج من المحاکم وکثرة القـضایا المحکـوم بهـا والتوجـ ه إلـی ّهو التأ
ّا، ولکن لـم یـؤد إلـی ًی إلی کثرة القضایا المحکمة فیها ظاهرّإن أدوات، وهذا ّاإلحصائی

  .ةّات القضائیءة فی اإلجراّالدق
ة، ءة، العدالـة، الکفـاّه إلـی المدیریـّة، التوجـّنظام العدالة الجنائی :ةسی الرئلمفرداتا

  .ةّاإلنتاجی
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  ة أداء الدیةّ حکم موت الجانی وفراره وکیفیمقارنة
  بین قانونی العقوبات السابق والالحق

  
  
  
  
  
  

  مازندرانة بجامعكستاذ مشارأ( کیومرث کالنتری (  
  جرامعلم اإلفرع قانون العقوبات وفی تورا طالب الدک( عادل علیپور(  
 من قـانون ٢٦٠ تین الّدرس هذا المقال موضوع موت القاتل وفراره المنصوصین فی المادی

ا الفروض ًیدرس أیضوا بینهما ً من قانون العقوبات الالحق مقارن٤٣٥  العقوبات السابق وال
ن مفهوم فرار الجـانی ّة ویبیّ الموضوع ویبحث عن جذوره الفقهیاوالشقوق المحتملة لهذ

والمفاهیم المشابهة للفرار مثل االنتحار والفرق فـی الحکـم علـی اخـتالف أنـواع القتـل 
ول ألداء ٶتعیـین المـسوّق الشرط الذی یشترط عـدم وجـدان الجـانی الفـار ّضرورة تحقو

  .ة إلی الجنایات ما دون النفسّسرایة أو عدم سرایة الحکم المذکور فی المادوالدیة 
  .قاربالقتل، فرار الجانی، االنتحار، الدیة، األ :ةسی الرئالمفردات

  تبریر العقوبة فی نظام العدالة بمثابة اإلنصاف
  
  
  
  
  
  

  علی سیناستاذ مساعد بجامعة بوأ( هادی رستمی(  
  ستاذ مساعد بجامعة بوعلی سیناأ( علیرضا تقی پور(  

ین ّ، من أشهر الفالسفة السیاسی»جان رالز «خذة من آراءّفکرة العدالة بمثابة اإلنصاف، مت
ة العدالـة، مـن تبریـر العقوبـة ّلم یغفل رالز فی شـرح نظریـ. ین فی القرن العشرینّاللیبرالی

یختلف . خاطفةوة بتأسیس العقوبة موجزة ّمناهجه الحدیثة الخاصوّبین نظریاته األخیرة و
ًا مع مـا بینـه سـابقًّا تامً اختالف»العدالةة ّنظری«ر فی أثره المشهور ّة هذا العالم المفکّنظری  اّ

یسعی رالز فی مقالته األخیرة لتبریـر العقوبـة أن یـربط . »مفهومان من القواعد«فی مقاله 
 ّنـری أن. هّ منهمـا حقـًّیعطی کـالوالتی تهدف الفائدة وبین التعالیم التی تهدف العقوبة 

تـه الـسابقة فـی ّة العدالـة نـسخت نظریّاألسالیب التی أخذها رالز لتبریر العقوبة فی نظریـ
هذه المقالة ترمی إلی بیان العقوبـة بمثابـة اإلنـصاف فـی . »مفهومان من القواعد«مقالة 

  .ةّة النظریّإلی إثبات صحونظام العدالة 
  .ه إلی الفائدة، العدالةّه إلی العقوبة، التوجّرالز، إنصاف، التوج :ةسی الرئالمفردات
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  ةّیة االعتبارّیللشخص ألوان العقوبات معرفة
  
  
  
  
  
  

  صفهانإستاذ مساعد بجامعة أ( حسن پوربافرانی(  
  ماجستیر بفرع قانون العقوبات وعلم اإلجرام( ة سیفیّمهدی(  

ة ّیسالمبداعات قانون العقوبات اإلإة من ّیة االعتبارّیة للشخصّیة الجنائیولٶاالعتراف بالمس
 ّوکمـا أن. نوعهاوة العقوبة ّیفی أن نبحث عن کنایمع االعتراف بها علو.  ش١٣٩٢ عام یف

ّعدد القانون ك فلذل. ة عقوبةّیمة، ال تعاقب بأیة جرّیة ال تقدر اقتراف أّیة االعتبارّیالشخص

 القـانون ّ أنیة، علّیة االعتبارّی تعاقب بها الشخصیا من العقوبات التً فهرس٢٠ ة الّمادال یف
مع االلتفات باإلبهامات الموجـودة فـی  .ول عقوبتهاها حّان المسائل کلیُکمل بعد، بیلم 

