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 2، سیده پریسا اندک1سیدعلی ربانی موسویان
 

 چکیده 

ار نسبتا نزدیکی بره یکردیگد بدخرورد نیندو کشور ایدان و عداق به جهت تشابهات مذهبی و فدهنگی ا  قوا

بامرند. یکری ا  قروانین  مری و هد دو داعیه دار ابتنای قوانین خود بد اساس مدیعت مقدس اسالم  هستند،

کره  بامرد مری موضوعه دو کشور، قانون مجا ات است و ا  اهم جدائم مطدوحه در هد دو قانون، قترل عمرد

در قروانین جزایری دو کشرور بردای آن وضرع گددیرد  اسرت.  متفراوتیهای  دغم ادعای مذکور مجا اتعلی

و هرا  پژوهش حاضد سعی بد آن دارد تا برا روش توصریفی و تحلیلری برا مقایسره دو قرانون مرذکور، تفاوت

تشابهات مجا ات جدم مذکور را بدرسی و تبیین نماید و در نهایت میزان انطباق هد یرک ا  دو قرانون را برا 

پژوهش حاکی ا  آن است که مجرا ات قترل عمرد در قروانین های  نماید. یافتهمبانی فقه اسالمی مشخص 

کشور عداق یکی ا  سه مجا ات حبس ابد یا موقت، اعدام و حبس ابد یرا اعردام  کیفدی ایدان، قصاص و در

در نظد گدفته مد  است. در ایدان مجا ات اصلی و اولیه جدم قتل عمد،  قصراص اعرالم مرد  و در عرداق، 

اصلی مدتکب قتل عمدی، حبس موقت یا دائرم مقردر گددیرد  و در مروارد خراص مجرا ات قترل مجا ات 

. در ایرن میران گددد می چه این موارد اکثد حاالت و صور در قتل عمد را مامل عمدی را اعدام دانسته اگد

ی اعردام رئیس جمهور مستثنی بود  و به تصدیح قانون مجا ات عداق، کیفد اولیه و بی قید و مدط قاترل و

گددد مجا ات قتل عمدی در حقوق موضوعه ایدان مطابق برا مبرانی  می مقدر گشته است. در نهایت رومن

 که در حقوق موضوعه عداق، مبنای عدفی جای مدع را گدفته است. مدعی است حال آن

 .قعدا ایدان، قانون مجا ات قانون مجا اتقتل عمد، قصاص نفس، اعدام، حبس دائم،  واژگان کلیدی:

 

                                                      
 a.rabbani110@yahoo.com  اسالمشهر یاسالم آزاد دانشگاهی اسالم حقوق و فقه گروه اریاستاد -1
  )نویسننننده مسنننئول( اسالمشهر یاسنننالم آزاد دانشنننگاه  نننرم شناسنننی  کارشننننار ارشننند حقنننوق  نننزا و    -2

parisaladyiranian2016@gmail.com 
 11/83/1930: رشیپذ خیتار – 82/80/1930: افتیدر خیتار
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 مقدمه

تطبیقی با موضوع جدائم میان قوانین جزائی ایدان و عداق انجرام مرد  ماننرد های  اگدچه تاکنون پایان نامه

بدرسی تطبیقی بز  اختالس و یا بدرسی تطبیقی جدم کال  بدداری، اما موضوع جنا یت و مجا ات قترل ترا 

 عه قدار نگدفته است. به حال به صورت تطبیقی میان قوانین جزایی دو کشور مورد مطال

قترل عمردی  «المُکافِئَةِ عَمداً و عُدواناً.وَ هُوَ اِ هاقُ الّنفسِ المَعصُومَةِ »در تعدیف قتل عمد فدمود  اند:  فقهاه

، 4، ج8408دیگد)حلری، له مرخص عبارت است ا  اخداج نفس و روح انسان به نحو عمد و عدوان به وسری

یت ا  فقها چنین بیان کدد  اند: قتل عمدی عبارت است ا  رفترار بردون حقوقدانان ایدانی نیز به تبع(. 881

منتهرری برره مرردن انسرران دیگرردی  مجررو  قررانونی عمرردی و آگاهانرره یررک انسرران برره نحرروی کرره

اما قانون مجا ات ایدان بدای قتل عمرد تعدیفری ارائره نکردد  و تنهرا بره ذکرد  .(77 ،8788مود)گلدو یان،

 مصادیق بسند  نمود  است.

را بنابد اعتبارات مختلف به دسته هایی تقسیم نمود  اسرت. ا  نظرد ها  ون مجا ات عداق جدائم و مجا اتقان

به جدم عادی و جدم سیاسی تقسیم کدد  است کره قترل عمردی  77و  70طبیعت جدایم آنها را در مواد 

م نمود  کره عبرارت مان به سه نوع تقسی بامد. همچنین جدایم را ا  نظد اهمیت می در  مد  جدایم عادی

گیردد. امرا  مری قردارهرا  ، مخالفت. در این تقسیم بندی قتل عمد در قسمت جنایتا  جنایت، جنحه است

قانون مجا ات کشور عداق نیز مانند قانون مجا ات ایدان تعدیفی ا  قتل عمد ارائه نکدد  است و قانون گرذار 

 کند. یم مصادیقی ا  قتل عمد را مطدح 406عداقی تنها در ماد  

مود صردماتی اسرت  می تدین و سنگین تدین جدائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی به طور قطع مهم  

گددد و به یقین سنگین تدین مجا ات را بدای این جدم در پری خواهرد  می که منتهی به مدن مجنی علیه

 ودیعره عزیزتدین که انسانی حیات بودن تعدض غیدقابل و مصونیت اصل به سمت یک ا  نفس قتل دامت.

 .   (76 ،8788گلدو یان،)کند می متزلزل را جامعه  انتظام و امنیت دیگد سمت ا  و  ند می لطمه است

دهنرد و برد  مری مان را مسلمین تشرکیل ایدان و عداق ا  جمله کشورهایی هستند که اکثدیت جمعیت   

داننرد.  مری یدوی ا  فقره اسرالمیهمین اساس در وضع قوانین خود را مکلف به پایبندی مدیعت اسالم و پ

: اسرالم دیرن رسرمی کشرور و منبرع اصرلی مهوری دموکداتیک عداق مقدر دامتهقانون اساسی ج 7ماد  

کند: تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسرالمی تعرارض  می قانون گذاری است و در بند الف این ماد  تاکید

کلیره قروانین و »: تهسرالمی ایردان نیرز مقردر دامرقانون اساسی جمهوری ا چهارمدارد جایز نیست. اصل 
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باید بد اسراس مروا ین ها  مقدرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فدهنگی، نظامی، سیاسی و غید این

   «اسالمی بامد.

سوال اصلی این مقاله ا  این قدار است که وجو  امتداک و افتداق مجا ات قتل عمدی قصراص در قرانون   

بامد و در نهایت کدام یک توانسته انطباق بیشتدی برا کتراب و سرنت و مبرانی  می نون عداق چهایدان و قا

آمکار در بدخی ا  وجو  قوانین جزایری های  فدضیه بحث نیز چنین است که تفاوت فقه اسالمی پیدا کند؟

در قترل دهرد قرانون جزایری عرداق در براب اعردام  می دو کشور در باب قصاص و اعدام در قتل عمد نشان

عمدی بیشتد به سمت عدل تمایل پیدا کدد  تا قوانین جزایی ایردان و فاصرله بیشرتدی ا  اصرول و مبرانی 

 فقهی و مدعی یافته است.

