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تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
حسن مرادی*
)تاریخ دریافت 59/66/61 :تاریخ پذیرش(51/4/02 :

چکیده؛
در كنار تأسيسات حقوقي همچون معافيتهاي «قانوني» و «قضایي» ،نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد .تبدیل مجازات
در مفهوم اعم اقدامي در راستاي فردي كردن مجازات ،جلوگيري از تضييع حقوق مجنيعليه یا اولياي دم،
جلوگيري از وهن دین ،تحدید استفاده از زندان و نيز تحقق عدالت قضایي و تعذیبي عادالنه است .در حال حاضر
تبدیل مجازات در حوزه مجازاتهاي حدود ،قصاص و تعزیرات جاري است .ليکن پرسش اساسي این است كه
آیا جهات تبدیل قصاص عيناً همان است كه در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از اینها تابع احکام و
ضوابط خاص خود ميباشند؟ تبدیل مجازاتهاي تعزیري به دو نوع «قانوني» و «قضایي» تقسيم ميشود .تبدیل
قانوني بهشدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایي اصوالً تابع شرایط تخفيف مجازات ميباشد و
تشخيص آن به قاضي محکمه محول شده است ،اما تبدیل حد همچون تبدیل قانوني تابع شرایط مقرر در قانون و
منوط به موافقت مقام رهبري یا رئيس قوه قضایيه ميباشد .در مجازاتهاي قصاصي دو نوع تبدیل «اجباري» یا
«قانوني» و «شخصي» یا «اختياري» قابل اجراست .هنگاميكه قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد ،اجباراً به دیۀ مقدّر
تبدیل ميگردد .ليکن تبدیل «شخصي» یا «اختياري» از هر جهت صرفاً بسته به نظر صاحبِ حق قصاص اعم از
مجنيعليه یا اولياي دم و جاني بوده و دادگاه در رد یا قبول آن هيچگونه اختياري نداشته و نميتواند با آن مخالفت
كند؛ حتي اگر آن را به صالح جامعه نداند فلذا تبدیل قصاص با سایر انواع تبدیلهاي تعزیري و حدي از تفاوتهاي
اساسي برخوردار ميباشد.
واژگان کلیدی :تبديل ،تخفیف ،تشديد ،مجنیعلیه ،ولیّ دم ،کیفرزدائی ،قصاص
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 .1مقدمه
پيش از ورود به بحث اصلي ،ذكر این نکته ضروري است كه ما سابقاً كليات راجع به تبدیل
مجازات ،شامل مفهوم ،شرایط ،اقسام و احکام آن را ضمن بحث از تبدیل مجازاتهاي تعزیري
و بازدارنده مورد بحث و بررسي قرار دادهایم .بنابراین بهمنظور خودداري از تکرار مطالب ،نوشتۀ
حاضر را با توجه به گستردگي مجازاتهاي قصاصي صرفاً به بيان اَشکال و احکام تبدیل در این
حوزه اختصاص ميدهيم.
حقوقدانان اسالمي در مقام بيان مجازاتهاي شرعي آنها را به چهار و به قولي پنج قسم شامل
حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات و كفارات تقسيم مينمایند (منتظري444 :6425 ،؛ محقق حلي،
 .)78 :6424هر یک از این مجازاتها داراي ویژگيهایي ميباشند كه در جاي خود به تفصيل
از آنها سخن رفته است.
در «حدود» ،نوع ،ميزان و كيفيت مجازات مقرره اعم از حبس ،شالق ،قتل ،قطع ،نفي ،جز
(تراشيدن موي سر) و … شرعاً موضوعيت داشته و حاكم حق دخل و تصرف در آن را ندارد و
علياالصول «نميتواند چيزي بر آن بيفزاید و نه از آن بکاهد و یا آن را به مجازات دیگري تبدیل
كند و یا اجراي آن را متوقف سازد( ».عامر )45 :6598 ،بر همين اساس ،ماده  065ق.م.ا 6450
در این مورد تصریح مينماید« :دادگاه نميتواند كيفيت ،نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير یا
مجازات را تقليل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید .این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به كيفيت
مقرر در این قانون قابل سقوط ،تقليل یا تبدیل است ».قصاص مجازات جرایم عليه حيات یا
تماميت جسماني اشخاص است و باید با جنایت جاني برابر باشد .رعایت مماثلت در آن الزامي
است .دیه مالي است كه از سوي شارع به سبب جنایت بر عضو یا نفس تعيين و باید حسب مورد
به مجنيعليه یا وليّ یا اولياء دم او پرداخت شود.
بخش عمدهاي از مجازاتهاي اسالمي ،به اعتبار جرائم ارتکابي به حوزه تعزیرات مربوط
ميگردد .هر آنچه از حوزه حدود ،قصاص و دیات خارج است ،داخل در تعزیرات اسالمي است.

تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران

89

بيتردید مقررات ناظر بر تبدیل در هریک از این مجازاتها به اعتبار ماهيت و شرایط آنها با
یکدیگر متفاوت بوده و ما حسب مورد به بررسي آنها خواهيم پرداخت.

 .2مفهوم تبديل مجازات
تبدیل در لغت به معناي «عوض كردن ،بدل كردن ،دگرگون كردن ،گرفتن چيزي بهجاي چيز
دیگر و تحویل و تعویض است» (عميد147 :6414 ،؛ دهخدا )424 ،6449 ،و در اصطالح آن را
ميتوان تغيير قانوني یا قضایي یا شخصي نوع مجازات مقرر (قانوني) حسب مورد از سوي دادگاه
یا ذيحق به نوع دیگري از آنكه مناسبتر به حال مجرم یا ذيحق باشد ،مشروط به احراز شرایط
مقرره قانوني تعریف نمود .بدیهي است آنچه بيان شد تبدیل كيفر در مفهوم اعم ميباشد ليکن
تبدیل در هر یک از انواع مجازاتهاي تعزیري ،حدي و قصاصي به اعتبار ماهيت و شرایط آنها
با یکدیگر متفاوت است .تبدیل در حوزۀ مجازاتهاي تعزیري عبارت از «تغيير قانوني یا قضایي
نوع مجازات مقرر (قانوني) از سوي دادگاه ،به نوع دیگري از آنكه مناسبتر به حال مرتکب
باشد ،مشروط به احراز شرایط مقرره ميباشد» (مرادي ،)460 :6475 ،ليکن تبدیل مجازات
قصاص اعم از نفس یا عضو در مفهوم اعم عبارت از تغيير اجباري یا اختياري آن حسب مورد به
دیه و یا دیه و تعزیر ،به حکم قانون یا موافقت جاني ميباشد .حال آنکه تبدیل حدود عبارت
است از :تغيير نوع حد به علت توبه یا عفو به مجازات دیگر به تشخيص دادگاه و حسب مورد
موافقت مقام رهبري یا رئيس قوه قضایيه ميباشد.

 .3تبديل قصاص؛ موضوع ،ماهیت و صاحبان آن
 .1-3موضوع
در تبدیل قصاص ،مجازاتي از روي اجبار یا اختيار به مجازات یا مجازاتهاي دیگري مبدل
ميشود .ليکن پرسش قابل طرح اینکه آنچه تغيير و تبدّل ميپذیرد ،چيست و بهعالوه معوَّض آن
كدام است؟ بهعبارتدیگر در تبدیل قصاص ،چه چيزهایي عوض و معوض را تشکيل ميدهند؟
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موضوع و متعلَّق قصاص گاه نفس یعني جان قاتل و گاه مادون نفس یعني عضوي از اعضاي بدن
او یا منفعتي از منافع بدن او ميباشد؛ بنابراین موضوع قصاص از سه چيز شامل جان ،عضو یا
منفعت عضو خارج نميباشد ليکن معوَّض آن از دامنۀ گستردهتري برخوردار بوده و حسب مورد
در تبدیل اجباري با اختياري متفاوت است.
آنچه در تبدیل اجباري بهعنوان معوض قرار ميگيرد الزاماً دیۀ مقدر نفس یا عضو ميباشد و
صاحب حقّ قصاص مکلف به پذیرش آن بوده و نميتواند بيش از آن یا خارج از آن را مطالبه
نماید .براي مثال اگر جاني فوت كند یا دسترسي به او متعذر باشد یا ...قصاص به دیۀ مقدّر شرعي
تبدیل ميشود و صاحبِ حق قصاص خواه نفس یا عضو ملزم به پذیرش آن ميباشد .ليکن در
تبدیل اختياري معوَّض ،بسته به توافق جاني و صاحبِ حقّ قصاص از تنوع بيشتري برخوردار
ميباشد .امور مزبور ممکن است شامل دیۀ كامله یا كمتر و بيشتر از آن ،حق مشروع از قبيل انجام
فعل معين یا ترک فعل معين همچون ازدواج ،سکونت در نقطه یا نقاط معين یا عدم اقامت در
نقطه یا نقاط معين و امثال این امور باشد؛ اما سؤالي كه ممکن است در اینجا مطرح شود این است
كه آیا صاحب حق قصاص ميتواند با جاني بهجاي قصاص نفس ،به قصاص عضو تراضي نماید
یا در قصاص عضو ،بهجاي عضو موضوع قصاص از قبيل دست به بخشي از آن همچون یک یا
چند انگشت یا به عضو دیگر او تراضي و توافق كند؟ قانون مجازات اسالمي مصوب  6450در
مورد برخي از جنبههاي پرسشهاي مطروحه به صراحت تعيين تکليف نموده و در مورد برخي
از آنها سکوت اختيار نموده است كه این موضوع را متعاقباً به تفصيل مورد بررسي قرار
ميدهيم.ماهیت

 .2-3ماهیت؛
بر اساس قول مشهور فقهاي اماميه ،جنایت عمدي اعم از قتل و جرح اوالً و بالذات صرفاً موجب
تحقق یک حق ،آن هم حقّ قصاص ميباشد ،نه دیه و یا قصاص و دیه به نحو بدلي ( -شيخ مفيد،
 :6462ص 849؛ شيخ طوسي ،بيتا ،ج  ،8ص 90؛ عالمۀ حلي ،6475 ،ابن ادریس ،6466 ،ج ،4
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صص 409-401؛ محقق حلي ،6475 ،ج  ،4ص 007؛ یحيي بن سعيد حلي ،6429 ،ص 986؛ ابن
فهد حلي ،6464 ،ج  ،9ص 006؛ شيخ محمد حسن نجفي ،6484 ،ج  ،40ص 087؛ ابوالقاسم
خویي ،بيتا ،ج  ،0ص 604؛ امام خميني ،بيتا ،ج  ،0ص  .)944ق.م.ا مصوب  6450نيز به پيروي
از قول مشهور فقهاي اماميه ،در ماده  476مقرر ميدارد« :مجازات قتل عمدي  ...قصاص ...است».
كما اینکه در خصوص جنایت عمدي بر عضو طي ماده  471مقرر ميدارد« :مجازات جنایت
عمدي بر عضو ...قصاص ...است ».مگر آنکه اجراي قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص
شونده باشد كه در این صورت مطابق ماده  412قانون یادشده صاحبِ حقّ قصاص همزمان از دو
حق برخوردار ميباشد یا فاضل دیه را به جاني پرداخت نموده او را قصاص كند یا بدون نياز به
رضایت او مطالبه دیه نماید.
پرسشي كه ممکن است در اینجا مطرح شود این است كه آیا در مواردي همچون قتل عمدي
فرزند توسط پدر ،كافر توسط مسلمان ،مجنون توسط عاقل كه قصاص شرعاً جایز نبوده و دیه
پرداخت ميگردد دیه جنبۀ بدلي اجباري دارد یا مجازات اصلي جنایت عمدي است؟ در پاسخ
به این پرسش ،حقوقدانان اتفاق نظر ندارند .برخي عقيده دارند «در مواردي چون قتل فرزند توسط
پدر ،دیه مجازات اصلي محسوب نميگردد؛ زیرا مجازات اصلي قتل عمدي اوالً و بالذات
قصاص است .ليکن وصف ابوت مانع اجراي قصاص گشته و دیه جایگزین آن ميگردد( ».عوده،
 )689-681 :6464متقابالً برخي دیگر معتقدند كه اساساً «مقنن مرتکب قتل عمدي را مستحق
قصاص نميداند و از ابتدا با واكنشي متفاوت از قصاص با او مواجه ميشود و لذا این مواد را باید
با سقوط قصاص متمایز دانست .در سقوط قصاص قاتل مستحق قصاص است و عایقي فرا ميرسد
و موجب سقوط آن ميگردد؛ مانند گذشت شاكي و فوت قاتل» (آقائينيا )611 :6474 ،بنابراین
هرگاه جنایت ارتکابي از نوع شبه عمد یا خطاي محض باشد یا جنایت ارتکابي عمدي بوده ولي
به دليل عدم امکان یا عدم جوازِ شرعيِ قصاص ،اصالتاً دیه پرداخت شود ،به آن دیۀ اصالي اطالق
ميشود .بهعبارتدیگر ،در این قبيل موارد اساساً قصاص محقق نميشود و آنچه بهعنوان دیه
پرداخت ميگردد جنبۀ اصلي دارد ،نه بدل از قصاص .در این رابطه ماده  426بهدرستي مقرر
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داشته« :قصاص در صورتي ثابت ميشود كه مرتکب ،پدر یا از اجداد پدري مجنيٌعليه نباشد و
مجنيٌعليه ،عاقل و در دین با مرتکب مساوي باشد ».بنابراین چنانچه قاتل پدر ،عاقل ،مسلمان و
...بوده درحاليكه مقتول به ترتيب فرزند ،دیوانه ،كافر و ...باشد ،اساساً قصاص ثابت نميشود ،نه
اینکه قصاص ثابت است ليکن به دیه تبدیل ميشود.