لة وغیـره، ترمـی هـذه الدراسـة تقیـیم ّة والمکمّالقانون فی صعید تطبیق العقوبات األصلی
  .ةّة االعتباریّعقوبات الشخصی
ة، ّة، العقوبــات التبعیــّة، العقوبــات األصــلیّة االعتباریــّالشخــصی :ةسیــ الرئالمفــردات
  .ةّقوبة الشرعیلة، العّالعقوبات المکم

ّقاعدة رد األدل   ةّحدة األمریکیّة فی الوالیات المتّ
  ة المشابهة لها فی إیرانّومقارنتها مع الضمانات اإلجرائی

  
  
  
  
  
  

  مهدی صبوری پور  
  ستاذ مساعد بجامعة الشهید بهشتیأ  
مـة وال ّاط ترد فـی المحکّة التی استعملها الضبّة التی حصلت من غیر الطرق القانونیّدلاأل

ّ بها وهذا الرد ضمانة إجرائیّیستدل یعرف هـذا األمـر وة لرعایة القانون فی تحصیل الدلیل ّ
حدة للتفتیش واالعتقـاالت غیـر ّالتی یعمل بها فی الوالیات المت» ّقاعدة رد األدلة«باسم 
مین ة للمجـرّی إلی عدم إمکان المحکومیـّ العمل بهذه القاعدة قد تؤدّا بأنًالفت. ةّالقانونی

کت المحکمة العلیا فی هـذه الـسنوات ّالخطرین والذی أثار االنتقادات الکثیرة، فقد تحر
 فـی إیـران، نظـر ّا النظام القـانونیّ أم. والتحدید من نطاق هذه القاعدةّاألخیرة نحو الحد

ة ّ من أصول محاکماتها الجزائیـ١٩٠ الة ّمادالل من ّنظرة خاطفة بهذه القاعدة فی البند األو
خـاذ الوکیـل ّهم فـی اتّ المـتّة حـقّإذ یحمی فی هذه الماد.  ش١٣٩٢مصادق علیه عام ال
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ّا وقبـل التطبیـق والعمـل غیـرت فـی التعـدیالت ًبـدأة ّ لم یطبق هذا البند من المادولکن
ّ وحـذفت قاعـدة رد األدلـ١٣٩٤الواردة علی القانون فـی عـام   مـن ٣٨  الة ّوالمـاد .ة منـهّ

إن وة ّات المـشروعة وحفـظ الحقـوق المدنیـّیـّ من قانون رعایـة الحر٩  الة ّالدستور والماد
ّها غیر قاعـدة رد األدلـّ أنّصرحتا بعدم قبول اإلقرار الحاصل من التعذیب إال ة ووجودهمـا ّ

وعلی أسـاس هـذا ال یوجـد . ّفی القوانین لیس بمعنی وجود القاعدة فی القانون اإلیرانی
  .ّ اإلیرانیقوباتع مصداق من القاعدة فی قانون الّأی

  .أصول المحاکمات  ، قواعدّالرد  ة، قاعدةّالدلیل، الضمانة اإلجرائی :ةسی الرئالمفردات

  راتّ من تهریب المخدةتغسیل العائدات الحاصل
  ةّالدولی سناد واألّفی القانون الداخلی

  
  
  
  
  
  

  گنابادی فةّ الحرةّیسالم اإلةستاذ مساعد بجامعأ (اسپورّرضا عب (  
  مشهدی فةّ الحرةّیسالمة اإلستاذ مساعد بجامعأ (ی واعظ طبسیعل (  

شف مصادر کرات هو المنع عن ّب المخدیل العائدات الحاصلة من تهریالغرض من تغس
مـة ی هـذه الجریه إلـّوقـد توجـ. المـشروعة األنـشطة یها فکاستهالبسبب هذه األموال 
ل یفـة لتغـسّان العناصـر المؤلیـهذا المقال ب یّتبنیو. ّیرانیا للقانون اإلً خالفّیالقانون الدول

ب یـل العائـدات الناجمـة مـن تهری وتغسّ مفهومها العامیمة فیاألموال الحاصلة من الجر
ل ی مفهـوم التغـسیق فـیـا الدراسـة والتحقًضیـ أیّتبنـی وّ مفهومها الخـاصیرات فّالمخد

ضع رات ویـّن المخـدیّعـدل المـشرع قـوانیقترح هذا المقال أن ی. زاته وأغراضه وآثارهیوم
نتاجهـا إشراءها ویعها ورات، بّالمخدبجار ّتاالل األموال الحاصلة من یه تغسیّجرم فیا ًقانون
مـة یف حـول القـانون الجـامع لجرّ وجهـات نظـر المؤلـیأتی اًیردها وأخیتوریرها وتصدو

  .راتّالمخدبجار ّتاالل األموال الحاصلة من یتغس
  .سیل األموال، العائدات الحاصلة من الجریمةرات، تغّالمخد :ةسی الرئالمفردات

ّة الهرمیة فی أروبا والتحدیات التی تواجههاّالمصادر الجنائی ّ  
  
  
  
  
  
  