گددد ابتدا به تعیین کیفد قتل عمد در قوانین جزایری دو کشرور  می مباحث تحقیق در چهار قسمت ارائه  

فیت اجدا و موارد سقوط مجا ات قتل عمرد بره تفکیرک مود و در سه قسمت بعد، مدایط، کی می پدداخته

 گددد و در پایان به صورت تطبیقی نتیجه گیدی خواهد مد. می قانون هد کشور ارائه

 نگاهی کوتاه و گذرا به قانون مجازات عراق و جایگاه مجازات قتل عمد در این قانون -1 

مرا  نروامبد سرال  78یسی در عداق در تراریخ قانون مجا ات عداق توسط فدماند  کل نیدوهای امیالگد انگل

به موقع اجدا گذامته مد. این قانون به نام قانون بیرداد  8888صادر مد  و ا  تاریخ اول ژانویه سال  8881

، با توضیحاتی که با قانون بیدادی منتشد مد در صرورت دا قابل اجدا در حکومت بیداد بودنامگذاری مد  ی

وضع و برا  بران  و یا حذل قوانین وجود دامت به این تدتیب قانون مجا ات بیداد نیا  امکان تییید و اصالح

سال اول تدجمه عدبی آن نیز وجود ندامت و اولرین تدجمره عدبری آن در  7، حتی در انگلیسی منتشد مد

منتشد مد بعد ا  تدجمه قانون عدبی دادگا  هایی کره مجردی قرانون بودنرد دچرار مشرکالتی  8878سال 

، قانون تدجمه مد  به عدبری و قرانون اصرالح مدند )قانون انگلیسی می دا با سه کتاب قانون مواجهمدند  ی

( بعرد ا  اصلی و تدجمه مد  نگامرته مرد  برود، یعنی قانون ر اثد تعارض بین دو قانون متعارضمد  که د

ن انگلیسی نگامته مرد  باالخد  قانون اصلی که به  باب بهتدین قانون بین این سه قانون، تالش بدای انتخا

کفایت نکدد و ا  آنجا کره جامعره همروار  و رو  بره رو  رو بره پیشردفت برود، ها  بود تایید مد اما تمام این

تی را به منظرور ایجراد ث ایجاد تحولی در قانون بیداد مد، و ارت دادگستدی هیامطالبات جامعه مدرن باع

وضع کددند و بارها و بارهرا طری چنرد سرال ایرن کرار را قوانین جدید تشکیل داد  و قوانین پیشنهادی را 

 به تصویب رسرید امرا هریچ 8817که آخدین نسخه کامل قانون مجا ات عداق در سال  تکدار کددند تا این
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، حیات قانون بیدادی کره توسرط د تهیه نشد و به وسیله این قانوننومتی ا  آن تا  مان صدور و نشگونه رو

 .اق وضع کدد  بودند به پایان رسیددر حدود پنجا  و اندی سال در عدنیدوهای امیالگد انگلیس 

در تقسیم بندی کتاب قانون مجا ات عداق قانون گذار چهار مبحث را با چهار عنوان و چهار کتاب مرورد    

، کتاب اول در ارتباط با قوانین عمومی و عامه قانون مجرا ات اسرت و کتراب دوم در سی قدار داد  استبدر

ضد مصلحت عمومی در قانون مجا ات عرداق گنجانیرد  مرد  اسرت و کتراب سروم در های  اط با جدمارتب

و هرا  ارتباط با جدایم علیه افداد مورد بدرسی قدار گدفته مد  است و کتراب چهرارم در ارتبراط برا مخالفت

و سپس بره ا ه قانون مجا ات خود به بابهای  ، هد یک ا  کتابسدپیچی مورد بحث واقع مد  است تمدد و

و کتراب دوم ا  مراد   811ترا  8مجزا تقسیم مد  است که کتاب اول ا  مراد  های  و بعد به بخشها  فصل

 را مرامل 106ترا  417و کتراب چهرارم ا  مراد   416ترا مراد   401و کتراب سروم ا  مراد   404تا  816

نجانید  مرد  اسرت و گددد. مبحث مجا ات قتل نفس که مورد پژوهش پژوهند  است در کتاب سوم گ می

مورد استثناه آن قتل رئیس جمهور است که در کتاب دوم مورد بحث قدار گدفته مرد  اسرت. براب اول ا  

کتاب سوم جدائم مدبوط به  ندگی انسان و سالمت بدن او است که فصل اول ا  این باب و ایرن کتراب بره 

 قتل عمدی اختصاص پیدا کدد  است.

 ایران و عراق جياییکیفر قتل عمد در قوانین  -2

در این قسمت ابتدا کیفد قتل عمد در قانون مجا ات ایدان و سپس در قانون مجا ات عرداق مرورد بدرسری 

 .قدار خواهد گدفت

 کیفر قتل عمد در قانون مجازات ایران -2-1

ا  موجبات قصاص در حقوق ایدان قتل نفس و نقص عضو و جداحت است که با توجه به موضروع پرژوهش 

قرانون مجرا ات  718طور که ماد   پددا یم. همان می سمت دوم آن صدفنظد کدد  و به قسمت اول آنا  ق

، موجب قصراص نفرس ا  برین فس، قتل عمد است به این توضیح کهاسالمی امار  نمود  موجب قصاص ن

 نفرس در صرورتی ثابرتبددن جان انسان بی گنا  ا  روی عمد است طبق مدایطی که خواهد آمد قصاص 

 طور عمد بکشد. ه ، انسان بی گناهی را نه ا  روی قصاص و نه در مقام دفاع بمود که مخص یم

که ا  قتل عمدی تعدیفری بره عمرل آمرد  بامرد بره ذکرد  ، بدون اینقانون مجا ات اسالمی 718در ماد  

 ومجا ات قترل عمردی در صرورت تقاضرای ولری دم »کدد  است به موجب ماد  مزبور:  مجا ات آن اکتفا

قانون ا  حیرث دیره و  ، قصاص و در غید این صورت مطابق مواد دیگد اینوجود ساید مدایط مقدر در قانون
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، عضو و منفعرت را تقسریم بنردی نمرود  و در سراید جنایت بد نفس 718و در ماد  « گددد می تعزید عمل

 موارد به بدرسی مصادیق جنایت پدداخته است.

 ت عراقکیفر قتل عمد در قانون مجازا -2-2

و در قسرمت اول حبس ابد یا موقت مقدر دامته است قانون مجا ات عداق، مجا ات قتل عمد را  401ماد  

 7مورد ا  موارد قتل عمد را اعدام معدفی کدد  و در قسمت دوم ایرن مراد  مجرا ات  8مجا ات  406ماد  

 مورد ا  موارد قتل عمد را اعدام یا حبس ابد معین نمود  است.

: هد کرس داند می قانون مجا ات عداق قتل عمدی را در موارد ذیل موجب مجا ات اعدام 406ماد  بند اول 

: الف( هد گا  قترل مود می که انسانی را عمدا در یکی ا  حاالت  ید به قتل بدساند به مجا ات اعدام محکوم

  منفجرد  یرا تدقره اتفراق ماد، ب( هد گا  قتل به وسیله سم یا کددن و آمادگی قبلی اتفاق بیافتد با کمین

حمانره در ارتکراب جردم اتفراق ، ج( هد گا  قتل با انگیز  پست یا در مقابل مزد یا با مریو  ای بری ربیافتد

،  ( هدگا  قترل برد روی مخصری کارمنرد یرا درجه یک( قاتل بامدافداد بیافتد، د( هدگا  مقتول ا  اصول )

و( هد گا  قاتل اقدام بره  افتد،یا به سبب آن اتفاق بی افسد خدمت عمومی در طول انجام وظیفه یا خدمت و

گا  قتل را عمداً با یک جدم یا بیشرتد  ،  ( هدقط یکی ا  آنها را به قتل بدساندقتل دو نفد و بیشتد نماید و ف

گا  قتل را بره عنروان مقدمره بردای ارتکراب جردم دیگردی یرا  ح( هد ،و یا بدای آغا  آن جدم مدتکب مود

که قتل را بدای تسهیل در انجرام آن جردم  بامد، یا این می سال حبس یکجا ات آن حداقل جنایتی که م