مصادیق دیهي اصالي موضوع مواد  68و  492ق.م.ا مصوب  6450ميباشند .مطابق مادهي
اخيرالذكر« :در جنایت شبه عمدي ،خطاي محض و جنایت عمدي كه قصاص در آن جایز یا
ممکن نيست ،در صورت درخواست مجنيٌعليه یا وليّدم دیه پرداخت ميشود  »...كما اینکه
مطابق بخش نخست مادهي  997قانون مذكور« :در جنایت غيرعمدي بر اعضاء و جنایت عمدي
كه قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نيست  ...به شرح مقرر در این قانون ،دیه ثابت ميشود».
بدیهي است در مواردي كه قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه نيست ،مطالبۀ دیه از سوي
اوليايدم یا مجنيعليه منوط به موافقت جاني است و در صورت عدم تراضي ،مرتکب را نميتوان
به پرداخت دیه یا هر حق مالي یا غيرمالي دیگر ،ولو اندک مجبور نمود؛ هر چند او متمکن بوده
و قادر به پرداخت آن نيز باشد .این حکم در مواد متعددي از ق.م.ا تصریح شده است .براي نمونه
بر اساس مفهوم مخالف ماده  495ق.م.ا مصوب « :6450در موارد ثبوت حقّ قصاص ،اگر قصاص
مشروط به رد فاضل دیه نباشد ،مجنيٌعليه یا ولي دم ،تنها ميتواند قصاص یا گذشت نماید و اگر
خواهان دیه باشد ،نياز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد ».اما درصورتيكه جنایت عمدي
باشد و مجازات اصلي و اوّلي آن نيز قصاص بوده و عليرغم امکان قصاص ،به علت تصالح و
تراضي ميان جاني و صاحب یا صاحبان حقّ قصاص یا به علت فوت محل قصاص یا به هر علت
دیگري دیه پرداخت شود ،به آن دیهي بدلي اطالق ميگردد .به بيان مختصر دیهي بدلي ،دیهي
بدل از قصاص است .دیهي بدلي ،از جمله دیهي موضوع مواد  412 ،495 ،448و  449و قسمت
اخير مادهي  997ق.م.ا مصوب  6450را تشکيل ميدهد .دیهي بدلي خود به دیهي بدلي اجباري
و دیهي بدلي اختياري قابل تقسيم است.
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با توجه به مباحث فوق و با عنایت به ماهيت مجازاتهاي قصاصي و اینکه این دسته از
مجازاتها واكنشي در مقابل جنایت عليه تماميت جسماني افراد بوده و بهمنظور حمایت از حقوق
زیاندیده وضع شدهاند درحاليكه تعزیرات عموماً در راستاي حفظ نظم و امنيت عمومي استقرار
یافتهاند لذا ميتوان تفاوتهاي تبدیل مجازاتهاي قصاص با مجازاتهاي تعزیري را در چند
جهت زیر نتيجه گرفت:
اول .جهات تبدیل تعزیر (كه البته عيناً با جهات تخفيف مجازات مشترک بوده و) در بندهاي
هشتگانۀ ماده  47ق.م.ا  6450مندرج ميباشند ،درحاليكه هيچیک از جهات مزبور نميتواند
مبناي تبدیل قصاص قرار گيرد؛ چه آنکه جهات تبدیل قصاص با آنها تفاوت ذاتي داشته و اغلب
ناشي از تعذّر اجراي قصاص یا درخواست مجنيعليه یا وليّ دم ميباشد؛ بنابراین تبدیل تعزیري
نوعي تخفيف مجازات ميباشد.
دوم .تبدیل تعزیرات هميشه و در همه حال در راستاي تأمين منافع و مصالح محکومٌعليه انجام
ميگيرد؛ زیرا به صراحت ماده  47قانون مذكور مجازات تعزیري به شرطي و به نحوي تبدیل
ميشود كه «به حال متهم مناسبتر باشد» درحاليكه اكثر مصادیق تبدیل قصاص صرفاً در جهت
حفظ مصالح صاحب حق قصاص انجام ميگيرد .براي مثال ذيحق اخذ دیه را موافق منافع خود
تشخيص داده آن را مطالبه ميكند؛ هرچند جاني نسبت به آن رضایت نداشته باشد .به بيان دیگر
تبدیل تعزیرات ،بزهكارمدار و تبدیل قصاص ،بزهدیدهمدار است.
سوم .هرچند در تبدیل تعزیرات اغلب منافع مجرم مد نظر قرار ميگيرد معهذا حفظ مصالح و
منافع جامعه نيز مدّ نظر دادگاه ميباشد به همين جهت تبدیل تعزیرات هميشه و در همه حال منوط
به تشخيص و تصميم نهایي دادگاه است ،درحاليكه تبدیل قصاص ممکن است به جهت تعذر
اجراي قصاص یا ممنوعيت شرعي یا مصالح دیگر انجام گيرد .براي مثال هرگاه جاني بميرد یا
متواري شده و به او دسترسي نباشد یا اجراي قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه باشد در این قبيل
موارد اجراي قصاص شرعاً ممکن یا جایز نبوده و اجباراً به دیه یا به دیه و تعزیر تبدیل ميگردد
فلذا دادگاه در رد یا قبول آنها هيچگونه اختياري ندارد؛ فارغ از اینکه عدم اجراي قصاص با
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منافع جامعه سازگار بوده یا حتي مغایر آن باشد؛ بنابراین تبدیل تعزیر ،قاضي مدار و تبدیل
قصاص ،بزهدیدهمدار است.
چهارم .علياالصول ارادهي محکومعليه بهطور مستقيم در تبدیل مجازات تعزیري نقشي نداشته
و همانگونه كه درخواست او مؤثر در مقام نيست ،مخالفت او نيز مانع تبدیل نميباشد ليکن تبدیل
اختياري مجازات قصاص به امر دیگر ،مشروط به رضایت جاني بوده و در صورت مخالفت وي
تبدیل انجام نميگيرد؛ هرچند او قادر به برآورده كردن خواستههاي صاحب حقّ بوده و از تمکن
مالي الزم براي پرداخت دیه و امثال آن برخوردار باشد.
پنجم .در تبدیل مجازاتهاي تعزیري ،جز در موارد مصرح قانوني تنوع مجازاتهاي جایگزین
بسيار موسع بوده و علياالصول دادگاه در تغيير نوع مجازات مبسوط اليد ميباشد؛ چه آنکه مطابق
بند (ت) ماده  48ق.م.ا  6450دادگاه ميتواند در مقام تبدیل كيفر تعزیري نسبت به «تقليل [یا
تبدیل] سایر مجازاتهاي تعزیري به ميزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر» اقدام
نماید درحاليكه قصاص اغلب به دیه مبدل شده و جز در مواردي كه عدم تعزیر ،موجب اخالل
در نظم یا تجري مرتکب یا دیگران ميشود ،عدل یا بدیل دیگري ندارد.

 .3-3صاحبان
ق
حقّ قصاص ،حقّ خصوصي است و هرگونه تصميمگيري در مورد آن با صاحبِ یا صاحبان ح ّ
قصاص ميباشد .مطابق ماده  448ق.م.ا« :صاحب حقّ قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب،
رسيدگي یا اجراي حکم ميتواند بهطور مجاني یا با مصالحه ،در برابر حق یا مال گذشت كند».
ليکن پرسش قابل طرح این است كه صاحب حقّ قصاص چه شخص یا اشخاصي هستند كه از
اختيار مطلقِ تصميمگيري در مورد حقّ قصاص برخوردار بوده و ميتوانند در این مورد به هر
نحو كه ميخواهند اتخاذ تصميم نمایند؟ صاحب حقّ قصاص در وهلهي نخست ،شخص
مجنيعليه است ،خواه در عضو باشد یا نفس و سایرین به نيابت از او مالک حقّ قصاص شده و
نسبت به استيفاي آن اقدام ميكنند .صاحبان حقّ قصاص به اصيل و غير اصيل تقسيم ميشوند.
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افراد غير اصيل در صورتي حق مداخله دارند كه اصيل به هر علت شخصاً تصميمگيري نکرده یا
اهليت تصميمگيري نداشته باشد.
قانونگذار از تصریح به مصادیقِ صاحبان حقّ قصاص خودداري نموده و آنها را اِحصاء
نکرده است .معهذا از منظر اجرائي ،صاحب حقّ قصاص (ذیحق) در جنایت مادون نفس ،حسب
مورد شخص مجنيعليه (در صورت داشتن اهليت استيفا) یا اولياي قانوني او (در صورت فقدان
اهليت) و در قتل ،حسب مورد مجنيعليه (در فاصلۀ بين ورود جرح تا مرگ) یا وليّدم و در
صورت فوتِ وليّدم ،هر یک از ورثۀ متوفي ميباشند .همچنين در صورت فقدان وليّ یا عدم
اهليت یا عدم شناسایي یا عدم دسترسي به او به قاعدهي والیت ،مقام رهبري وليّدم ميباشد».
در اینجا الزم به ذكر است همانطور كه در ماده  448ق.م.ا بيان شده است ،اساساً تبدیل
قصاص به دیه یا هر حق مالي یا غير مالي دیگر در صورتي امکانپذیر است كه جاني به آن
رضایت داشته باشد .بهعبارتدیگر ،جز در مواردي كه قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه نيست،
درخواست مصالحه و از جمله مطالبهي دیه از سوي اوليايدم یا مجنيعليه منوط به موافقت جاني
است و در صورت عدم تراضي ،مرتکب را نميتوان به پرداخت دیه یا هر حق مالي یا غيرمالي
دیگر ،ولو اندک مجبور نمود؛ هرچند او متمکن بوده و قادر به پرداخت آن نيز باشد؛ زیرا توافق
در مناسبتهاي حقوقي از یک نقش بنيادین برخوردار بوده و براي شکلگيري یک عمل حقوقي
دو سویه ،یعني قرارداد ،تنها ارادهي انشایي یکي از طرفين كافي نيست ،یلکه باید ارادهي هر دو
طرف در ایجاد آن با یکدیگر همکاري داشته باشند (شهيدي :6488 ،ص  .)42این حکم در مواد
متعددي از ق.م.ا تصریح شده است از جمله در ماده  495ق.م.ا مصوب  6450كه مقرر داشته
«در موارد ثبوت حقّ قصاص ،اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد ،مجنيٌعليه یا ولي دم،
تنها ميتواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد ،نياز به مصالحه با مرتکب و رضایت
او دارد».
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 .4مصاديق تبديل قصاص
موارد تبدیل قصاص متعدد و متنوع بوده و هر یک از آنها بهنوبه خود از آثار و احکام متفاوتي
برخوردارند .قصاص ،مجازات جنایات عمدي است و به اعتبار موضوع آن به نفس ،عضو یا منافع
تقسيم گشته و اجرا و استيفاي آن مستلزم اجتماع مجموعهاي از شرایط عمومي و اختصاصي
ميباشد كه خود به شرایط ایجابي و سلبي قابل تقسيم ميباشند .مقصود از شرایط عمومي قصاص،
شروطي هستند همچون بلوغ ،عقلِ جاني ،انتفاء رابطهي ابوت ،محقونالدم بودن مجنيعليه و ...
كه تحقق آنها براي مطلق قصاص اعم از نفس یا عضو الزم و ضروري است و در صورت فقدان
هر یک از آنها قصاص نيز منتفي ميگردد .با توجه به مواد  454و  454ق.م.ا مصوب 6450
عالوه بر شرایط مذكور ،قصاص نفس یا عضو حسب مورد مستلزم شرایط اختصاصي دیگر نيز
است .براي مثال از لوازم قصاص عضو تساوي اعضاء در سالم بودن ،تساوي اعضاء در اصلي
بودن ،تساوي در محل عضو مجروح یا مقطوع بوده و اینكه قصاص موجب تغریر به نفس یا
عضو دیگر نبوده و قصاص بيشتر از اندازه جنایت نشود .بهعالوه نباید اجراي قصاص با موانع
خارجي مواجه باشد؛ واال قصاص ساقط و به دیه مبدل ميشود .از جمله موانع استيفاي قصاص
نفس ميتوان به وفات ،مرگ (قتل) ،فرار قاتل و در قصاص عضو به سردي و گرمي هوا و نبودن
در خاک دشمن اشاره نمود .بدیهي است فقدان حتي یک شرط و یا وجود حتي یک مانع ،حسب
مورد ميتواند عدم امکان قصاص یا عدم جواز اجراي فوري آن را فراهم ساخته و مآالً موجب
تبدیل اجباري قصاص به دیه و یا دیه و تعزیر گردد .موارد تبدیل قصاص به دیه بهنوبه خود متعدد
و متنوع ميباشند كه ميتوان آنها را به موارد تبدیل قصاص نفس و عضو به شرح زیر تقسيم
نمود
 .1-4تبديل قصاص نفس
تبدیل قصاصِ نفس ،گاه اجباري و گاه اختياري است .ازآنجاكه شرایط و احکام هر یک از این
دو با یکدیگر متفاوت ميباشد لذا ما آنها را ذیل دو عنوان مستقل بررسي مينمایيم.