  ّاألمینی محمود روح  
  ستاذ مساعد بجامعة الشهید باهنر فی کرمانأ  
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روبـی بعـد دراسـة المـصادر  القول بالمرحلتین المتمایزتین فی مـصادر القـانون األمکنی
 اًّساسـیأ ًالّة تحـوّ األم ـأنشأ ظهور مفهوم الدولة. ّ األروبیّفة للقانون الجنائیّخذ المؤلوالمآ

فـة للقـانون فـی ّة وأوجب التمییز والفروق العمیقة فـی العناصـر المؤلّفی المصادر القانونی
 ة کواقعّللمصادر القانونی). بعدهوة ّ األمـقبل ظهور مفهوم الدولة (المرحلتین المذکورتین 

، قبل ظهور هذا المفهوم میزاتها التی تمکننا معرفة هذه المرحلة بأحسن وجه من ّخارجی
ّمن جانب آخر یعرف لنـا ماهیـوجانب  ة القـانون الـصالح للتنفیـذ والتطبیـق قبـل ظهـور ّ
ّهذا المقال یرمی إلی دراسـة میـزات القـانون فـی المرحلـة األولـی ثـم یـدرس  .المفهوم

ّیحلل مؤلو ة والذی أنشئ فی ّاألمـ لقانون الحدیث بعد ظهور مفهوم الدولة میزات اوفات ّ
 ّ قانون باسـم القـانون األروبـیّحاد األروبیّوظهر الیوم فی بلدان االت. ّقالب النظام الهرمی

ّوالذی یعمل به ویطبق فی البلدان األروبی وضـعف  .ّا إلـی جنـب القـانون الـداخلیً جنبـّ
نـوع تعاملـه وب من تطبیق هذا القانون الحـدیث ّیث مسب أو القانون الحدّالقانون الداخلی

  .ّی إلی تزلزل النظام الهرمیّ والذی أدّ فی البلدان األروبیّمع القانون الداخلی
، ّ، القــانون الحــدیث، القــانون األروبــیّالهــرم، الــنظم القــانونی :ةسیــ الرئالمفــردات

  .، قانون الشبکةّ، عدم النظم القانونیّالتسلسل اإلداری

  ةّة للشرطة فی استعمال األسلحة الناریّ القانونیالختیاراتا
  )طانیایة إلیران وبرّدراسة مقارنة فی السیاسة الجنائی(

  
  
  
  
  
  

   فراسیابیأعلی  
  ةّة بجامعة أمین للعلوم االنتظامیّعضو الهیأة التدریسی  

ة فـی ّ المهمـ من قبل الشرطة، من الموضـوعاتّة الستعمال السالح الناریّالطرق القانونی
ة تجارب مفیدة فی صعید إجراء التعدیل فی ّنجلیزیللشرطة اإل. ةّمطالعات الحقوق البشری

هذه الدراسـة . ة دراسة هذه التجاربّه من المفید للشرطة اإلیرانیّة، نری أنّإطالقاتها الناری
ا طانیـیبروما هی وجهـة نظـر إیـران : مع منهجها المقارن تسعی أن یجیب عن هذا السؤال

فین ّکثـر المـوظ أ.اسـتعمالهو ّ بالنـسبة إلـی حمـل الـسالح النـاریّفی نظامهمـا القـانونی
ز القـانون ّة وجـوّاتهم الیومیـّ فی عملیّین للشرطة فی إیران یحملون السالح الناریّاإلجرائی

ا بـشرط ًة فی اثنـی عـشر مـوردّاستعمال األسلحة الناری.  ش١٣٧٣المصادق علیه فی عام 
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ّة ویعـین مـوارد الحمـل ّاط الـشرطة األسـلحة الناریـّطانیا ال یحمل ضـبیبروفی . الضرورة
ز استعمال ّاط الشرطة وفی القوانین الراهنة فی بریطانیا یجوّة ضبّواالستعمال من قبل جمعی

ا ًفی نفس الحالـة أیـضو ّالسالح إذا کانت نفس الضابط أو أحد المواطنین فی خطر حال
ی إلـی تـشدید ّ إذا کـان االسـتئذان یـؤدّإلطالق النـار إالیجب الضابط أن یستأذن القائد 

ة یجـب علـیهم أن ال ّة فـی الـشرطة اإلیرانیـّة غیر القانونیـّلتقلیل اإلطالقات الناری .الخطر
ة ّ فی بعض المحافظـات التـی تحـدث فیهـا حـوادث إرهابیـّ أنّ إالّیحملوا السالح الناری

 أن ّه مـن الـضروریّوأنـ. دوا بالـسالحّ الشرطة فیجـوز لهـم أن یـزوّحة ضدّهجمات مسلو
اط أو المـواطنین وال یجـوز فـی التنقیـب وکـشف ّیستعمل السالح فی حفظ أنفس الـضب

  .همینّالجریمة واعتقال المت
  .ةّولیٶل المسّة، تحمّحفظه، األسلحة الناریواستقرار النظم  :ةسی الرئالمفردات
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