 ،مدتکرب مرود مجا اتیا بدای تمکین دیگد مجدمان یا مدیکان بدای ارتکاب و یا بدای فدار یا رهایی آنها ا  

قترل  در خرالل مردت حربس، مدتکربعمدی به  ندان ابد محکوم مود و  خاطد قتله گا  مجدم ب ط( هد

قانون مجا ات عرداق در  406طبق بند دوم ماد  آن در طول مدت اجدای مجا ات مود.  عمدی یا مدوع به

گا  مجدم قصد بره قترل رسراندن یرک  ( هدگددد: الف می مد موجب قصاص یا حبس ابدموارد ذیل قتل ع

ل رسراندن بعد ا  به قت گا  مجدم ، ب( هدمنجد به قتل یک نفد و بیشتد مود نفد را دامته بامد ولی فعل او

ور در گا  مجدم به  ندان ابد به سببی غید ا  مرورد مرذک ، ج( هدمقتول بدن وی را مثله )قطعه قطعه( کند

( محکروم مرود و در طرول مردت حربس، ی غیرد ا  قترل عمردیعنی به دلیلقسمت ط بند اول این ماد  )

 مدتکب قتل عمدی مود. 
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  شرایط قصاص در قانون مجازات ایران -3

 شرایط ثبوت قصاص -3-1

و وجرود سراید قانون مجا ات اسالمی مجا ات قترل عمردی در صرورت تقاضرای ولری دم  718طبق ماد  

 ا  حیرث دیره و تعزیرد عمرل ، قصاص و در غید این صورت مطابق مواد دیگرد قرانونمدایط مقدر در قانون

ی در صرورت وجرود مردایط . طبق این ماد  هد قتل عمدی موجب قصاص نیست بلکه قتل عمدگددد می

 پیش بینی مد  در قانون موجب قصاص است.

مقنن جمهوری اسالمی ایدان عالو  بد عمدی بودن قتل ال مه موجب قصاص بودن چنین قتلی را وجرود   

 داند. می مدایط خاص در قاتل و مقتول

 قاتل شرایط -3-2

حرد معرین سرنی اسرت کره  یدن بره، بلوغ قاتل اسرت و آن رسرین مدط در عمدی بودن قتلاول بلوغ:   

خویش و متحمرل ، عقاید مخصیت حقوقی کامل و مسئول اعمال، رفتار و حتی احیاناً ، دارایمخص قانوناً

قرانون مجرا ات  847(. افداد نابالغ مسئولیت کیفدی ندارند و ماد  877، 8777 گددد)ذاکدی، می نتایج آنها

ل و پرانزد  سرال تمرام دان و پسدان به تدتیب نره سراسن بلوغ در دخت»اسالمی چنین مقدر دامته است: 

قیق و بدرسری بره وسریله مقرام اگد پس ا  تح» :انون مجا ات اسالمیق 701به موجب ماد  « قمدی است.

، تددید وجود دامته بامد و ولری دم یرا مجنری قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مدتکب، هنگام ارتکاب جنایت

و ا  جنرون سرابقش انجرام گدفتره اسرت، لکرن در حال بلوغ وی یا افاقه اعلیه ادعا کند که جنایت عمدی 

خود بینه اقامه کنرد، در صرورت عردم ، ولی دم یا مجنی علیه باید بدای ادعاه مدتکب خالل آن را ادعا کند

، مدتکرب د حالت سابق بد  مان جنایت، افاقه مدتکرب برود  اسرت، اگاقامه بینه، قصاص نفس منتفی است

در غید این صورت با سروگند ولری  دم را ثابت کند تا قصاص ساقط مودخود در حال ارتکاب جباید جنون 

 «.مود می علیه یا ولی او قصاص ثابتدم یا مجنی 

بامد. هد گرا  مدتکرب در  می ، عاقل بودن ویدایط قتل عمدی موجب قصاص در قاتلدیگد ا  م عقل: یکی

 وبنحوی که فاقد اراد  یا قرو  تمییرز بامرد مجنرون محسربود  به  ان ارتکاب جدم دچار اختالل روانی م

 :مجارات اسرالمی چنرین مقردر مرد  اسرتقانون  787. در بند ب ماد  مود و مسئولیت کیفدی ندارد می

ایرن بنرد ا  قرانون  «مرود. مری طای محض محسوباگد جنایت به وسیله صیید یا مجنون ارتکاب یابد خ»

 بامد. می ل در  مان ارتکاب جدمبودن قات می نشان دهند  مدط عاقلمجا ات اسال
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 ص در صرورتی ثابرتقرانون مجرا ات اسرالمی قصرا 708طبرق مراد   قاتل پدر یا جدپدری مقتول نبامد:

 .  مود می مادر فد ندش را بکشد قصاصاگد  ا  اجداد پدری مجنی علیه نبامد. ، پدر یامود که مدتکب می

 شرایط مقتول   -3-3

در صورتی کره مجنری علیره دارای یکری ا  قانون مجا ات اسالمی  707ب ماد  جبه مو محقون الدم بودن:

 -8 حاالت ذکد مد  در بندهای این ماد  قانونی بامد، مدتکب به قصاص و پدداخت دیه محکوم نمی مرود:

)این مورد مدبوط به قصاص عضو برود کره ا  بحرث -7 مدتکب جدم حدی که مستوجب سلب حیات است.

مستحق قصاص نفس یا عضو فقرط نسربت بره صراحب حرق قصراص و بره مقردار آن  -7. ما خارج است(

متجاو  و کسی که تجاو  او قدیب الوقوع است و در دفاع مشدوع بره مردح مقردر در  -4. مود قصاص نمی

 انی و  انیه در حال  نا نسبت به موهد  انیه در غید موارد اکدا  و اضطدار به مردحی کره در  -1. 816ماد  

 قدر است.قانون م

مرود و ا  آن  مری این کشتن کسی که مدعاً و قانوناً مستحق قتل است و اصطالحاً مهدورالدم نامیرد بنابد  

جمله اند  انی و  انیه محصنه و مدتکبان بعضی ا  جدایم مستوجب حد که سه بار آن جدم را تکردار کردد  

گرددد. بره  کدام موجب قصاص نمی هیچ و بعد ا  هد بار حد جاری مد  و بدای بار چهارم مدتکب گددید ،

 نخواهرد بود)آقرایی نیرا،کشتن او موجب قصراص  طور کلی کسی که به موجب قانون مستحق مدن است

8787، 884). 

مود کره قترل عمردی  می ا  دیگد مدایط قصاص آن است که مقتول عاقل بامد و جنون مقتول موجب عقل:

. اما چنین حکمی در مورد قترل صریید جراری نیسرت و (881و 884، 8787)آقایی نیا، نشودموجب قصاص 

 جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است. 8قتل صیید ا  سوی بالغ موجب قصاص است.

بد اساس این مردط مسرلمان در  .مدط دیگد قصاص تساوی قاتل و مقتول در دین است بدابدی در دین:   

مراد  . (716، 7، ج8710)مرهیدثانی، امد چه کافد ذمیچه کافد حدبی ببدابد کشتن کافد کشته نمی مود 

مجنی علیره عاقرل و در  مود که... می قصاص در صوررتی ثابت»دارد:  می مقدراسالمی قانون مجا ات  708

مقترول بدابرد بامرد و یرا به البته مقصود این است که یا قاتل در دین نسبت  «دین با مدتکب مساوی بامد.

چه در دیرن برا او مسراوی نیسرت.  مود اگد می د لذا کافد در بدابد مسلمان قصاصنسبت به او پایین تد بام

مسلمان مدتکب جنایت عمردی برد مسرلمان، گا  غید هد»دارد:  می مقدر اسالمی قانون مجا ات 780ماد  

   «ذمی، مستامن یا معاهد مود، حق قصاص ثابت است.