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 .1-1-4تبديل اجباری قصاص نفس و مصاديق آن
تبدیل قصاص هنگامي اجباري است كه جنایت عمدي است و مجازات اصلي آن قصاص است
ليکن عليرغم عمدي بودن جنایت و اجتماع كليۀ شرایط عمومي و اختصاصي قصاص ،به علت
بروز پارهاي موانع خارجي قصاص عمالً امکانپذیر نبوده و باالجبار جاي خود را به دیه تغيير
ميدهد .در این زمينه ميتوان به تلف شدن جاني اشاره نمود كه ميتواند دالیل گوناگوني داشته
باشد .گاه ممکن است جاني ،خودبهخود و یا به آفت سماوي بميرد .گاه ممکن است خودكشي
كند و یا فرار نموده و قبل از تسليم از بين برود یا ممکن است شخص یا اشخاصي او را فراري
دهند و او قبل از تحویل بميرد ،یا تحویل وي متعذر گردد .گاه ممکن است فرد یا افرادي ،او را
بدون اذن اولياي دم ،عدواناً به قتل برسانند .در كليۀ موارد مذكور متعلَّق حق قصاص از بين ميرود
و با از بين رفتن محل قصاص ،اجراي قصاص عمالً منتفي و اولياي دم دیگر نميتوانند نسبت به
استيفاي حق خود اقدام نمایند؛ در اینكه آیا در چنين مواردي قصاص به دیه مبدل ميشود یا
خير و در صورت تبدیل ،از مال قاتل است یا موجد مانع یا عاقله و یا بيتالمال ،از سوي فقها،
حسب مورد آراء و نظرات مختلفي مطرح شده كه ذیالً به بررسي مصادیق مزبور ميپردازیم.
 .1-1-1-4وفات جانی
هرگاه مسلماني عمداً كشته شود یا جنایتي بر او وارد گردد جاني قصاص ميشود ،خواه مسلمان
باشد و خواه غير مسلمان .حال اگر جاني قبل یا بعد از صدور حکم محکوميت قطعي درحاليكه
خود را تسليم اولياي دم نموده به اَجَل الهي یا به آفت سماوي چون سيل و زلزله بميرد ،بالتبع
قصاص ساقط ميشود؛ زیرا محل اجراي قصاص كه رقبۀ جاني است بهواسطۀ مرگ از بين رفته
است .ليکن پرسش قابل طرح اینکه آیا با مرگ جاني ،قصاص به دیه تبدیل ميشود؛ زیرا طبق
قاعدۀ ال یَبطُل (شيخ حر عاملي ،بيتا )624 :خون هيچ مسلماني نباید از بين برود یا بالعکس،
چون در جنایات عمدي بيش از حقّ قصاص وجود نداشته و آن نيز با مرگ طبيعي و ناگهاني
جاني از بين رفته و بهعالوه جاني در از بين رفتن آن ایجاد مانع نکرده و مرتکبِ هيچگونه تعدي
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و تقصيري نشده بلکه تأخير از جانب اولياي دم واقع شده است ،لذا حقّي به اوليايدم تعلق
نميگيرد و قصاص به دیه تبدیل نميشود؟ فقهاي اماميه در این مورد اختالفنظر دارند .قول
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
الوسيله است با مرگ طبيعي و خودبهخودي جاني ،قصاص و دیه ،هر دو ساقط ميگردند؛ زیرا
جاني تقصيري در از بين رفتن متعلَّق حقّ قصاص اولياي دم مرتکب نشده است .بهعالوه ،با عنایت
به آیه «النَّفسَ بِالنَّفسِ»( /49مائده) و نيز «وَ فِي الجُروحِ قِصَاصٌ» ( /654بقره) قتل عمد اوالً و
بالذّات موجب قصاص است ،نه قصاص و دیه و دیه جز صلحاً ثابت نميشود و از سوي دیگر،
اصل ،شخصي بودن مسؤوليت كيفري و مجازات است و تبدیل آن به دیه كه خود حکمي است
شرعي ،مستلزم دليل است و چنين دليلي در دسترس نميباشد .مضافاً ،روایات وارده داللت ندارند
بر وجوب دیه به سبب هال كت مجرم مطلقاً ،بلکه داللت دارند بر وجوب آن به فرض فرار و
مباشرت در اتالف خویش .ضمن اینکه ،تركه بعد از وفاتِ مورّث به ورثه تعلق ميگيرد و با توجه
به اصل برائت ،آنان مدیون نميباشند ،فلذا حقوق اوليايدم از بين ميرود( .شيخ طوسي ،بيتا:
19؛ ابن ادریس442 :6466 ،؛ مقدس اردبيلي460 :6461 ،؛ شهيد ثاني620-626 :6426 ،؛ امام
خميني ،بيتا945 :؛ فاضل لنکراني )080 :6428 ،متقابالً ،گروه دیگري از فقها با تمسک به عموم
ادلهي قصاص ( /44اسري) و قاعدۀ لَا یَبطُل (حر عاملي ،بي تا )624 :و مقایسهي قصاص نفس با
عضو كه در صورت فقدان محل ،بدل به دیه ميشود ،به عدم سقوط دیهي نفس اظهار عقيده
فرمودهاند (شيخ طوسي674-679 :6461 ،؛ ابن البراج498 :6421 ،؛ عالمۀ حلي057 :6467 ،؛
یحيي بن سعيد حلي986 :6425 ،؛ فاضل مقداد447 :6424 ،؛ حسيني شيرازي.)844 ،6482 ،
از ميان مذاهب اهل سنت ،حنفيه عقيده دارند :چنانچه قاتل عمد خودبهخود و به اَجَل الهي
بميرد ،قصاص و دیه هر دو ساقط ميشوند ليکن شافعيه و مالکيه معتقدند :در صورت فوت
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محکومٌعليه ،قصاص به دیه تبدیل ميشود و بر تركهي او تعلق ميگيرد و باید از آن محل پرداخت
شود (الجزیري ،بيتا.)011 :
قوانين مصوب پس از پيروزي انقالب در این زمينه با تغييرات اساسي مواجه بودهاند .مادهي
 49قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب  6416/1/4مقرر ميداشت« :هرگاه كسي كه
مرتکب قتل عمد شده است بميرد قصاص و دیه ساقط ميشود ».نظر به اینکه قتل عمدي گاه
اصالتاً موجب قصاص و گاه موجب دیه است ،لذا بر اساس مادهي مذكور در قتلهاي عمدي اعم
از اینکه جنایت ارتکابي باالصاله موجب قصاص باشد یا دیه ،با مرگ جاني ،قصاص و دیه ساقط
ميگردند .براي مثال ،اگر پدري فرزند خود را عمداً ميكشت ،اما پيش از پرداخت دیهي فرزند
خویش ميمرد ،دیه ساقط ميشد .ليکن مادهي  095ق.م.ا مصوب  6482در راستاي حفظ خون
مقتول ،با تفصيل ميان قتل عمد موجب قصاص با قتل عمد موجب دیه ،در این مورد مقرر
ميداشت« :هرگاه كسي كه مرتکب قتلِ موجب قصاص شده است بميرد ،قصاص و دیه ساقط
ميشود ».به این ترتيب ،چنانچه قتل عمدي اصالتاً موجب دیه ميبود ،مرگِ ناگهانيِ جاني موجب
سقوط دیه نميشد؛ چه آنکه این ماده از «قتل موجب قصاص» سخن ميگفت ،نه مطلق «قتل
عمدي».
اما مطابق ق.م.ا مصوب  ،6450هرچند جنایت عمدي اوالً و بالذات موجب قصاص شناخته
شده است ،نه قصاص و دیه ،معهذا ماده  449برخالف قول اكثر فقهاي اماميه ،با پذیرش اصل
عدم طلّ دم ،مرگ طبيعي جاني را موجب سقوط دیه نميداند ،خواه جنایت ارتکابي اصالتاً
موجب قصاص باشد یا موجب دیه .ماده یادشده مقرر ميدارد« :هرگاه در جنایت عمدي ،به
علت مرگ  ،...دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق ،دیه جنایت از اموال
مرتکب پرداخت ميشود و درصورتيكه مرتکب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد ،وليّدم
ميتواند دیه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسي به آنها یا عدم تمکن
آنها ،دیه از بيتالمال پرداخت ميشود و در غير قتل ،دیه بر بيتالمال خواهد بود »...این حکم
مخالف نصوص روایي و مورد اتفاق و معمولٌبه فقهاي اماميه ميباشد؛ چه آنکه در اكثر روایات
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وارده و قول مشهور فقهاي اماميه ،از یکسو اخذ دیه به فرار منجر به موت جاني مقيد شده ،نه
صرفاً مرگ ناگهاني یا تعذر از دسترسي به وي و از سوي دیگر ،بهجاي «عاقله» عبارت «أألقرب
فاألقرب» ذكر شده است كه بهنوبۀ خود اعم از عاقله ميباشد؛ زیرا با توجه به ماده  417قانون
مذكور ،عاقله تنها شامل «بستگان ذكور» ميگردد ،درحاليكه اقارب اعم از ذكور و اِناث بوده و
شامل كليۀ كساني ميشود كه از دیۀ قاتل ارث ميبرند (قاضي ابن البراج ،همان498 :؛ یحيي بن
سعيد حلي ،همان .)986 :باألخص ،روایات مزبور فاقد حکم قصاص در صورت بازگشت جاني
ميباشند .علي ایحالٍ با توجه به ماده مرقوم ،در صورت موت خودبهخودي جاني ،حقّ قصاص
اعم از نفس یا عضو از بين رفته و دیه جایگزین آن ميگردد؛ اعم از اینکه جنایت ارتکابي اصالتاً
موجب قصاص باشد یا دیه؛ و همچون سایر دیون ،بر اموال وي تعلق ميگيرد فلذا مطابق قاعده
باید قبل از تقسيم تركه پرداخت شود .ازآنجاكه دیۀ بدل از قصاص ،دیۀ قتل عمدي است ازاینرو
باید با توجه به بند الف ماده  477ق.م.ا  6450حداكثر ظرف یک سال از تاریخ وقوع جنایت
پرداخت شود و اگر جاني اموالي نداشته باشد یا اموال او براي پرداخت دیه كفایت نکند از عاقله
و در صورت نبود عاقله یا عدم تمکّن مالي آنان ،بر عهدهي بيتالمال قرار ميگيرد .الزم به ذكر
است اخذ دیهي نفس از اموال جاني ،عاقله یا بيتالمال در طول هم قرار دارند در نتيجه مادام كه
اموال مرتکب بهتنهایي تکاپوي دیۀ مجنيعليه را بنماید ،نوبت به عاقله نميرسد .كما اینکه اگر
مرتکب داراي عاقله باشد و آنان در دسترس بوده و از تمکّن مالي الزم براي پرداخت تمام یا
بخشي از دیه برخوردار باشند ،نوبت به بيتالمال نميرسد؛ بنابراین صرفاً آن بخش از دیه كه
توسط ورثهي جاني و عاقلهي وي پرداخت نشده از سوي بيتالمال پرداخت ميگردد.
همانگونه كه مالحظه ميشود مقنن در مادهي مورد بحث ،حکم موت جاني و فرار وي را
اعم از اینکه رأساً فرار كرده یا اقارب و بستگانش موجب فرار وي شده باشند در یک ردیف قرار
داده است ،درحاليكه از دیدگاه نصوص روایي این دو موضوع نيز ماهيتاً با یکدیگر متفاوت بوده
و از ویژگيهاي مختلفي برخوردار ميباشند؛ زیرا در موت طبيعي ،جاني هيچگونه تقصيري در
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اتالف حقّ غير مرتکب نميشود درحاليكه در فرض فرار یا فراري دادن ،جاني با اقدام خود
عمالً موضوع حقّ غير را اتالف نموده و استيفاي حقّ قصاص را براي صاحبان آن متعذّر ميسازد.
ازاینرو نصوص روایي ،اغلب ضمان دیه را به فرار منجر به موت جاني مشروط و مقيد نمودهاند.
همچنين مقنن با تفکيک ميان قتل و غير قتل ،در جنایات مادون نفس پرداخت دیه را مطلقاً
بر عهدهي بيتالمال قرار داده است؛ اعم از اینکه جانيِ (متوفي) خود متمکن و یا داراي عاقله
بوده یا نبوده باشد و این حکم در تعارض آشکار با حکم مادتين  444و  444قانون مجازات
اسالمي مصوب  6450و قول فقهاي اماميه قرار دارد؛ زیرا اكثر فقها معتقدند :حکم به پرداخت
دیه از بيتالمال در صورت فرار قاتل یا مرگ یا تعذر دسترسي به وي «مخصوص قتل است و
شامل جراحات نميشود و باید صبر كنند تا جارح شناسایي و خود از عهدهي برآید( »...فاضل
لنکراني )950 :6474 ،بدیهي است آنچه فوقاً بيان كردیم شامل مواردي چون قتل فرزند توسط
پدر كه قتل عمدي باالصاله موجب دیه است و نيز مواردي كه قصاص مستلزم پرداخت فاضل
دیه است نيز نميشود؛ زیرا در این قبيل موارد ،دیه همچون قصاص ،مجازات اصلي است و به
نحو اجباري به اموال جاني تعلق ميگيرد و حيات یا ممات او بعد از جنایت ،تأثيري در اخذ دیه
از تركۀ وي ،توسط اوليايدم ندارد.