                                                      
 1932قانون مجازات اسالمی مصوب  983ماده  - 1
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قرانون مجرا ات ایردان عبرارت اسرت ا : در مود  می در نگاهی کوتا  مدایط قتل عمدی که موجب قصاص

: بلوغ، عقل، قاتل پدر یا جدپردری مقترول نبامرد مود می مدایط قاتل که خود به سه قسمت تقسیم الف(

 مرود: عردم اسرتحقاق قترل، عاقرل برودن، مری ت نیز به سه مورد تقسریممدایط مقتول که این قسمب( 

 اخته مد.مسلمان بودن که به توضیح هد یک به طور مختصد پدد

 شرایط اجرا   -3-4

 قانون مجا ات اسالمی ایدان عبارت است ا : 718مدایط اجدای قصاص طبق ماد  

تقاضای ولی دم: تقاضای قصاص یا عفو ا  آن به ولی دم مقتول واگذار مد  است، در همین خصوص مراد  

ی او حرق قصراص هیچ کرس غیرد ا  مجنری علیره یرا ولر»مجا ات اسالمی مقدر دامته است: قانون  478

در ارتبراط برا اولیراه  «را قصاص کند، مستحق قصاص است.مدتکب را ندارند و اگد کسی بدون اذن آنان او 

یک ا  آنها ثابت است و همچنرین اگرد  دم مقتول اگد تعدد ولی دم وجود دامته بامد حق قصاص بدای هد

بامد همسد مقترول کره در  بعفو مدتک تعدادی ا  اولیاه دم خواهان قصاص و تعدادی نیز خواهان دیه و یا

. در هد صرورت بدد می بامند، ارث می قصاص طبق قانون حق مداخله ندارد ا  آنان که خواهان دیه عفو و یا

در هد حق قصاصی اگد بعضی ا  صاحبان آن خواهان دیه بامند یا ا  قصاص مدتکب گذمت کردد  بامرند، 

دیگدان را در صورت گذمرت آنران بره مدتکرب و در  کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه

صورت درخواست دیه به خود آنان بپددا د. در تمام این موارد پدداخت دیه بره قاترل بایرد قبرل ا  قصراص 

دای ، حرق قصراص ا  او بر  اولیای خون بد دیه مصالحه کنند، بنابد قول مشرهورتدصورت گیدد اگد بدخی ا

کبیرد و  همچنرین اگرد بدخری ا  اولیراه دم. (774، 7، ج8710ثانی، مهیدساید اولیای خون محفوظ است)

توانند مدتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولری صریید یرا مجنرون  می عاقل خواهان قصاص بامند،

خواهان اداه یا تامین سهم دیه مولی علیه خود ا  سوی آنان بامد باید مطابق خواست او عمل کننرد مفراد 

مرود نیرز  می ی که حق قصاص به علت مدن مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقلاین ماد  در موارد

 جاری است.

، غایب بامند و مدت غیبت آنان کوتا  بامرد صردور احبان آنهمچنین در هد حق قصاصی اگد بعضی ا  ص

مرد مقرام نباافتد و اگد غیبت طوالنی بامد و یا امیدی به با گشتن آنران  می حکم تا آمدن غایب به تعویق

گیدد و چنانچره  مران با گشرت معلروم نبامرد مقرام  می ، به جای آنان تصمیمرهبدی به عنوان ولی غایب

نمایرد،  مری  مان غیبت اتخراذ تصرمیم گذمت  مان کوتا  و قبل ا  طوالنی مدن رهبدی بدای آنان پس ا 

ذمرت گکننرد و اگرد حاضردان ا  تامیین سهم غایبان در دادگا  قصاص  توانند پس می ،کسانی که حاظدند



  

 

 

 

43 

 خواهران است و اگرد آنران پرس ا  حاضرد مردن ، حق قصاص غایبان محفوظکنند یا با او مصالحه نمایند

بره  ند یرا برا مدتکرب مصرالحه کردد  انردباید نخست سهم دیه کسانی را که گذمت نمود  ا قصاص بامند

 (.811 ،8787کنند)آقایی نیا،دا ند و سپس قصاص مدتکب بپد

مقدر در قانون است در صرورتی کره های  ، لزوم پدداخت دیهدیات مقدر: مدط دیگد اجدای قصاص پدداخت

قاتل مدد و مقتول  ن بامد یا قاتل متعدد و مقتول واحد بامد ولی دم مقتول بدای استیفاه قصاص ا  مردد 

، 8،ج 8781قی،)صرادد تفاضل دیه را اول پدداخت نمایرد، بعرد قصراص را اسرتیفاه کندو قاتلین متعدد بای

 (.  مان پدداخت دیه در کلیه موارد قبل ا  اجدای قصاص است.811

چره  ، اگردبدون اذن امام قصراص را اجردا کنرد تواند خودش می خون، اگد یک نفد بامداذن ولی امد: ولی  

 اجردای بهتد است که ا  امام اذن بگیدد به ویژ  در مورد قصاص عضو اگرد اولیرای خرون چنرد نفرد بامرند

تواننرد قصراص را  مری قولی ا  اولیای خون آنان کره حاضرداند ، بنابداص منوط بد اذن همگی آنان استقص

، 7ج،8710ضرامن خواهنرد بود)مرهیدثانی،سایدین ا  دیره های  اجدا کنند و در این صورت نسبت به سهم

 .مرود مری د تعزیردولی امد قاتل را قصاص نماییا با وجود عدم اذن  (. چنانچه ولی دم بدون استیذان و777

 .مجا ات اسالمی پیش بینی مد  است قانون 470این امد در ماد  

بعد ا  وجود تمام مدایطی که در قانون مجا ات ایدان ذکد مد قاتل با کیفیت اجردای قصاصری کره بیران  

 مود. می خواهد مد مجا ات

 اعدام به سبب قتل عمدی در قانون مجازات عراق  ثبوت شرایط -4

بامد که در هد کشور و تمدنی مورد توجه قدار گدفته است بره  می عامل اصلی در ارتکاب جدائم سن: سن یک

طوری که در تمامی کشورهای جهان کودکان را مجرا ات نمری کننرد و تنهرا در صرورت مردید برودن نروع 

انون گرذار کننرد. قر مری مدتبط با این موضوع مانند کانون اصالح تدبیت نگهرداریهای  جنایت آنها را در محل

قانون مجا ات خود را به ایرن بحرث اختصراص داد   64عداق نیز این مورد را ا  نظد خود گذراند  است و ماد  

قرانون  64و کودکانی که هفت سالگی خود را به پایان ندسانید  اند را مجا ات کیفردی نمری کنرد و در مراد  

 ید ا  مجا ات کیفدی در نظد گدفته است.مجا ات خود بدای نوجوانان هفت تا هجد  سال نیز تدابیدی غ

عقل: یکی ا  مدایط اعدام به سبب قتل عمدی در قانون عداق، عاقل بودن قاتل است. همان طور کره در مراد  

قانون عقوبات عداق بیان مد  است، مورد با خواست قدار نمی گیدد کسی که هنگام ارتکراب جردم ادراک  60

که اراد  خود را به دلیل جنون یا یک مشرکل روانری ا  دسرت بدهرد یرا بره خود را ا  دست داد  بامد یا این 

سببی ا  اسباب مست یا تخدید مد  بامد به دلیل استفاد  ا  مواد  مست کنند  یا مخردر کره بردون دخالرت 
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جانی مورد مصدل قدار گدفته بامد، یا به هد اسباب دیگدی که به موجب آن، این مرخص اراد  و ادراک خرود 

 مود که دارای ادراک و قو  تمییز بامد. می دست داد  است و... مدتکب تنها  مانی مجا ات را ا 

دارای عقل بودن جانی در هنگام ارتکاب جدم دلیل بد صحت انجام جدم اسرت اگرد چنانچره جرانی دارای 

صرورتی ، مجا ات نخواهد مد این در قانون مجا ات عداق 60د طبق ماد  جنون در هنگام ارتکاب جدم بام