 .2-1-1-4خودکشی جانی
همانطور كه بيان شد مطابق مادهي  449ق.م.ا  6450در صورت مرگ ناگهاني جاني ،قصاص
اجباراً به دیه تبدیل ميشود و از اموال او و در صورت عدم تمکن مالي از عاقلۀ او و در صورت
نبود عاقله و یا عدم دسترسي و یا عدم تمکن مالي آنان ،از بيتالمال پرداخت ميگردد .حال ممکن
است جاني از طریق خودكشي محلّ و موضوع حقّ قصاص نفس یا عضو غير را اتالف كند .در
این صورت این پرسش مطرح ميگردد كه آیا با خودكشي قاتلِ عمد نيز ،قصاص خودبهخود
تبدیل به دیه ميشود یا دیه ساقط ميگردد؛ باألخص كه خودكشي اهالک نفس است و مردن
هالک نفس؛ بهعالوه در صورت تبدیل قصاص به دیه ،دیه از اموال جاني پرداخت ميشود یا از
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محل بيتالمال؟ ق.م.ا مصوب  6450در این مورد ساكت است .معهذا با توجه به مباشرت جاني
در از بين رفتن حقّ غير و با توجه به ابتناء ق.م.ا مصوب  6450بر جلوگيري از اتالف خون مسلمان،
هرگاه جاني خودكشي كند ،بهطریقاولي حقّ قصاص به دیه تبدیل و باید طبق ترتيبات فوق
پرداخت شود؛ زیرا وقتي در مرگ ناگهاني ،قصاص به دیه مبدل شده و بر اموال جاني تعلق
ميگيرد در اتالف عمدي محلّ قصاص ،این حق بهطریقاولي به دیه مبدل ميگردد .ضمن اینکه
اطالق عنوان مرگ در ماده  ،449خودكشي را نيز شامل ميشود.
فقهاي معاصر از جمله آیات عظام ناصر مکارم شيرازي ،محمدتقي بهجت ،صافي گلپایگاني،
عبدالکریم موسوي تبریزي و حسين نوري همداني در پاسخ به پرسش مطروحه فرمودهاند :قصاص
تبدیل به دیه ميشود و باید از اموال او پرداخت گردد( .گنجينۀ آراء فقهي ،سؤال  )485معهذا
برخي از فقها عقيده دارند« :در فرض مذكور كه قتل عمد بوده و قاتل خودكشي كرده است،
موضوع قصاص منتفي شده و دليلي هم بر ثبوت دیه نداریم .لذا وليّ مقتول حقّ مطالبه دیه ندارد.
بلي اگر وليّ دم پس از وقوع قتل با قاتل به گرفتن دیه صلح و مصالحه كرده و بعد از آن قاتل
خودكشي كرده است در این صورت حقّ مطالبۀ دیه را دارد( ».فاضل لنکراني ،همان)915-982 :
به نظر ميرسد دیدگاه اخير با ابتناء بر این رویکرد اتخاذ شده كه جنایت عمدي اصالتاً موجب
قصاص است ،نه قصاص و دیه ،بالتبع با از بين رفتن محل قصاص حقّي باقي نميماند كه اولياي
دم بتوانند آن را مطالبه نمایند.
 .3-1-1-4فرار جانی
هرگاه كسي كه مرتکب جنایت عمدِ موجب قصاص اعم از نفس یا عضو شده است براي در
امان ماندن از قصاص خواه قبل از تعقيب كيفري یا پسازآن و خواه پيش از محکوميت به قصاص
یا پسازآن متواري شود و پيش از دستگيري بميرد ،حکم همان است كه در مورد مرگ طبيعي
بيان كردیم؛ زیرا قاتل با اقدام خود موجب از بين رفتن متعلَّق حق غير شده و استيفاي قصاص را
ممتنع ساخته است .در این مورد اكثر فقهاي معظم شيعه با استناد به دو روایت از امامين باقر و
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صادق عليهما السالم معتقدند :در اینجا قصاص به دیه تبدیل و به اموال محکومعليه تعلق ميگيرد
و چون نباید خون مسلمان هدر رود لذا چنانچه جاني مالي نداشته باشد از اموال نزدیکترین
خویشان او به نحو االقرب فاالقرب پرداخت ميشود (نجفي405-442 :6484 ،؛ خوئي ،بيتا:
405؛ شهيد ثاني ،همان.)622 -626 :
مطابق مادهي  449ق.م.ا مصوب  6450در صورت فرارِ جاني و عدم تسليمِ خود و در نتيجه
مرگ یا یأس از دسترسي ،مجازات قصاص اجباراً به دیه تبدیل و به درخواست صاحب حقّ
قصاص از اموال جاني پرداخت ميشود و اگر جاني تمکن مالي نداشته باشد ،از عاقلۀ او و در
صورت فقدان عاقله یا عدم دسترسي یا عدم تمکن مالي آنان ،الباقي از بيتالمال دریافت ميگردد.
در پایان این بحث ،تأكيد بر دو نکته ضروري است .نخست ،هر چند ماده فوق الذكر هم
زمان ،دو موضوع «مرگ» و «فرار» را مطمح نظر قرار داده و علي رغم تفاوت آشکار ميانِ این
دو ،آنها را مشمول حکم واحد و مشابه قرار داده است لکن بدیهي است قسمت دوم ماده ،صرفاً
اختصاص به فرار جاني دارد؛ زیرا امکان دسترسي به جانيِ متوفي موضوعاً منتفي و امري محال
ميباشد .ثانياً ،قوانين سابق در این مورد كه آیا چنانچه پس از پرداخت دیه ،جاني مراجعت نماید
حقّ قصاص وليّدم یا مجنيعليه محفوظ است یا پروندۀ متشکله اعتبار امر مختومه ميیابد ،ساكت
بود ليکن اینک مطابق ذیل ماده فوق الذكر ...« :چنانچه پس از أخذ دیه ،دسترسي به مرتکبِ
[فراري] جنایت اعم از قتل و غير قتل ممکن شود در صورتي كه أخذ دیه به جهت گذشت از
قصاص نباشد ،حقّ قصاص حسب مورد براي وليّدم یا مجنيٌعليه محفوظ است ،لکن باید قبل از
قصاص ،دیۀ گرفته شده را برگرداند ».با توجه به مراتب فوق در فرض فرار جاني ،علي رغم
دریافت دیه ،پرونده اعتبار امر مختومه نميیابد و چنانچه فراري به هر علت برگردد یا برگردانده
شود و تحت ید صاحب حق قرار گيرد ،حقّ قصاص وليّدم یا مجنيعليه محفوظ بوده و او در
صورت تمایل ميتواند پس از استرداد دیۀ مأخوذه ،مرتکب را قصاص كند؛ مگر اینکه أخذ دیه
به جهت گذشت از قصاص باشد كه در این صورت حقّ قصاص ساقط شده و وليّدم یا مجني
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عليه نميتواند متعرض جسم و جان او شود ،والّا مرتکب جنایتي شده است كه خود موجب
قصاص است.
هرگاه در جنایت عمدي ،به علت فرار ،دسترسي به مرتکب ممکن نباشد ،دیه از اموال مرتکب
پرداخت ميشود؛ زیرا اگرچه دیه از صبغۀ مجازاتي برخوردار است ليکن بهمثابۀ دین است كه بر
اموال جاني تعلق ميگيرد ،لذا باید از محل تركه پرداخت شود .مطابق نظریه اداره حقوقي قوه
قضایيه« :درصورتيكه محکومٌعليه ضمن شکایت كيفري محکوم به پرداخت دیه گردد و پس از
انقضاي مهلت مقرر در قانون ،پرداخت دیه حال شود در این حين محکومٌعليه فوت نماید و
محکومٌله دیه را مطالبه نماید ،دیه از ماترکِ متوفي پرداخت ميشود و نياز به تقدیم دادخواست
نيست و اجراي احکام مطابق ماده  46قانون اجراي احکام (مدني) باید نسبت به وصول آن اقدام
نماید و در صورت استنکاف وراث از پرداخت آن و قبول تركه توسط ورثه ميتوان از اموال
آنان دیه را وصول كرد( ».نظریه مشورتي شماره  8/6767ـ  )6479/4/02همچنين مطابق یکي
دیگر از نظریههاي اداره یادشده« :درصورتيكه محکوم به پرداخت دیه فوت نماید ،دیه از اموال
او استيفا ميشود و ورثه به نسبت سهماالرث مکلّف به پرداخت آن ميباشند؛ مگر آنکه متوفي
فاقد ماترک بوده باشد و بههرحال بيش ازآنچه دریافت كردهاند نباید بپردازند( ».نظریه مشورتي
شماره  8/764ـ  )6478/0/68این نظریه قابل تأمل به نظر ميرسد؛ زیرا از یکسو ،بدهي متوفي و
از آن جمله دیهي مجنيعليه كه اینک بر تركه تعلق گرفته باید قبل از تقسيم تركه پرداخت شود
لذا ارتباطي به نسبت سهماالرث ندارد .از سوي دیگر چون پرداخت بدهيهاي ميت ،بر تقسيم
تركه مقدم است لذا در صورت عدم تکافوء اساساً چيزي به آنان پرداخت نميشود تا گفته شود:
«ورثه بيش از آنچه دریافت كردهاند نباید بپردازند ».كما اینکه ادارهي یادشده در نظریهي دیگري
اعالم داشته است« :اگر متوفي ماتركي نداشته باشد بهصراحت ماده  040قانون امور حسبي مصوب
 6465/4/0و اصالحات بعدي آن ورثۀ او مسئول پرداخت دیون او (كه دیه هم از آن جمله است)
نخواهند بود و مکلّف نيستند كه از مال خودشان دیه را بپردازند .در صورتي كه متوفي داراي
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تركه باشد باید آنچه را در حکم قطعي دادگاه ذكر شده است از ماترک او پرداخت نمایند .اگر
در حکم دادگاه یکي از اعيان دیات ذكر شده باشد همان عين باید پرداخت شود و اگر وجه نقد
ذكر شده باشد همان مبلغ كه در حکم آمده است باید پرداخت گردد و در مواردي كه عين دیه
تبدیل به قيمت ميشود قيمت سوقيه یوماالداء باید پرداخت شود(».نظریه مشورتي شماره 8/6489
ـ  )6471/4/7همچنين «در صورت فوت رانندگان هر دو وسيله نقليه وراث راننده بيتقصير
ميتوانند به استناد رأي وحدت رویهي  6482/4/07 - 914عليه وراث راننده مقصر طرح دعوي
نموده و دیۀ مورث خود را مورد مطالبه قرار دهند ».بدیهي است «مسؤوليت وراث رانندۀ مقصر
در صورتي مستقر است كه رانندۀ مقصر ،مالي از خود بهجا گذاشته باشد و ورثه تركه را پذیرفته
باشند و در صورت عدم پذیرش تركه ،مسؤوليت آنان در حد ماترک است ،چنانچه وسيله متعلق
به رانندۀ مقصر ،داراي قرارداد بيمه شخص ثالث باشد وراث رانندۀ دیگر پس از صدور حکم
قطعي ميتوانند در حدود قرارداد بيمه ،دیه مورث خود را از شركت مذكور مطالبه كنند و در
صورت تحاشي آن شركت از انجام تعهدات قراردادي خود عليه وي طرح دعوي نمایند( ».نظریه
مشورتي شماره  8/4654ـ  )6471/1/01و نيز «با توجه به قطعيت رأي صادره دایر بر پرداخت دیه
مقتول به اوليايدم و معرفي وثيقه ملکي از ناحيه محکومٌعليه قبل از فوت ،با فوت محکومٌعليه،
نياز به تقدیم دادخواست از ناحيه اوليايدم مقتول براي مطالبه وجه دیه به طرفيت وراث
محکومٌعليه نخواهد بود و رأي صادره قبلي براي استيفاي دیه از محل وثيقه كافي است( ».نظریه
مشورتي شماره  8/0945ـ « )6478/4/46با عنایت به مواد  864و  868ق.م.ا.ت مصوب 6489
تخلفات رانندگي منتهي به قتل غيرعمدي و یا صدمه بدني غيرعمدي در فرض استعالم واجد
حيثيت عمومي است و نيازي به اعالم شکایت از طرف اولياءدم و یا ورثه و مصدوم نيست و
مرجع قضایي باید به رسيدگي ادامه دهد .اعالم شکایت اولياءدم (ورثه) یا مصدوم صرفاً از جهت
مطالبه دیه مؤثر است و عدم حضور شاكي مجوز موقوف كردن تعقيب متهم و قرینه گذشت
نميباشد( ».نظریهي مشورتي شماره 8/4150ـ .)6477/7/4
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 .4-1-1-4فراری دادن جانی
هرگاه شخص یا اشخاصي قاتل عمد را فراري دهند مکلف به استرداد وي ميباشند؛ چنانچه قاتل
قبل از تحویل بميرد یا به نحو دیگري تحویل وي متعذر گردد ،دیه بدلي اجباري جایگزین
قصاص شده و فراريدهنده یا فراريدهندگان ،از باب اقوي بودن سبب از مباشر ،بر طبق ماده
 444ق.م.ا  6450و نيز بند (ب) ماده  945و  996به پرداخت دیه به اولياي دم مقتول محکوم
ميشوند .مطابق ماده « 444هرگاه كسي فردي را كه مرتکب جنایت عمدي شده است فراري
دهد به تحویل وي الزام ميشود ...اگر مرتکب پيش از دستگيري بميرد یا دستگيري وي متعذر
شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد ،فراريدهنده آزاد ميشود و صاحب حق قصاص در
همه موارد قصاص نفس و عضو ،ميتواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگيري او ،دیه را
از اموال وي یا فراريدهنده بگيرد .فراريدهنده ميتواند پس از پرداخت دیه براي دریافت آن به
مرتکب رجوع كند»؛ بنابراین از مصادیق تبدیل اجباري قصاص اعم از نفس یا عضو به دیهي
مقرر قانوني ،فراري دادن محکوم به قصاص نفس یا عضو ميباشد خواه فراريدهنده از بستگان
مرتکب باشد و خواه بيگانه .علي هذا چنانچه فراريدهنده قادر به استرداد مرتکب نباشد ،قصاص
به دیه تبدیل و صاحب حقّ قصاص ميتواند آن را از اموال فراريدهنده یا مرتکب دریافت نماید.