... ا  در یرا مسرت کننرد  یرا روان گرددان ومخرود را به سبب مصدل مواداست که مدتکب جنایت اراد  خ

دست نداد  بامد در این صورت اگد مدتکب جنایت عمدی بد دیگدی مود مجا ات نمی مود و چنانچره ا  

همرین  68ا در مراد  ، لرذآید این نوع جنایت را غیدعمدی یا مبه خطایی متصور مد  انرد می بد بطن ماد 

مخدر یا مست کننرد  و برا خود را در نتیجه استفاد  ا  موادقانون تصدیح مد  است چنانچه ادراک و اراد  

، هد چنرد بره دلیرل یرک مود می جدمی که واقع مد  مجا ات اختیار و با علم ا  دست داد  بامد به دلیل

یا مست کنند  را ا  روی عمرد اسرتفاد  و بره  مخدرافتاد  بامد و در صورتی که مواد قصد خاص این اتفاق

. چنانچره مرود مری ا  عوامرل مشردد  جردم محسروبهدل ارتکاب جدم انجام داد  بامد در این صرورت 

. پرس اگرد  مرانی قاترل دارای عقرل بدای ارتکاب جدم مدط مجرا ات اسرت مود دامتن عقل می مشاهد 

مخدر یا مرواد دل موادد ایجاد جنایت به سبب مصنبامد مجا ات نخواهد مد و چنانچه عقل خود را به قص

 مود. می تدین مجا ات محکومبب دیگدی  ایل کدد  بامد به مدیدمست کنند  یا به هد س

بره آن امرار   67مدط دیگد اعدام در قتل عمدی مورد اکدا  واقع نشدن جانی است که در ماد  عدم اکدا : 

ت قدار نمی گیدد کسی که به ارتکاب جدم اکدا  مرد  بامرد مورد با خواس»دارد:  می مد  و این ماد  مقدر

 .«ی که قدرت دفع آن را ندامته بامدچه به وسیله قو  مادی و چه به صورت یک قو  معنوی به نحو

ه قانون مجا ات عداق اکدا  موند  را مصون ا  مجا ات دانسته اسرت بره طروری کر 67قانون گذار در ماد  

بره حرداکثد »دارد:  مری ا ات اکدا  کنند   مقردردر مورد مج 470و در ماد  د قدرت دفع آن را ندامته بام

مود هد کس که دیگدی را با جان یا مال او و یا مال دیگدی یا برا اسرناد مدبروط بره  می سال محکوم هفت

آبدو یا افشای آنها تهدید کند و هدل ا  آن درخواست چیزی یا فدمان به کاری یرا امتنراع ا  فعلری یرا بره 

گا  تهدید در یک نامه بدون اسم یرا منسروب بره  گددد هد می و به همان مجا ات محکومظور آنها بامد من

 «ی موجود یا ادعا مد  اتفاق افتد.گدوهی مخف

این قرانون  67ولیت جنایی در قانون مجا ات عداق، ضدورت است که ماد  : ا  دیگد موانع مسئعدم ضدورت

با خواست نمی مود کسری کره مدتکرب جدمری مرود کره »دارد:  می ت و مقدرآن را پیش بینی کدد  اس

ضدورت آن را پیش آورد  بامد و بدای دفاع ا  نفس یا مخص دیگدی یا مالش یا مال دیگدی ا  یک خطرد 

بزرن که او عمداً باعث ایجاد آن خطد نبود  و قدرت منع این خطد به روش دیگردی را ندامرته بامرد بره 



  

 

 

 

45 

کره ضردورت این ماد  با بیان ایرن موضروع .« هند  جدم مناسب با خطد بامدکیل دمدط این که فعل تش

 816توانرد برا مراد   مری ، دفاع ا  نفس را نیز در خود گنجانید  است. این ماد مانع مسئولیت کیفدی است

قانون مجا ات اسالمی ایدان همخوانی دامته بامد  یدا هد دو دفع ضدری را در نظد گدفته اند که فدد قرادر 

 به دفع آن نیست مگد با ارتکاب جنایت.

 کیفیت اجرای قصاص در قانون مجازات ایران  -5

متردین آ ار را بره ، کره کمتعرارلهای  قصاص نفس فقط به مریو قانون مجا ات ایدان  476بد اساس ماد  

پرنجم عزید مقدر در کتاب جایز است و مثله کددن او پس ا  قصاص ممنوع و موجب دیه و ت رساند می قاتل

 برد گرددن کفایرتضدب . قصاص نیست مگد با ممشید یا چیزی که جایگزین آن است و است« تعزیدات»

ا  سویی تعردادی ا  فقهرا (. 788 ،8408بامد)حلی،به آتش کشیدن یا غدق کددن  مود گد چه جنایت می

ه بردای و قصاص  با تفنر  و ماننرد آن در صرورتی کر س مطابق رفتار مدتکب معتقد هستندبد قصاص نف

(. چه بسا ا  عبرارت 781، 7،ج 8407دانند)امام خمینی، می ی ا  قصاص با ممشید آسان تد بامد، جایزجان

، ا  د  فروق الرذکد، بتروان اسرتفاد  کردددر مرا« رسراند می کمتدین آ ار را به قاتل، که متعارلهای  میو »

قاترل برا گیروتین و دن سرد ، قطرع کردکشند ، خوراندن سمهای  گدی همچون تزریق آمپولدیهای  روش

 توان بدای کشتن جانی استفاد  نمود. می ، اتصال بدق به او و... نیزابزارهای مشابه

ن مجا ات ایدان  ن حامله که محکوم به قصاص است نباید پریش ا  وضرع حمرل قانو 477بد اساس ماد   

طفرل محفروظ بمانرد  مرانی کره حیرات  قصاص مود و اگد پس ا  وضع حمل نیز بیم تلف طفل بامد ترا

را جرایز نمری . مستند مدعی وضع این ماد  آیه قدان است که اسدال در قصراص افتد می قصاص به تاخید

(. اگرد جرانی  ن 710، 81،ج 8486مرود)حدعاملی،  مری داند  یدا کشتن جنین، اسدال در قتل محسروب

مرود  مری ، قول  ن پذیدفتهنبودنمود و در باردار بودن و  باردار بامد تا  مان وضع حمل ا  او قصاص نمی

 (.771، 7ج،8710مهادت ندهند)مهیدثانی،چه ماماها  اگد

قانون مجا ات ایدان اگد پس ا  اجدای قصاص نفس، قاتل  ند  بمانرد حرق قصراص بردای  477بنابد ماد    

نرد  آیرد   مری ( بره وجرودچند بسیار نادر هدی ا  مشکالتی که در بدخی موارد )یک ولی دم محفوظ است.

 ماندن قاتل پس ا  اجدای قصاص است. ا  آنجا که قصاص نفس به معنای خارج کددن روح ا  جسرم قاترل

لرذا اگرد پرس ا  اجردای  بامد، تا  مانی که قاتل در این وضعیت قدار نگیدد قصاص صورت نمری گیردد. می

گونه ای که جرایز وی را به  ؛ لکن اگدقصاص نفس، قاتل  ند  بماند حق قصاص بدای ولی دم محفوظ است

 ته در صورتی که قاترل آسریب ببینردطور که ادامه ماد  مذکور مقدر دام ، همانکدد  بامد قصاص نیست
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، قاتل حق قصراص عضرو او را دارد و حرق مشدوط به مدایط قصاص عضو ا  جمله عدم خول تلف ولی دم

 ،اید حرق خرود را اسرتیفاهقصاص نفس نیز بدای ولی دم باقی است ولی قبل ا  اجدای قصاص نفس قاتل ب

 ، قاتل حق قصاص او را ندارد.د ولی دم نخواهد دوبار  قصاص کندمصالحه یا گذمت کند لکن اگ

 کیفیت اجرای اعدام در قانون مجازات عراق  -6

، بنابداین نگراهی بره  ات عداق چیزی پیش بینی نشد  استدر ارتباط با کیفیت اجدای اعدام در قانون مجا

. در ایرن قرانون در در این موضوع خالی ا  لطرف نیسرت 8848کیفدی نظامی عداق مصوب آیین دادرسی 

 مورد نحو  اجدای حکم اعدام مدایط ذیل مقدر گددید  است:

خود مکان اجدای حکم را در  ندان و یا هد جای دیگردی کره  811این قانون در ماد   مکان اجدای حکم:  

تواند بره صرورت  صدیح قانون عداق، اجدای مجا ات اعدام می طبق نص کند دانسته است. می قانون تصدیح

 علنی و در هد مکانی خارج ا   ندان، صورت پذیدد.