 .5-1-1-4قتل جانی توسط اجنبی
ممکن است كسي كه مرتکب قتل عمدِ موجب قصاص شده است ،توسط غير وليّ دم یا به تعبير
دیگر یک یا چند نفر اجنبي كشته شود .بدیهي است در این صورت فعل مرتکب عدواني و
بهناحق ميباشد؛ زیرا مرتکب با فعل خود عمالً موجب از بين رفتن متعلَّق حقّ غير ميشود .در
این قبيل موارد با توجه به قول مشهور فقهاي اماميه و با توجه به ماده  406ق.م.ا مصوب 6450
قاتل (دوم) نسبت به اوليايدمِ قاتل اوّل مهدورالدم بوده و آنان ميتوانند مطابق مقررات وي را
قصاص نمایند( .شهيد ثاني ،همان18 :؛ امام خميني ،همان )906 :ليکن پرسشي كه در اینجا مطرح
ميشود این است كه حقّ قصاص ِاوليايدمِ مقتولِ اول چه ميشود؛ آیا حقّ قصاص آنان از بين
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ميرود یا به دیه مبدل ميشود و در صورت تبدیل به دیه آیا آنان باید به استناد ماده  440قانون
مذكور به اموال قاتل اول (مقتول دوم) مراجعه كنند؛ زیرا وي مورّث آنان را عمداً و عدواناً به
قتل رسانده و اینک با كشته شدنش ،قصاص اجباراً به دیه مبدل شده است؛ چه آنکه خون مسلمان
نباید هدر برود یا باید براي وصول حقّ خویش ،به قاتل دوم مراجعه نمایند؛ زیرا او با كشتن قاتل
اول عمالً محلّ و موضوع حقّ قصاص آنان را تضييع نموده و فرصت استيفاي حقِ قصاص را از
آنان سلب كرده است؟ بهبياندیگر ،آیا این مورد شبيه مرگ طبيعي یا فرار یا خودكشي جاني
موضوع ماده  440قانون مذكور است (كه در این موارد دیۀ مقتول به اموال قاتل ،سپس عاقله و
النهایه بيتالمال منتقل ميشود) یا شبيه فراري دادن قاتل موضوع ماده  444قانون یادشده است
(كه بر اساس آن فراريدهنده ضامن دیۀ جاني ميباشد؟) در اینجا ممکن است پرسش دیگري
مطرح شود و آن اینکه اگر قاتل اول نسبت به قاتل دوم به جهت زنا یا لواط و امثال اینها شرعاً
مهدورالدم بوده باشد در این صورت حکم موضوع چه خواهد بود؟ ق.م.ا مصوب  6450همچون
قوانين گذشته در این مورد ساكت است و به جز سه فرض مرگ ،فرار و فراريدادن جاني ،فرض
دیگر و از آن جمله فرض حاضر را پيشبيني نکرده است .فقهاي اماميه نيز متعرض آن نشده و
بالتبع این موضوع از سابقهي فقهي برخوردار نميباشد .معهذا سه رویکرد را ميتوان در این زمينه
مطرح نمود:
 -6از آنجا كه جنایت عمدي اصالتاً موجب قصاص است و در اینجا محل و موضوع آن از بين
رفته است و شارع بهجز بذل جان ،براي قاتل مسؤوليت دیگري مقرر نفرموده و بهعالوه «اَلجَانِيُ
لَایُجنَي عَلَي اَكثَرَ مِن نَفسِهِ» و اینکه دیه جز به تراضي حاصل نميشود و چنين توافقي نيز در اینجا
وجود ندارد و بهعالوه ثبوت دیه در فرض فرار و فراري دادن قاتل ،به اعتبار ادلۀ موجود است و
با موضوع مورد بحث ،قابل قياس نميباشد؛ ضمن اینکه با كشته شدن جاني اموال وي به ورثهاش
تعلق ميگيرد و آنان مسؤوليتي در قبال دیه ندارند فلذا خون مقتول هدر است.
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برخي از فقهاي معاصر با این رویکرد موافقاند .براي مثال حضرت آیه ا ...لطف ا...صافي در
پاسخ به استفتائي كه در این زمينه از ایشان به عمل آمد اعالم فرمودند« :در فرض سؤال كه مثالً
زید قاتل عمرو بوده و فرزند عمرو (وليّ دم) حقّ قصاص داشته و بکر كه اجنبي بوده زید قاتل
را كشته است چون قتل زید از جهت اینکه بدون اذن وليّ دم (فرزند عمرو) واقع شده ظلماً بوده
قصاص براي فرزند زید ثابت است كه ولي دم زید است و ربطي به ولي دم عمرو مقتول (پسر
عمرو) ندارد و ولي دم عمرو حق دیه هم ندارد؛ چون بعد از كشته شدن زید قاتل عمرو ،محل
قصاص باقي نيست تا زمينه براي تبدّل به دیه فراهم باشد».
 -0هرچند مجازات قتل عمدي اوالً و بالذات قصاص است ،اما چون محل و موضوع آن از بين
رفته است لذا اجباراً به دیه تبدیل و به اموال جاني تعلق ميگيرد و باید از محل تركه پرداخت
شود؛ زیرا با توجه به «قاعدۀ لَایَبطُل» خون مسلمان نباید هدر برود .ضمن اینکه واژۀ «بميرد» اطالق
داشته و شامل قتل جاني نيز ميگردد .كما اینکه برخي فرمودهاند« :وراث جاني اول حق قصاص
از جاني دوم در مقابل جنایت خودش دارد و حق القصاص نسبت به جنایت اول تبدیل به دیه
ميشود؛ لئال یَبطُل دم امريٍ مسلمٍ» (ميرزا جواد تبریزي -شمارهي استفتاء  4474مورخ /5/69
 )6481مطابق این فتوي «حق قصاص نسبت به جنایت اول تبدیل به دیه ميشود؛ زیرا خون مسلمان
نباید از بين برود» ،اما در اینکه این دیه به اموال چه كسي تعلق ميگيرد ،قاتل اول یا دوم روشن
نبوده و در هالهاي از ابهام قرار دارد .بهظاهر دیۀ بدل از قصاص به اموال جاني اول تعلق ميگيرد
و وراث مقتول اول ميتوانند براي دریافت آن به ورثهي قاتل (اول) مراجعه نمایند.
 -4چون مرتکب (قاتل دوم) با كشتن قاتل (اول) باعث از بين رفتن متعلّق حقّ وليدم (اول) شده،
لذا همچون فراري دادن قاتل ،ضامن خون مقتول اول ميباشد .بهبياندیگر ،رقبۀ قاتلِ دوم در قبالِ
(خون) قاتل اول مشغول بود و از سوي دیگر اموال او نيز در ازاي (خون) مقتول اول پرداخت
ميشود .كما اینکه مطابق فتواي برخي دیگر «شخص قاتل عمد مهدورالدم نيست كه هر كس
بتواند او را به قتل برساند بلکه باید در اختيار اولياي مقتول قرار گيرد و با توجه به اینکه قاتل دوم
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موضوع حق اربابِ دم مقتول اول را از بين برده احتياط واجب آن است كه به آنها دیه بپردازد
شبيه مواردي كه در صحيحۀ حریز وارد شده كه اگر شخصي قاتل عمد را فرار دهد باید دیۀ او
را بپردازد و قاتل دوم در اختيار اولياء دم مقتول دوم قرار ميگيرد كه اگر بخواهند قصاص كنند
یا بر دیه توافق كنند( ».ناصرمکارم شيرازي )6481/5/00 -این فتوي اطالق داشته و اعم از این
است كه قاتل دوم از قاتل بودن مجني عليه (دوم) آگاه یا نسبت به آن جاهل بوده باشد .در پایان
ذكر این نکته ضروري است كه از دیدگاه فقها مهدورالدم بودن قاتل اول نسبت به قاتل دوم
تأثيري در این موضوع ندارد (فاضل لنکراني ،همان.)667-665 :
با توجه بهمراتب فوق و با توجه به تغييرات حاصله در سياست جنایي تقنيني و اینکه قانونگذار
اخير ،برخالف قانونگذاران سابق ،با پذیرش قاعدۀ الیَبطُل حتي موت طبيعي جاني را نيز از
موجبات سقوط دیه نميداند ،لذا دیدگاه نخست ،دائر بر هدر رفتن خون مجنيعليه صحيح نبوده
و با سياست كنوني قانونگذار ناهماهنگ به نظر ميرسد .از سوي دیگر ،در صورت جهل مرتکب
به قاتل بودن مقتول دوم (قاتل اول) ،چگونه ميتوان وي را از بابت هر دو جنایت مسئول دانست
و همزمان وي را به قصاص و دیه محکوم نمود؛ زیرا مرتکب فارغ از مسؤوليت كيفري مقتول
دوم (قاتل اولي) مرتکب جنایتي شده كه با تحمل قصاص ،مسؤوليت كيفري ناشي از آن را
پرداخت ميكند .لذا تنها درصورتيكه بر قاتل بودن مجني عليه (دوم) عالم و آگاه بوده باشد
عالوه بر داشتن مسؤوليت كيفري در قبال مقتول دوم (قاتل اول) ضامن خون مقتول اول نيز
ميباشد و اولياي دم مقتول اول ميتوانند از بابت دیۀ مورّث خود به وي مراجعه كنند؛ زیرا وي
با اقدام خود عمداً و عدواناً متعلّق حقّ آنان را از بين برده است؛ واال صرفاً از بابت قاتل اول ضامن
بوده و خون مقتول اول باید از اموال قاتل اول اخذ گردد.
 .6-1-1-4مردّد بودن اولیایدم
ممکن است كسي كه مرتکب قتل عمدِ موجب قصاص شده است ،توسط غير وليّ دم یا به تعبير
دیگر یک یا چند نفر اجنبي كشته شود .بدیهي است در این صورت فعل مرتکب عدواني و
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بهناحق ميباشد؛ زیرا مرتکب با فعل خود عمالً موجب از بين رفتن متعلَّق حقّ غير ميشود .در
این قبيل موارد با توجه به قول مشهور فقهاي اماميه و با توجه به ماده  406ق.م.ا مصوب 6450
قاتل (دوم) نسبت به اوليايدمِ قاتل اوّل مهدورالدم بوده و آنان ميتوانند مطابق مقررات وي را
قصاص نمایند( .شهيد ثاني ،همان18 :؛ امام خميني ،همان )906 :ليکن پرسشي كه در اینجا مطرح
ميشود این است كه حقّ قصاص ِاوليايدمِ مقتولِ اول چه ميشود؛ آیا حقّ قصاص آنان از بين
ميرود یا به دیه مبدل ميشود؛ و در صورت تبدیل به دیه آیا آنان باید به استناد ماده  440قانون
مذكور به اموال قاتل اول (مقتول دوم) مراجعه كنند؛ زیرا وي مورّث آنان را عمداً و عدواناً به
قتل رسانده و اینک با كشته شدنش ،قصاص اجباراً به دیه مبدل شده است؛ چه آنکه خون مسلمان
نباید هدر برود یا باید براي وصول حقّ خویش ،به قاتل دوم مراجعه نمایند؛ زیرا او با كشتن قاتل
اول عمالً محلّ و موضوع حقّ قصاص آنان را تضييع نموده و فرصت استيفاي حقِ قصاص را از
آنان سلب كرده است؟ بهبياندیگر ،آیا این مورد شبيه مرگ طبيعي یا فرار یا خودكشي جاني
موضوع ماده  440قانون مذكور است (كه در این موارد دیۀ مقتول به اموال قاتل ،سپس عاقله و
النهایه بيتالمال منتقل ميشود) یا شبيه فراري دادن قاتل موضوع ماده  444قانون یادشده است
(كه بر اساس آن فراريدهنده ضامن دیۀ جاني ميباشد؟) در اینجا ممکن است پرسش دیگري
مطرح شود و آن اینکه اگر قاتل اول نسبت به قاتل دوم به جهت زنا یا لواط و امثال اینها شرعاً
مهدورالدم بوده باشد در این صورت حکم موضوع چه خواهد بود؟ ق.م.ا مصوب  6450همچون
قوانين گذشته در این مورد ساكت است و به جز سه فرض مرگ ،فرار و فراريدادن جاني ،فرض
دیگر و از آن جمله فرض حاضر را پيشبيني نکرده است .فقهاي اماميه نيز متعرض آن نشده و
بالتبع این موضوع از سابقهي فقهي برخوردار نميباشد .معهذا سه رویکرد را ميتوان در این زمينه
مطرح نمود:
 -6از آنجا كه جنایت عمدي اصالتاً موجب قصاص است و در اینجا محل و موضوع آن از بين
رفته است و شارع بهجز بذل جان ،براي قاتل مسؤوليت دیگري مقرر نفرموده و بهعالوه «اَلجَانِيُ
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لَایُجنَي عَلَي اَكثَرَ مِن نَفسِهِ» و اینکه دیه جز به تراضي حاصل نميشود و چنين توافقي نيز در اینجا
وجود ندارد و بهعالوه ثبوت دیه در فرض فرار و فراري دادن قاتل ،به اعتبار ادلۀ موجود است و
با موضوع مورد بحث ،قابل قياس نميباشد؛ ضمن اینکه با كشته شدن جاني اموال وي به ورثهاش
تعلق ميگيرد و آنان مسؤوليتي در قبال دیه ندارند فلذا خون مقتول هدر است.