ها در نظرد گدفتره  هایی که جدیدا در حو   ساختار اجدای مجا ات یکی ا  گام :مورای ناظد بد اجدای حکم

ن قاضری نظرارت کامرل و مد  است، استفاد  ا  یک قاضی در هنگرام اجردای حکرم اسرت. مسرئولیت ایر

مستقیم بد نحو  اجدای مجا ات است. این نظارت قضرایی بره دلیرل مرؤثد برودن آن برد تحقرق مفهروم و 

نروع اصرلی تقسریم نمرود:  سهتوان به  می این ساختار نظارت را پذیدد. مضمون اجدای مجا ات، صورت می

یرک  .بدای انجام ماموریرت نظرارتورود یک دادگا  مستقل  .نظارت دادگاهی که حکم را صادر کدد  است

مرود و  مری کمیته تلفیقی و تدکیبی متشکل ا  دو گدو  فوق که بهتدین سراختار بردای نظرارت محسروب

یین دادرسی کیفدی عداق به تشرکیل مرورای ا  آ 711در ماد   کند. می سالمت اجدای مجا ات را تضمین

بق قانون، مورای ناظد ا  یک قاضری کیفردی، ها امار  صدیح صورت گدفته است. ط بد اجدای مجا ات ناظد

ای ا  و ارت کشور، رئریس  نردان،  یکی ا  اعضای دادستانی کل کشور )در صورت امکان حضور او(، نمایند 

پزمک  ندان و یا هد پزمک دیگدی کره بره نماینردگی ا  و ارت بهدامرت معدفری مرد  بامرد، تشرکیل 

دهد که این کشور سراختار سروم نظرارت  ر عداق نشان میآیین دادرسی کیفدی د 711مود. مفاد ماد   می

 ها را در دستور کار خود قدار داد  است؛ یعنی کمیته تدکیبی که پیشتد بدان امار  مد. بد اجدای مجا ات

هرای اجردای مجرا ات اعردام در قرانون، بره دار  تردین روش جمله مهم : ا اجدای مجا ات اعدامهای  روش

د  ا  مامین اعدام گیوتین، استفاد  ا  صرندلی الکتدیکری، اسرتفاد  ا  اتراق گرا  و آویختن، تیدباران، استفا

ام بره های مذکور به جرز روش اعرد یک ا  روش حال، قانون عداق هیچ همچنین تزریق کُشند  است. با این

وش چند کره ایرن قرانون در بدخری مروارد، اسرتثنائا ر نظد قدار نداد  است؛ هدوسیله به دار آویختن را مد
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بینی کدد  که آن، اعدام به وسیله تیدباران است؛ رومی که تنها علیره نظامیران بره کرار  دیگدی را نیز پیش

ا  قانون آیین دادرسی کیفدی ایرن  8ای اعدام در قانون عداق در موادیدر مورد کیفیت اجد مود. گدفته می

 مد  است.کشور امار  

 موارد سقوط قصاص در قانون مجازات ایران -7

، سرقوط ددی به طور کلی یا موقت سراقط مرود، ممکن است به جهت موانع متعق قصاص پس ا  ثبوتح

وت قاترل و عردم دستدسری بره بامد: فر می قصاص نفس در حقوق ایدان نیا مند وجود یکی ا  جهات ذیل

 .گذمت ولی دممتهم، گذمت مقتول، 

قانون مجا ات ایردان  471اساس ماد   ، بدفوت قاتل و عدم دستدسی به متهم: یکی ا  موارد سقوط قصاص

گا  در جنایت عمدی، به علت مردن یرا فردار  طبق این قانون هد .بامد می فوت قاتل و عدم دستدسی به او

مرود  می ، دیه جنایت ا  اموال مدتکب پدداختب ممکن نبامد با درخواست صاحب حقبه مدتک دستدسی

تواند دیره را ا  عاقلره بگیردد و  می قتل عمد ولی دم و در صورتی که مدتکب مالی ندامته بامد در خصوص

مرود و در  مری لمرال پدداخرتدر صورت نبود عاقله یا عدم دستدسی به آنها یا عدم تمکن آنها دیه ا  بیت ا

. چنانچه پس ا  اخذ دیه دستدسی به مدتکب جنایت اعرم ا  قترل و غید قتل، دیه بد بیت المال خواهد بود

صورتی که اخذ دیه به جهت گذمت ا  قصاص نبامد حق قصراص حسرب مرورد غید قتل ممکن مود در 

 بدای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است لکن باید قبل ا  قصاص، دیه گدفته مد  را بدگدداند.

عمد تشخیص داد  ولی اولیای دم خواهران قصراص او برود  انرد فروت را غید واتلی که دادگا  عمل ااگد ق  

ی واقعری مرددن گراه (.874،8771مهدی و ستود  جهدمی،)7وانند مطالبه دیه نمایندت می نماید اولیای دم

                                                      
 تنهنا  اعندام  حکم( ب .شود می نگهداری ندانز در حکم، ا رای مقدمات انجام زمان تا اعدام به محکوم فرد( : الف201 ماده - 1
 .شود می ا را ذیل مواد احکام اسار بر و  مهوری ریاست فرمان با
 دادگستری وزیر برای را نهایی حکم متن بایست می داد، قرار تأیید مورد را صادره اعدام حکم استیناف دادگاه : اگر201 ماده
 ریاست به مراتب ابالغ از کند. پس ابالغ حکم، ا رای فرمان صدور  هت ی مهور ریاست به را مراتب نیز او تا کند ارسال

 محکومین برای یا و گیرد می نظر در را  ایگزین مجازات یا و کند می صادر را حکم ا رای فرمان یا  مهور رئیس  مهوری،
 است موظف دادگستری وزیر کند، صادر را حکم ا رای فرمان  مهوری، ریاست که در صورتی. کند می صادر عفو حکم
 .دهد انجام را حکم ا رای  هت قانونی مراحل خصوص، این در مقتضی دستورات صدور ضمن
 از متضرر افراد و شود می متوقف نهایی صورت به ها آن محاکمه شد، صادر محکومان برای عمومی عفو فرمان : اگر981 ماده
 نمایند. مرا عه مدنی های دادگاه به خود حق احقاق برای که دارند را حق این  رائم
 شد. خواهد فرعی و اصلی های مجازت شدن ساقط مو ب خصوصی عفو برای  مهوری ریاست  فرمان : صدور981 ماده
 اداره حقوقی قوه قضائیه 1/11/02-1033/0 ی شمارهمشورت هینظر - 2
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حکرم »دن فدضی را پیش بینی کدد  است: قانون مدنی ایدان مد 8088ماد  بامد.  می است و گاهی فدضی

مود که ا  تاریخ آخدین خبدی که ا  حیات او رسرید  اسرت مردتی  می موت فدضی غایب در موردی صادر

مرود  مری در صورت موت فدضی نیز قصاص سراقط.« ی ماندد که عادتا چنین مخصی  ند  نمگذمته بام

افتد و قدار موقوفی تعقیب صرادر ، اعتبرار امرد مختومره را  می اما چنانچه غایب پیدا مود پدوند  به جدیان

 (.488، 7،ج 8787ندارد) راعت،

مله این که بالفاصله پس ا  ارتکراب قترل مختلفی بامد ا  جهای  فدار مدتکب قتل عمد ممکن است به صورت

فدار کند و بدون حضور در هیچ یک ا  مداحل دادرسی محکوم به قصاص مود، در مدحله تحقیقات مقردماتی 

یا بخشی ا  آنها حضور دامته و قبل ا  محاکمه فدار کند، بعد ا  محاکمره و صردور حکرم فردار کنرد، پرس ا  

ند. در هد صورت تفاوت وجود ندارد کره فردار قاترل قبرل ا  تعقیرب و قطعیت حکم و قبل ا  اجدای آن فدار ک

اما هد گا  متهم در مدحله تحقیقات مقردماتی حضرور دامرته و مرخص دیگردی  8محاکمه یا بعد ا  آن بامد.