برخي از فقهاي معاصر با این رویکرد موافقاند .براي مثال حضرت آیه ا ...لطف ا...صافي در پاسخ
به استفتائي كه در این زمينه از ایشان به عمل آمد اعالم فرمودند« :در فرض سؤال كه مثالً زید
قاتل عمرو بوده و فرزند عمرو (وليّ دم) حقّ قصاص داشته و بکر كه اجنبي بوده زید قاتل را
كشته است چون قتل زید از جهت اینکه بدون اذن وليّ دم (فرزند عمرو) واقع شده ظلماً بوده
قصاص براي فرزند زید ثابت است كه ولي دم زید است و ربطي به ولي دم عمرو مقتول (پسر
عمرو) ندارد و ولي دم عمرو حق دیه هم ندارد؛ چون بعد از كشته شدن زید قاتل عمرو ،محل
قصاص باقي نيست تا زمينه براي تبدّل به دیه فراهم باشد».
 -0هرچند مجازات قتل عمدي اوالً و بالذات قصاص است ،اما چون محل و موضوع آن از بين
رفته است لذا اجباراً به دیه تبدیل و به اموال جاني تعلق ميگيرد و باید از محل تركه پرداخت
شود؛ زیرا با توجه به «قاعدۀ لَایَبطُل» خون مسلمان نباید هدر برود .ضمن اینکه واژۀ «بميرد» اطالق
داشته و شامل قتل جاني نيز ميگردد .كما اینکه برخي فرمودهاند« :وراث جاني اول حق قصاص
از جاني دوم در مقابل جنایت خودش دارد و حق القصاص نسبت به جنایت اول تبدیل به دیه
ميشود؛ لئال یَبطُل دم امريٍ مسلمٍ»(ميرزا جواد تبریزي -شماره استفتاء  4474مورخ )6481 /5/69
مطابق این فتوي «حق قصاص نسبت به جنایت اول تبدیل به دیه ميشود؛ زیرا خون مسلمان نباید
از بين برود ».اما در اینکه این دیه به اموال چه كسي تعلق ميگيرد ،قاتل اول یا دوم روشن نبوده
و در هالهاي از ابهام قرار دارد .بهظاهر دیۀ بدل از قصاص به اموال جاني اول تعلق ميگيرد و
وراث مقتول اول ميتوانند براي دریافت آن به ورثۀ قاتل (اول) مراجعه نمایند.
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 -4چون مرتکب (قاتل دوم) با كشتن قاتل (اول) باعث از بين رفتن متعلّق حقّ وليدم (اول) شده،
لذا همچون فراري دادن قاتل ،ضامن خون مقتول اول ميباشد .بهبياندیگر ،رقبۀ قاتلِ دوم در قبالِ
(خون) قاتل اول مشغول بود و از سوي دیگر اموال او نيز در ازاي (خون) مقتول اول پرداخت
ميشود .كما اینکه مطابق فتواي برخي دیگر «شخص قاتل عمد مهدورالدم نيست كه هر كس
بتواند او را به قتل برساند بلکه باید در اختيار اولياي مقتول قرار گيرد و با توجه به اینکه قاتل دوم
موضوع حق اربابِ دم مقتول اول را از بين برده احتياط واجب آن است كه به آنها دیه بپردازد
شبيه مواردي كه در صحيحۀ حریز وارد شده كه اگر شخصي قاتل عمد را فرار دهد باید دیۀ او
را بپردازد و قاتل دوم در اختيار اولياء دم مقتول دوم قرار ميگيرد كه اگر بخواهند قصاص كنند
یا بر دیه توافق كنند( ».ناصرمکارم شيرازي )6481/5/00 -این فتوي اطالق داشته و اعم از این
است كه قاتل دوم از قاتل بودن مجني عليه (دوم) آگاه یا نسبت به آن جاهل بوده باشد .در پایان
ذكر این نکته ضروري است كه از دیدگاه فقها مهدورالدم بودن قاتل اول نسبت به قاتل دوم
تأثيري در این موضوع ندارد (فاضل لنکراني ،همان.)667-665 :
با توجه بهمراتب فوق و با توجه به تغييرات حاصله در سياست جنایي تقنيني و اینکه قانونگذار
اخير ،برخالف قانونگذاران سابق ،با پذیرش قاعدۀ الیَبطُل حتي موت طبيعي جاني را نيز از
موجبات سقوط دیه نميداند ،لذا دیدگاه نخست ،دائر بر هدر رفتن خون مجنيعليه صحيح نبوده
و با سياست كنوني قانونگذار ناهماهنگ به نظر ميرسد .از سوي دیگر ،در صورت جهل مرتکب
به قاتل بودن مقتول دوم (قاتل اول) ،چگونه ميتوان وي را از بابت هر دو جنایت مسئول دانست
و همزمان وي را به قصاص و دیه محکوم نمود؛ زیرا مرتکب فارغ از مسؤوليت كيفري مقتول
دوم (قاتل اولي) مرتکب جنایتي شده كه با تحمل قصاص ،مسؤوليت كيفري ناشي از آن را
پرداخت ميكند .لذا تنها درصورتيكه بر قاتل بودن مجني عليه (دوم) عالم و آگاه بوده باشد
عالوه بر داشتن مسؤوليت كيفري در قبال مقتول دوم (قاتل اول) ضامن خون مقتول اول نيز
ميباشد و اولياي دم مقتول اول ميتوانند از بابت دیۀ مورّث خود به وي مراجعه كنند؛ زیرا وي
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با اقدام خود عمداً و عدواناً متعلّق حقّ آنان را از بين برده است؛ واال صرفاً از بابت قاتل اول ضامن
بوده و خون مقتول اول باید از اموال قاتل اول اخذ گردد.
 .7-1-1-4رجوع از اقرار توسط مقر اول
از دیگر مصادیق تبدیل اجباري قصاص نفس به دیه ،موردي است كه« :كسي به قتل عمدي
شخصي اقرار كند و پس ازآن دیگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نماید درصورتيكه اولي
از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بيتالمال پرداخت ميشود .این
در حالي است كه قاضي احتمال عقالئي ندهد كه قضيه توطئه آميز است ».همانطور كه مالحظه
ميشود هرگاه در جنایت واحد كه احتمال شركت در قتل نيز منتفي است ،فردي به ارتکاب
جنا یت اقرار كند ،سپس شخص دیگري به قتل همان مقتول و در خصوص همان جنایت اقرار
نماید؛ مجراي ماده  041ق.م.ا مصوب  6482فراهم گشته قصاص از هر دو ساقط و اجباراً مبدل
به دیه ميگردد؛ ليکن دیه بر بيتالمال تعلق ميگيرد و باید از خزانه دولت پرداخت شود.
 .2-1-4تبديل اختیاری قصاص نفس
تبدیل اختياري قصاص نفس هنگامي مصداق ميیابد كه عليرغم عمدي بودن جنایت و در
دسترس بودن جاني و اجتماع كليهي شرایط عمومي و اختصاصي قصاص ،حسب مورد مجني
عليه یا وراث وي از قصاص نفس جاني صرفنظر نموده و به شرح ذیل با وي به دیۀ كامله یا
كمتر و بيشتر از آن و یا در برابر حق یا مال مصالحه نمایند.
 .1-2-1-4مصالحه حقّ قصاص از سوی مقتول (مجنیعلیه) با قاتل (جانی)
نخستين مصداقِ تبدیل اختياري قصاص نفس ،مصالحۀ حقّ قصاص از سوي مجنيعليه (مقتول)
است .بهموجب ماده  419ق.م.ا مصوب « :6450در قتل و سایر جنایات عمدي ،مجنيعليه ميتواند
پس از وقوع جنایت و پيش از فوت ،از حق قصاص گذشت كرده یا مصالحه نماید و اوليايدم و
وارثان نميتوانند پس از فوت او ،حسب مورد مطالبۀ قصاص یا دیه كنند لکن مرتکب به تعزیر
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مقرر در كتاب پنجم تعزیرات محکوم ميشود ».با توجه به ماده مرقوم حق قصاص اصالتاً به
مجني عليه تعلق دارد فلذا او ميتواند جاني را مورد عفو قرار دهد .از دیگر گزینههایي كه او
ميتواند قبل از مرگ اختيار نماید ،مصالحۀ حق قصاص (نفس) است .در اینجا متعلَّق مصالحه،
حقّ قصاص نفس و عوض آن عضوي از اعضاي غير حياتي جاني یا مال یا حقي از حقوق او
ميباشد .بهعبارتدیگر ممکن است مجنيعليه با جاني در قالب مصالحهي قصاص نفس با عضو
توافق نماید .براي مثال طرفين بپذیرند كه در صورت وفات مجني عليه به جاي كشته شدن جاني،
دست یا كليۀ او قطع گردد .هرچند در منابع فقهي موضوع تبدیل قصاص نفس به عضو ،در قالب
مصالحۀ ميان جاني و مجنيعليه به چشم نميخورد ،لکن مصالحۀ ورثه بهعنوان یکي دیگر از
صاحبان حق قصاص كموبيش مورد اشارهي برخي از فقهاي اماميه واقع شده است .براي نمونه
طبق نظر عالمۀ حلي «اگر وارثِ واحد یا متعدد بگوید ...نصف ترا یا پاي تو را بخشيدم ،قصاص
مشکل است( ».عالمه حلي ،همان) دليل اشکال آن است كه «از یکسو اسقاط جزئي از وجود
جاني ،مستلزم اسقاط جميع وجود اوست و چنين عفوي همچون عفو از تمام وجود اوست .از
سوي دیگر ،چنين عفوي صحيح نيست و اصل ،بقاء حق قصاص ميباشد( ».فخرالمحققين:6475 ،
 )194درحاليكه عدهاي دیگر از فقها بهصراحت به عدم صحت عفو و اسقاط حق قصاص عقيده
داشته و اظهار داشتهاند «چنانچه وارثِ واحد یا متعدد بگوید نصف تو را یا پاي تو را عفو كردم،
هرگاه كنایه از عفو ،عفو از نفس باشد صحيح است و قصاص ساقط ميشود وگرنه در سقوط آن
اشکال بلکه منع است و اگر بگوید :جميع اعضاي تو را بخشيدم؛ مگر مثالً پایت را ،قطع پا براي
او جایز نميباشد و این اسقاط صحيح نيست( ».امام خميني ،همان )990 :یعني ولي دم نميتواند
بهجاي قصاص نفس ،تنها یک پاي قاتل را قصاص كند؛ زیرا از یکسو مجني عليه مالک عضو
خود نيست كه بتواند نسبت به آن مصالحه كند و از سوي دیگر ،جاني مالک نفس خود نبوده و
نميتواند در مورد آن مصالحه كرده و نيز در تعيين نوع و ميزان مجازاتِ جنایت ارتکابي خود
اِعمال نظر نماید .كما اینكه اداره حقوقي قوه قضایيه در نظریه شماره  6480/1/0 -0009/8اعالم
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داشته« :تفکيک خواستۀ قصاص ،به قصاص عضو و دیه توأماً ممکن نيست .تبدیل قصاص منحصراً
به دیه یا انصراف از هر دو ممکن است ،نه تبدیل به قطع عضو و مصالحه نسبت به مابقي ،رضایت
جاني در موارد مذكور مؤثر در مقام نيست ».در نقد دیدگاه مذكور ميتوان گفت نظر به اینکه
حفظ جان واجب است و در مقام مقایسه ،اشد و اقواي از مصلحت حفظ عضو ميباشد ،ازاینرو
مصالحه امکانپذیر به نظر ميرسد؛ فلذا جاني ميتواند اجازۀ قطع عضوي از اعضاي غير حياتي
خود را در ازاي حفظ نفس خویش بدهد؛ باألخص در مواردي كه منفعت عقالئي به همراه داشته
باشد .ضمن اینكه امروزه ،اهدا و فروش عضو ،امري رایج و متداول و به فتواي بسياري از فقها
به امر مشروعي مبدل شده است و افراد ميتوانند حتي براي حفظ جان دیگري (بيماران) عضوِ
غير اساسي خود را اهداء كرده یا بفروشند .كما اینکه در اكراه به قتل غير ،مکرَه حق كشتن ثالث
را ندارد و مکلف است براي حفظ حيات خود و درعينحال پرهيز از كشتن دیگري ،از عضو
خود بگذرد؛ پس چگونه نميتواند براي حفظ جان خود ،از عضو خود گذشت نماید.
همانگونه كه بيان شد ممکن است مجنيعليه ،حق قصاص (نفس) خود را در ازاي دیه كامله
یا كمتر و بيشتر از آن مصالحه كند .نيز با توجه به اطالق ماده مورد بحث یکي دیگر از اختيارات
قرباني ،مصالحهي حق قصاص نفس در مقابلِ حق یا امتياز است .براي مثال مجنيعليه ميتواند
حق قصاص خود را به ازاي سرقفلي مغازهاي مصالحه كند .كما اینكه در یک مورد ،ولي دم
(پدر مقتول) بهشرط ازدواج مادرِ جاني با وي ،از حق قصاص خود گذشت نمود( .روزنامهي
ایران ،شماره  4884مورخ  7آبان .)6471
 .2-2-1-4تبديل اختیاری حقّ قصاصِ نفس از سوی ورثه
هرگاه مجني عليه رأساً در مورد حق قصاصِ نفس خود تصميمگيري نکرده یا فرصت آن را
نداشته باشد در این صورت حقّ قصاص به ارث ميرسد .ماده  447در این مورد مقرر ميدارد:
«حق قصاص ،به شرح مندرج در این قانون به ارث ميرسد ».بدیهي است ورثه در این مرحله
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مالک حق قصاص بوده و ميتوانند به استناد ماده  448قانون یادشده در صورت رضایت جاني به
دیه كامله یا كمتر و بيشتر از آن یا در برابر حقّ یا مال گذشت نمایند.
بدیهي است آنچه در مورد اختيارات مجني عليه در خصوص امکان تبدیل قصاص نفس به
عضو بيان شد عيناً در مورد ورثه نيز صادق است؛ زیرا ورثه نيز عيناً از همان اختياراتي برخوردارند
كه اصيل از آن برخوردار ميباشد .بهبياندیگر ورثه ميتوانند بهجاي قصاص جاني با وي به قطع
عضوي از اعضاي غير حياتي او مصالحه نمایند و در این امر منع قانوني به نظر نميرسد؛ بنابراین
اگر وليّ دم در پاي چوبۀ دار حاضر شود از حقّ قصاص (نفسِ) خود صرفنظر كند مشروط به
اینکه جاني به قلع یک چشم یا قطع یک كليۀ خود جهت پيوند رضایت دهد ،چنين تبدیل
مجازاتي (مصالحهاي) فاقد اشکال به نظر ميرسد.

 .2-4تبديل قصاص عضو
تبدیل قصاصِ عضو نيز همچون قصاص نفس امکانپذیر بوده و ممکن است به نحو اجباري یا

اختياري اتفاق افتد كه به شرح ذیل به بررسي مصادیق متنوع آن ميپردازیم.
 .1-2-4تبديل اجباری قصاص عضو
مقصود از تبدیل اجباري قصاص عضو آن است كه عليرغم عمدي بودن جنایت و در دسترس
بودن مرتکب یا مرتکبين و وجود كليۀ شرایط قصاص عضو ،مانع و رادعي حادث شده و در
نتيجه قصاص عضو اجباراً ساقط شده و به دیه مبدل ميگردد .این موارد نيز بهنوبۀ خود متعدد
ميباشند.
 .1-1-2-4مردّد بودن مجنیعلیهم
مقصود از مردد بودن مجني عليهم آن است كه دو یا سه نفر عمداً عضو مشابهي از اعضاي بدن
دو یا سه نفر دیگر را قطع كنند .براي مثال دو نفر عمداً دست دو نفر دیگر را از مچ قطع كنند ،اما

تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران

624

در اینکه هر یک از متهمين دست كدامیک از مجنيعليهم را قطع كردهاند به هر دليل ،از جمله
به علت تاریکي شب یا پوشيده بودن صورت مرتکبين یا مجنيعليهم یا ...معلوم نباشد در این
صورت مرتکبين به علت عمدي و باألخص مساوي بودن جنایتشان به قصاص محکوم ميشوند؛
زیرا مردّد بودن مجنيعليهِ هر مرتکبي ،مانع قصاص مرتکبين نيست .در اینجا اگر همۀ مجنيعليهم
خواستار قصاص باشند ،مرتکبين قصاص ميشوند؛ والَّا اگر یکي از آنان به هر سبب حقّ قصاص
نداشته یا آن را ساقط یا مصالحه كند ،حقّ قصاص سایرین نيز اجباراً ساقط ميشود .نکتهاي كه
تأكيد بر آن ضروري است اینکه در این قبيل موارد ،الزمۀ تحقق حقّ قصاص براي همۀ
مجنيٌعليهم آن است كه جنایتهاي وارده بر آنان عالوه بر عمدي بودن ،مشابه و یکسان باشد و
بهعالوه همگي آنان خواهان قصاص باشند؛ والَّا اگر جنایتها متفاوت باشد عليرغم عمدي بودن
آنها و خواستار قصاص بودنِ همۀ مجنيعليهم ،قصاص اجرا نميشود و هيچیک از مجنيعليهم
حقّ قصاص نخواهند داشت؛ زیرا اجراي آن عمالً امکانپذیر نيست .براي مثال اگر دست یکي
از مجنيعليهم از مچ قطع شده و دست دیگري از آرنج قطع شده باشد در این صورت به علت
یکسان نبودن جنایات ،هيچ یک از آنان حق قصاص نخواهند داشت .در این خصوص تبصرۀ
ماده  411ميگوید« :مفاد این ماده ،در جنایت عمدي بر عضو نيز جاري است ،مشروط بر آنکه
جنایتهاي وارده بر مجنيٌ عليهم یکسان باشد ،لکن اگر جنایتهاي وارده بر هر یک از مجنيٌعليهم
با جنایتهاي دیگري متفاوت باشد ،امکان قصاص حتي در فرضي كه همه مجنيٌعليهم خواهان
قصاص باشند نيز منتفي است و به دیه [و تعزیر مقرر در ماده  164ق.م.ا.ت مصوب  ]6489تبدیل
ميشود ».در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود كه آیا امکان قصاص دست هر دو نفر تا
مچ امکانپذیر ميباشد یا خير؛ زیرا جنایت ارتکابي آن دو تا مچ یکسان ميباشد لذا دستان
مرتکبين تا مچ قطع شده و نسبت به قسمت مازاد ،گذشت بهعملآمده یا دیه اضافي (از مچ دست
تا آرنج) بالمناصفه از آنان اخذ و به كسي كه دست وي تا آرنج قطع شده است پرداخت گردد؟
از منظر حقوقي و عدالت قضائي پاسخ سؤال مطروحه مثبت به نظر ميرسد؛ زیرا آنچه مسلم است
و تردیدي در آن وجود ندارد اینکه هر یک از آن دو نفر ،یک دست را تا مچ قطع كردهاند و
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تردید تنها در مقدار جنایت بيشتر ميباشد لذا ميتوان تا ميزان قدر متيقن قصاص را اجرا و با
رضایت مجنيعليه از ميزان اضافي صرفنظر یا در مورد آن از مرتکبين بالمناصفه دیه دریافت
نمود.
آنچه بيان شد در جنایات وارده بر نفس یا عضوي است كه دیه طرفين با یکدیگر برابر ميباشد
و نيازي به پرداخت فاضل دیه نيست .در غير این صورت اگر براي مثال مرتکبين مرد و مجني
عليهم زن باشند اوليايدم هر یک از مقتولين باید پيش از اجراي قصاص ،نصف دیه مرتکبين را
به آنان پرداخت نمایند و سپس قصاص انجام گيرد .حال اگر تنها یکي از دو مجنيعليه ،مرد باشد
و دیگري زن باشد در این صورت وليّدم زن باید پيش از اجراي قصاص ،نصف دیه را به نسبت
مساوي (ربع دیهي كامله) به قاتلين پرداخت كند تا بتواند قصاص را اجرا نماید .در این مورد ماده
 418ق.م.ا مصوب  6450مقرر ميدارد« :در ماده ( )411این قانون ،اگر اولياي هر دو مجنيٌعليه،
خواهان قصاص باشند و دو مجنيٌ عليه از نظر دیه ،یکسان نباشند و دیه مرتکبان بيش از دیه
مجنيٌ عليهم باشد ،مانند اینکه هر دو قاتل ،مرد باشند و یکي از دو مقتول ،زن باشد ،خواهان
قصاص از سوي زن باید نصف دیه كامل را بپردازد كه در این صورت ،به سبب مشخص نبودن
مرتکب قتل زن ،فاضل دیه مذكور ميان مرتکبان به نسبت مساوي تقسيم ميشود ».بدیهي است
مطابق قاعده ،در هر مورد كه باید مقداري از دیه را به جاني بپردازند و قصاص كنند باید پرداخت
فاضل دیه قبل از قصاص انجام گيرد .در این خصوص تبصره ماده مرقوم تصریح مينماید« :دیه
موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت ميشود».
 .2-1-2-4تداخل جنايات عمدی بر اعضای چند نفر
هرگاه مرتکب همزمان یا به نحو تعاقب جنایتهایي را بر دو یا چند نفر وارد سازد براي مثال با
پرتاپ مواد منفجره ،باعث قطع دست راست دو نفر یا بيشتر شود یا در پي دو بار درگيري ،پاهاي
دو نفر را قطع كند .با توجه به اصل عدم تداخل ،از یکسو مرتکب نسبت بهتمامي جنایتهاي
ارتکابي خویش مسئول است و باید قصاص شود و لذا درصورتيكه امکان قصاص همه آنها
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وجود داشته باشد قصاص ميگردد ،اما بدیهي است به اقتضاء اصل لزوم رعایت مماثلتِ در محلِّ
قصاص ،مجنيٌعليهم نميتوانند سایر اعضاي جاني را قصاص كنند .در این صورت چون عمالً
استيفاي قصاص به نفع تمامي مجنيٌعليهم وجود ندارد ،مجنيٌعليه اول كه جنایت بر او پيش از
دیگري یا دیگران واقع شده است ،در استيفاي حقّ قصاص خویش بر سایرین مقدّم است و اگر
وقوع هر دو جنایت در یک زمان باشد ،حقِّ هر دو در استيفاي قصاص مساوي است .لذا هر یک
از دو مجنيٌعليه ميتواند مبادرت به قصاص كند و در نتيجه حق قصاص سایر مصدومين اجباراً
به دیه مبدل ميشود .در این خصوص ماده  450ق.م.ا مصوب  6450مقرر ميدارد« :هرگاه كسي
جنایت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد كند ،اگر امکان قصاص همه آنها باشد ،قصاص ميشود
و اگر امکان قصاص براي همه جنایات نباشد مجنيٌعليه اول كه جنایت بر او پيش از دیگري واقع
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
ميشود .اگر وقوع دو جنایت ،در یک زمان باشد ،هریک از دو مجنيٌعليه ميتوانند [ميتواند]
مبادرت به قصاص كنند [كند] و پس از استيفاي قصاص ،براي دیگر جنایتهایي كه قصاص
ممکن نيست ،مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در كتاب پنجم (تعزیرات) محکوم ميشود»...
همانگونه كه مالحظه ميشود در این ماده قانونگذار به تبعيت از قول مشهور فقهاي اماميه ،در
مرحلهي استيفاي قصاصِ عضو (برخالف قصاص نفس) لزوم رعایت نوبت و تقدم و تأخر در
ورود جنایت را از سوي مجنيعليهم الزم دانسته است .بهاینترتيب كسي كه ابتدا جنایت بر او
وارد شده ،نسبت به فرد یا افرادي كه پس از او متحمل آسيب شدهاند ،مقدّم ميباشد .فلذا او باید
ابتدا نسبت به استيفاي حق خود اقدام كند و در صورت استيفا ،نفرات بعدي به علت فقدان محل،
دیه دریافت ميدارند .بهبياندیگر ،در اینجا حقّ قصاص فرد یا افراد بعدي اجباراً به دیه و تعزیر
مبدل ميگردد .بدیهي است چنانچه مجنيٌعليه اول جاني را عفو یا به اخذ دیه مصالحه كند در این
صورت نوبت به مجنيعليه دوم ميرسد كه نسبت به استيفاي حق خود به هر نحو كه صالح
ميداند اقدام كند و هکذا نفرات بعدي.
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قسمت پایاني ماده مورد بحث فرض دیگري را مطرح ساخته است .برابر آن« :درصورتيكه پس
از قصاص اول ،محل قصاص براي مجنيٌعليه دوم باقي باشد ،لکن كمتر از عضو مورد جنایت از
او باشد ،ميتواند مقدار موجود را قصاص كند و مابهالتفاوت را دیه بگيرد؛ مانند اینکه مرتکب،
نخست انگشت دست راست كسي و آنگاه دست راست شخص دیگري را قطع كرده باشد كه
در این صورت ،مجنيٌعليه اول در اجراي قصاص مقدّم است و با اجراي قصاص او ،مجنيٌعليه
دوم ميتواند دست راست مرتکب را قصاص كند و دیه انگشت خود را نيز از او بگيرد ».آنچه از
مقایسۀ جنایات عمدي متعدد ميان نفس و عضو مستفاد ميشود این است كه مقنن ميان این دو
امر ،از ابعاد مختلف قائل بهتفصيل شده است .براي مثال:
 -6با مقایسهي مواد  474و  450ق.م.ا مصوب  6450این نکته آشکار ميشود كه در تعدد
اوليايدم ،تقدم و تأخر قتلها مالک استيفاي قصاص نفس نيست و هر یک از اوليايدم كه
فرصت استيفاي قصاص از جاني را داشته باشد ميتواند بدون تضمين حقوق سایرین نسبت به
استيفاي حقّ خود اقدام و جاني را به قتل برساند؛ درحاليكه در جنایات مادون نفس ،تقدم و
تأخر ورود جنایت مالک قصاص است و مقدّمين نسبت به مؤخّرین حقّ تقدم دارند .لذا مجنيٌعليه
اول كه جنایت بر او پيش از دیگري واقع شده است باید ابتدا نظر خود را دایر بر استيفا یا گذشت
یا مصالحه اعالم دارد تا نوبت به سایر مجنيٌعليهم برسد .بهواقع قاعدۀ «اَلجَانِيُ لَایُجنَي عَلَي اَكثَرَ
مِن نَفسِهِ» عمدتاً در جنایت بر نفس اعمال ميشود تا در عضو.