 (.488، 7،ج 8787بدای او وثیقه سپدد  بامد، دیه مقتول ا  محل وثیقه تادیه خواهد مد) راعت،

د توانر مری ، مجنی علیرهایدان در قتل و ساید جنایات عمدیقانون مجا ات  761  : طبق مادگذمت مقتول

وارثران  ، ا  حق قصاص گذمت کدد  یا مصرالحه نمایرد و اولیرای دم وپس ا  وقوع جنایت و پیش ا  فوت

ن مدتکب بره تعزیرد در کتراب ، لکدمطالبه قصاص نفس یا دیه کنن نمی توانند پس ا  فوت او، حسب مورد

 مود. می محکوم« تعزیدات»پنجم 

در این رابطه میان فقها اختالل نظد وجود دارد. نظد مشهور فقها با قانون کنونی منطبق است و علرتش آن 

 داننرد. محقرق نجفری در ایرن برار  مری است که مجنی علیه را تا  مانی که  ند  است صراحب ایرن حرق

دایت آن را مرورد عفرو قردار دادم چنرین اگد مجنی علیه به صداحت بگویرد کره جنایرت و سر»فدماید:  می

دیره یرا قصراص عضرو و گذمتی نسبت به جنایت هایی که هنگام گذمته تحقق یافتره اسرت کره همران 

؛ و ابداه آن اختالل نظرد وجرود دارد، صحیح است اما در مورد صحت قصاص یا دیه نفس بامد می جداحت

است کره وی تمایرل بره ایرن نظدیره دارد  ، آن را صحیح دانسته و گفته مد ی در کتاب خاللمیخ طوس

گونه که مهید اول در کتاب غایةالمدام و مهید ثانی در کتاب الدوضرة البهیّره و مقردس اردبیلری در  همان

ه . امرا عرد  ای معتقدنرد کر(470، 7،ج8487)نجفی،را پذیدفتره انرد کتاب مجمع البدهان همین دیردگا 

را ببخشد قصاص نفس ساقط نمی مرود، چرون  ص نفسقصا قصاص حق اولیای دم است، اگد مجنی علیه

. همچنرین گذمرت ا  دیره نیرز قصاص نفس، حق ولی است نه مجنی علیه، بنابداین عفو او تراثیدی نردارد

                                                      
 اداره حقوقی قوه قضائیه 28/9/01-1211/0 ی شماره مشورت هینظر - 1
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اط مالم یجب اسرت ، اسقمود. بنابداین اسقاط دیه قبل ا  مدن می  یدا دیه پس ا  مدن ثابت تاثیدی ندارد

احتیراط را در  (. عرد  ای نیرز جانرب احتیراط را بدگزیرد  انرد و817، 7،ج 8787نردارد)خوئی،که تاثیدی 

 (.  77، 8777اند)کدمی،مصالحه دید  

بامد ولی با رضایت ولری  می قانون مجا ات ایدان قتل عمد موجب قصاص 771طبق ماد   :گذمت ولی دم

وص مترون قرانونی داللرت دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتد یا  یادتد تبدیل خواهد بود. در این خص

م گذمرت که گذمت اولیاه دم باید قبل ا  صدور حکم قصاص بامد بلکه بعد ا  صدور حکم هر ندارد بد این

مداحرل مختلفری ، گذمرت یرا مصرالحه ممکرن اسرت در . بد اساس قواعد عمومی8بامد می اولیاه دم موثد

یفدخواسرت و قبرل ا  ، بعرد ا  کخواسرتصورت گیدد ا  جمله قبل ا  تعقیب، بعد ا  تعقیب و قبل ا  کیفد

وط قصراص گذمت ولی دم در هد مدحله ا  قصاص باعث سقصدور حکم قطعی، بعد ا  صدور حکم قطعی. 

و قردار گردفتن . ممکن است بدخی ا  اولیای دم پرس ا  مردوع بره قصراص است و قاتل قصاص نمی مود

ود صدماتی بد جرانی گرددد، در ایرن ا  قصاص گذمت کنند و این موضوع موجب ور طناب بد گددن جانی

اگد مجنری علیره یرا همره اولیرای دم پریش ا  »قانون مجا ات ایدان مقدر نمود  است:  477خصوص ماد  

مرود و آنران ضرامن  مری قصاص یا در حین اجدای آن ا  قصاص مدتکب گذمرت کننرد، قصراص متوقرف

بنرابداین اگرد گذمرت ولری دم  ..«بامند.. خسارتی که در حین اجدای قصاص به مدتکب رسید  است نمی

، مبامرد چه اولیرای دم هنگام اجدای حکم، صدمات روحی و جسمی  یادی به جانی وارد کند در اینجا گد

ها  لیتی بدای جبدان خسرارتمخص جانی است پس اولیای دم مسئو ندر ورود صدمات هستند اما سبب آ

 .کند می ، این حکم را تاییداقدام. همچنین قاعد  ندارند

 موارد سقوط اعدام در قانون مجازات عراق -8

، ممکن است به جهت موانع متعددی به طور کلری یرا پس ا  ثبوت بد اساس قوانین کشور عداق حق اعدام

فروت  :ا ات بنابد یکی ا  دالیل ذیل استقانون مجا ات عداق اسقاط مج 810. طبق ماد  مود موقت ساقط

 818مراد     مجدم در مواردی که قانون آن را بیران کردد  اسرت.گذمت مجنی علیه ا ،عفو عمومی متهم،

حکم جزایی صادر  در مورد جدم یا اقردام پیشرگیدانه بره وسریله عفرو »دارد:  می قانون مجا ات عداق مقدر

عمومی یا گذمت و عفو مجنی علیه در حالت هایی که قانون آن را مشخص نمود  و نیز برا گذمرت مردت 

 مرود و اعتبرار وی برد مری که مدتکب فعلی مود که آن را لیو نمایرد سراقط این توقف اجدایی حکم بدون

                                                      
 هیقوه قضائ یاداره حقوق 23/1909-1132/0شماره  یورتمش هینظر - 1
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اصلی و تبعی و تکمیلی و اقدامات پیشگیدانه با ساقط مردن حکرم بنرابد یکری ا  های  و مجا ات 8گددد می

 «مود. می علیه یا عفو خاص ساقط دالیل مذکور در بند قبلی و یا با فوت محکوم

دارد هرد گرا  فروت  مری در فصل دوم ا  باب مشم قانون مجرا ات عرداق بیراناحکام تفصیلی  :فوت متهم

رود  مری مود و همه اثدات این حکم ا  بین می محکوم علیه قبل ا  تییید حکم نهایی بامد جدم ا  او ساقط

مگد اثدات بد مخصی که علیه او در دادگا  مدنی صالح اقامه دعوی مد  بامد اما اگرد بعرد ا  تیییرد حکرم 

مرالی هرای  مود به جرز مجا ات می یی فوت کند مجا ات و اقدامات پیشگیدانه محکوم به آن ا  او ساقطنها