 -0با مقایسۀ مواد فوقالذكر معلوم ميشود در جنایتِ بر نفس با استيفاي قصاص از سوي احد از
اوليايدم ،حقوق سایرین از بين ميرود؛ خواه استيفاءكننده از جهت تحمل جنایت مقدّم باشد و
خواه مؤخر .در این قبيل موارد حق قصاص سایر اوليايدم به دیه تبدیل نميشود؛ مگر قصاص
مستلزم پرداخت فاضل دیه باشد .درحاليكه در جنایتِ بر عضو با استيفاي قصاص از سوي
مجنيعليه مقدّم و بالتبع فقدان محلِ قصاص ،حقّ قصاص سایر مجنيعليهم اجباراً به دیه مبدل
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ميشود و جاني آن را بدهکار شده و در صورت مطالبه از سوي مجني عليهم باید به آنان پرداخت
نموده و به عالوه متحمل تعزیر نيز شود.
 -4آنچه از مقایسهي مواد  476و  452ق.م.ا مصوب  6450استفاده ميشود این است كه در
قصاص نفس ،وليّدم ميتواند آن را اجرا كند یا عفو یا مصالحه نماید ،اما نميتواند آن را به
قصاص عضو تنزّل دهد؛ هرچند چنين حقي در ماده  419قانون یادشده براي شخص مجنيعليه
پيشبيني شده است .درحاليكه در قصاص عضو ،در مواردي كه قصاص داراي مراتب ميباشد،
مجنيعليه ميتواند در صورت رضایت جاني بهجاي مرتبهي باالتر ،به قصاص مرتبهي پایينتر
اكتفا كند و بقيه را به جاني ببخشد یا دیه بگيرد.
 -4اگر كسي به علت یک یا چند ضربهي [عمدي] ،جنایتهاي متعدد بر اعضاي چند نفر وارد
كند كه در یکدیگر تداخل داشته باشند ،براي مثال انگشت دست راست مجنيعليهِ اول و دست
راستِ مجنيعليه دوم را از مچ قطع كند ،هرچند حقّ قصاص براي هر جنایت بهطور جداگانه
ثابت است و مجنيٌعليه ميتواند دربارۀ بعضي با مرتکب مصالحه نماید ،نسبت به بعضي دیگر
گذشت و بعضي را قصاص كند ،اما چنانچه همه خواهان قصاص عضو باشند لزوم جلوگيري از
تفویت قصاص ایجاب ميكند كسي كه انگشت دست او قطع شده ابتدا قصاص كند و سپس
مجنيعليه دوم اقدام به قطع دست جاني بنماید و با توجه به ماده  456ق.م.ا از بابت انگشت دست
نيز دیه دریافت كند.
 .3-1-2-4فقدان عضو متعلَّق قصاص
ممکن است كسي با فعل (واحد) یا افعال متعدد در یک زمان یا زمانهاي متفاوت ،موجب
جنایتهاي عمدي متعدد بر اعضاء و جوارح یک یا چند نفر گردد .براي مثال پاهاي یک یا چند
نفر را همزمان یا بهطور تعاقب قطع نماید یا صرفاً چشم راست یا چپ دو یا چند نفر را درآورد.
در این قبيل موارد از یکسو اقتضاء اصل عدم تداخلِ جنایات مادون نفس آن است كه مرتکب
از بابت تمامي آنها قصاص شود؛ اما در قصاص عضو ،اصلِ الزمالرعایۀ دیگري نيز وجود دارد
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و آن اصلِ لزوم رعایت محلِّ قصاص است .به این معني كه چشم راست ،در ازاي چشم راست و
چشم چپ ،در ازاي چشم چپ قصاص ميشود و هيچگاه چشم چپ در ازاي چشم راست یا
بالعکس قصاص نميشود .فلذا ميتوان گفت لزوم مماثلت در قصاص بهنوبهي خود مانعي در
مسير قصاص ایجاد ميكند .در نتيجه هرگاه فردي عمداً جنایتهاي متعدد بر اعضاء و جوارح
یک نفر وارد سازد ،ليکن خود او فاقد عضو یا اعضاي مماثل باشد به پرداخت دیه و تعزیر محکوم
ميگردد .بهبياندیگر ،در اینگونه موارد این بخش از حقّ قصاص مجنيعليه اجباراً به دیه مبدّل
ميشود و بدون نياز به رضایت مرتکب ،مجنيعليه ميتواند آن را از اموال و دارائيهاي وي
برداشت نماید .در این مورد ماده  456ق.م.ا مصوب  6450مقرر ميدارد« :هرگاه كسي جنایت
عمدي بر اعضاي متعدد یک نفر وارد كند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه هر دو
دست یک نفر را قطع كند و خود یک دست بيشتر نداشته باشد ،مرتکب در مقابل جنایتهایي
كه قصاص آن امکان دارد ،قصاص ميشود و براي دیگر جنایات ،به پرداخت دیه و تعزیر مقرر
در كتاب پنجم (تعزیرات) محکوم ميشود ».الزم به ذكر است با توجه بهحکم استثنائي تبصرهي
ماده  454قانون یادشده ،ذكر دست در این ماده در تبيين موضوع تبدیل قصاص به دیه از سوي
مقنن ناصواب ميباشد.
 .2-2-4تبديل اختیاری قصاص عضو
تبدیل اختياري قصاص عضو هنگامي مصداق ميیابد كه جنایت ارتکابي عمدي و درعينحال
مستجمع كليۀ شرایط ایجابي و سلبي باشد .به تعبير دیگر ،براي اجراي قصاص ،مقتضي موجود و
مانع مفقود باشد معهذا پيرو توافق جاني و صاحب حق قصاص ،قصاص به دیه ،مال یا حق مشروع
دیگر مبدل گردد .الزم به ذكر است قصاص عضو در وهلهي نخست حقّ مجني عليه است كه در
صورت دارا بودن اهليت استيفا نسبت به اجرا ،عفو و اسقاط بالعوض یا مصالحه آن اتخاذ تصميم
مينماید ليکن در صورت فقدان اهليت استيفا یا وفات حسب مورد سرپرست قانوني یا ورثه او
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در این مورد تصميمگيري مينمایند .مهمترین مصادیق تبدیل اختياري حقّ قصاص عضو
عبارتاند از:
 .1-2-2-4توافق صاحب حق قصاص و جانی
همانطور كه مکرراً بيان شد حق قصاص ،حق شخصي است و در نتيجه صاحب حقّ قصاص
ميتواند به استناد ماده  448ق.م.ا  6450در هر مرحله از مراحل تعقيب ،رسيدگي و اجراي حکم
با رضایت جاني بهطور مجاني یا با مصالحه ،در برابر حقّ یا مال گذشت كند .بيتردید توافق جاني
و مجني عليه نسبت به تبدیل حقّ قصاص عضو ،از مصادیق شایع تبدیل اختياري قصاص عضو
بوده و از بُعد شرایط و نحوۀ اجرا بستگي تام و تمام به توافق طرفين دارد.
 .2-2-2-4تداخل در جنايت عمدی دارای مراتب
هرگاه جنایت بر عضو داراي مراتب باشد مجنيعليه ميتواند با رضایت محکومعليه ،بهجاي
قصاصِ مرتبۀ باالتر ،مرتبۀ پایينتر را قصاص كند و در قبال این تنازل ،در قالب اخذ دیه یا غير
آن مصالحه نماید .براي مثال دست كه داراي حداقل و اكثر بوده و در لسان عاميانه شامل انگشتان،
مچ ،آرنج و كتف ميباشد؛ چنانچه از كتف قطع شده باشد مجنيعليه ميتواند بهجاي قطعِ از
كتف ،فقط به قطع انگشتان یا مچ یا آرنج اكتفا كند و از بابت بقيه مصالحه نماید .مثال دیگر ،در
موردي كه كسي پاي دیگري را از ران قطع كرده مجنيعليه ميتواند بهجاي قصاصِ از ران ،پاي
جاني را از مچ یا زانو قطع كند و از بابت بقيهي آن ارش دریافت كند؛ مشروط به اینکه جاني
نسبت به این امر رضایت داشته باشد .در این مورد ماده  452ق.م.ا مصوب  6450مقرر ميدارد:
«اگر جنایت بر عضو ،داراي مراتب باشد ،مجنيٌعليه ميتواند با رضایت مرتکب قسمتي از جنایت
را قصاص كند؛ مانند آنکه در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست
از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید».
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با توجه بهمراتب فوق ،مجنيعليه در صورتي ميتواند بهمراتب پایينتر مبادرت كند كه قبالً
رضایت جاني را اخذ كرده باشد.

برآمد؛
حقّ قصاص كه شامل نفس ،عضو و منفعت ميباشد ،هر سه قابل تبدیلاند اما با تبدیل
مجازاتهاي تعزیري تفاوتهاي ماهوي دارند .تعزیرات عمدتاً به تشخيص دادگاه و در جهت
حفظ مصالح بزهکار انجام ميگيرد و باید به نحوي انجام شود كه مآالً به حال متهم مناسبتر
باشد درحاليكه مجازات قصاص یا به جهت از بين رفتن محل و موضوع آن و یا به جهت غلبۀ
جنبۀ خصوصي آن به تراضي صاحب حقّ قصاص و جاني انجام ميگيرد و دادگاه در این فرآیند
هيچگونه نقش ندارد و حتي نميتواند با آن مخالفت كند.
تبدیل اختياري یا توافقي در قالب توافق و مصالحه صورت ميگيرد .بالتبع الزمۀ تحقق آن
توافق ارادۀ جاني با صاحب حقّ قصاص ،حسب مورد مجني عليه ،وليّ دم ،وارث یا ...ميباشد و
بدون توافق جاني محقق نميشود ،حتي اگر قصاصِ نفس در ازاي وجه ناچيزي پيشنهاد شود ،باز
هم نيازمند موافقت جاني است .همانطور كه صاحب حقّ قصاص را نميتوان به گذشت یا
مصالحه وادار كرد ،جاني را نيز نميتوان به انجام مصالحه اجبار نمود.
در تبدیل اجباري آنچه جایگزین حقّ قصاص ميشود ،دیه مقدّر قانوني است فلذا ذيحق
نميتواند زیاده از آن را مطالبه كند؛ چه آنکه شارع ميزان آن را مقدر فرموده است .ليکن تبدیل
اختياري چون نوعي مصالحه است لذا منوط به توافق طرفيني است .جاني باید از هر طریق ممکن،
رضایت صاحب حق را تحصيل نماید ،هرچند این امر منوط به پرداخت چندین برابر دیه قانوني
باشد .بهعالوه ،در تبدیل اجباري علياالصول مجازات تعزیري منتفي است؛ زیرا تبدیل اجباري
اغلب به جهت از بين رفتن موضوع و محل قصاص واقع ميشود فلذا اعمال تعزیر ممتنع ميباشد
ليکن در تبدیل اختياري ولو اینکه جاني چندین برابرِ دیه قانوني ،وجه المصالحه پرداخت كند
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بازهم ممکن است دادگاه به تجویز ماده  448ق.م.ا  6450حسب مورد او را به تعزیر مقرر در مواد
 160یا  164ق.م.ا.ت مصوب  6489محکوم نماید.
تبدیل قصاص سياستي در راستاي كيفرزدائي است؛ زیرا فرصتي را فراهم ميسازد تا صاحب
حق قصاص بهجاي شستن خون با خون با توافق جاني به امر مالي یا حق مشروع یا عضو رضایت
دهند .توضيح اینکه تبدیل قصاص نفس عالوه بر مال یا حقّ به عضو نيز امکانپذیر ميباشد .این
امر با توجه به اختيار حاصله از مادهي  419ق.م.ا  6450ممکن است پس از ورود جرح تا پيش از
وفات رأساً از سوي مجني عليه انجام یا پس از مرگ او از سوي ورثه (ولي دم) صورت گيرد؛
زیرا مصلحت حفظ نفس اشد و اقواي از حفظ عضو ميباشد و بهعالوه امروزه اهداء و فروش
عضو در جهت معالجۀ افراد بيمار به امري رایج و مرسوم مبدل شده است .همچنين تبدیل قصاص
عضو به عضو دیگر خاصه در مواردي كه داراي مراتب ميباشد ،امري قانوني بوده و مادهي 452
مؤید آن ميباشد.
با توجه بهمراتب فوق و با توجه به تمهيد زمينههاي قانوني ،وجود فتاوي مثبت فقهاي معاصر و
بهویژه پيشرفتهاي علمي و فني جهت پيوند اعضاء پيشنهادهاي ذیل جهت رفع خألهاي قانوني
ارائه ميشود:
ماده – ...صاحب حقّ قصاص نفس ميتواند در صورت موافقت جاني از حقّ قصاص خود در
ازاي عضو غير حياتيِ جاني براي پيوند در بدن خود یا دیگري گذشت نماید.
تبصره –مقصود از عضو غير حياتي جاني همچون چشم و كليه است كه انفصال آن نوعاً موجب
مرگ اهداءكننده نميشود.
ماده – ...مجني عليه یا وليّ او ميتواند در صورت موافقت جاني از قصاص عضو مشابه در ازاي
عضو غير حياتيِ دیگر جاني براي پيوند در بدن خود یا دیگري گذشت نماید.
تبصره – درصورتيكه پيوند عضو مستلزم پرداخت فاضل دیه به جاني باشد فاضل دیه باید قبل
از پيوند پرداخت گردد.
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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.
Keywords: Substitution, Mitigation, Aggravation, Victim.
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