مانند جزای نقدی و رد مال و اقدامات پیشگیدانه مالی همانند مصادر  و پلمپ محل  یدا ایرن مرواد بعرد ا  

   . ماند می رت ماتدک بدای ورثه باقیفوت محکوم علیه به صو

تصردیح کردد  اسرت کره  810قانون مجا ات عداق در ارتباط با گذمت مقترول در مراد  : گذمت مقتول  

گذمت مجنی علیه ا  عوامل سقوط مجا ات است و هیچ مدایط خاصی بدای سقوط مجرا ات اعردام قردار 

. طبرق نردا یماتوان نظدی به گذمت مقتول بی می نداد  است. اما با نگاهی به قانون آیین دادرسی عداق نیز

اگد فدد قدبانی ا  مکایت خود گذمرت و رضرایت داد، دادگراهی کره حکرم را صرادر  این قانون 7717  ماد

گیدی  ت، برا پستوان بد سد آنها مصالحه دام کدد  و یا دادگا  جایگزین آن، آ اد است تا در جدائمی که می

ایرن قرانون  748د  همچنرین مرا چند که پدوند  به مداحل پیشدفته رسید  بامد. هد مکایت را قبول کند

، جهت تأیید و یا تجدیردنظد در رو  ا   مان صدور حکم د دادگا  پدوند  حقوقی را در طول دارد:  می اعالم

کند. در این حالت، دادگا  استینال ا  اختیراراتی بدخروردار اسرت کره در  به دادگا  استینال ارسال می آن

 ها امار  مد  است. این قانون به آن

                                                      
قانون اصول المحاکمات الجزائیه عراق عبنارت اسنت از کنل منن حنرم منن بعن          932مقصود از رد اعتبار بنابر نص ماده  -1

نصنوص علینه   الحقوق و المزایا یمقتضی احکام قانون العقوبات سبب الحکم علیه فی  نایت  نحه یرد اعتبارة و فق االحکام الم
 .فی هذا الباب

 تیشکا یریگ درخواست بازپس تواند یعهده دارد، م را بر یو یندگینما یکه به صورت قانون یکس ایو  یالف: فرد قربان -2
با درخواست  یو تنها زمان ستین یاز آنها کاف یکی تیگاه رضا چند نفر باشند، آن انیرا به دادگاه ارائه دهد. ب: اگر قربان

از  یشمار ای کیاز  تیگاه رضا چند نفر باشند، آن نیدهند. ج: اگر محکوم تیآنها رضا یکه همگ شود یفقت مموا تیرضا
 یداده از  مله  رائم  . د: اگر  رائم رخستین گرانیبه د میقابل تعم تیرضا نینبوده و ا شان یاز همگ تیآنها به مثابه رضا

. و: امکان صرفنظر از کند یقبول م ار تیشکا یریگ و بازپس تیاست رضااست، دادگاه درخو زیباشد که مصالحه بر سر آن  ا
 رشیباشد، مورد پذ یمشروط به شرط ت،یو ود ندارد؛ اگر ارائه درخواست رضا تیشکا یریگ و بازپس تیدرخواست رضا

 .شود یواقع نم
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یکی ا  مواردی که منحصد در قانون عداق است عفو در اعدام در قترل عمردی اسرت کره در : عفو عمومی  

 عفرو عمرومی ا  طدیرق قرانون صرادر خاص مورد تحلیل قردار گدفتره اسرت. دو مبحث عفو عمومی و عفو

هرای  مود و هیچ یک ا  اثردات مجا ات می مود و تمامی اثدات مجا ات همدا  با حکم محکومیت ساقط می

گرا  قرانون  که قانون عفو به غید ا  آنها را تشدیح کند و همچنین هد د  قبلی باقی نمی ماند مگد آناجدا م

 د  و احکرام عفرو خراص جراریعفو عمومی جزئی ا  مجا ات محکوم را عفو نماید در حکم عفو خراص برو

مرود  می عفو خاص به دستور حکومت صادر .دان را عفو نمی کندعفو عمومی حقوق مخصی دیگ مود. می

مجرا ات خفیرف ترد در  نهایی یا قطعی ساقط یا تبدیل بههای  ن حکم، همه یا بعضی ا  مجا اتو توسط ای

تبعری و هرای  . اگد مجا ات توسط عفو خاص مورد گذمت واقع مود آثرار جزایری و مجا اتمود می قانون

برین نمری بردد و همچنرین  قبلی را ا های  تکمیلی و اقدامات پیشگیدانه آن ساقط نمی مود و اثد مجا ات

 .که عفو خاص خالل آن را ذکد نکند همه این موارد در صورتی است

نمایرد کره  مری در این رابطه قانون عداق بدون در نظد گدفن حقوق مهدوندان خرود عفرو عمرومی را اجردا

رسرد در  مری اعمال این بند با حق آ ادی انتخاب در رابطه با اعدام در قتل عمد در تعارض اسرت. بره نظرد

قوانین جزایی کشور عداق در مورد اعدام در قتل عمدی گاهی قوانین مالیم و گرا  بریش ا  حرد ندمری در 

مود و در مورد جدم قتل عمدی چه بسا در مواردی حق اولیاه دم نادیرد  گدفتره مرد   می این کشور اجدا

ن گفت که اگد چه قرانون مجرا ات توا می است اما با استنباط ا  مواد قانونی قانون آیین دادرسی این کشور

به صورت خیلی ریز وارد مباحث و تشدیفات نشد  است و دارای نرواقص و کاسرتی هرایی دربرار  اعردام و 

و نرواقص ترا  نحو  اجدا و تشدیفات است لیکن با وجود بدخی مواد قانونی در آیرین دادرسری ایرن کاسرتی

قام سیاسی این کشور ا  امتیا  اعردام در مدتبره اول . در این میان تنها باالتدین محدودی جبدان مد  است

طور عمد رئیس جمهور کشور عداق را به قتل بدسراند در ه بدخوردار است، به این صورت که اگد مخصی ب

مود در حالی که دربار  مهدوندان عادی این موضوع کرامالً متفراوت اسرت و در  می همان مدتبه اول اعدام

 مود و در مدتبه آخد اعدام بره موقرع اجردا گذامرته می و حبس دائم لحاظمدحله اول و دوم حبس موقت 

دیگدی قانون مجا ات عداق کیفد جنایت موجب مدن عمدی امرخاص دیگرد را حکرم  8موارد در مود. می

 است.اعدام در نظد نگدفته است و تنها مدتکب را به مجا ات حبس محکوم نمود  

                                                      
مواد  ایمردم ترقه ها  یاختن زندگشود هر کس با هدف به خطر اند می : به حداکثر پانزده سال زندان محکوم931ماده  - 1

مو ب  ای دیبه اشخاص وارد آ ینیبه کار بردن مواد منفجره و ترقه ها ضرر سنگ لهی. پس هر گاه به وسردیمنفجره را به کار گ
 گردد. می ا موقتیشود محکوم به زندان ابد  یمرگ انسان
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چره  ه به مصلحت جامعه و حفظ نظم آن در پار  ای ا  جردایم اگردگذار عداق با توج ا  طدل دیگد قانون  

جملره ایرن مروارد  منجد به قتل هم نشد  بامد، بدای فدد خاطی حکم اعدام را در نظد گدفته اسرت کره ا 

بنرد دوم  ،860، 818، 817، 816بامرد کره مرامل مرواد  می مدتبط با امنیت کشورهای خارجیهای  جدم

گذار در ارتباط با جدایم مدبوط به امنیت داخلری نیرز سرخت  همچنین قانون .تاس 867و ماد   868ماد  

، 887، 886، 884،881، 887، 887بنرد سره مراد   ،888، 880ا ات اعردام را در مرواد گیدی کدد  و مجر

جای داد  است. در باب سوم ا  کتاب دوم قانون مجا ات عداق که مدبروط بره جردایم علیره مقامرات  700

مجا ات اعدام را مقدر دامته اسرت. عرالو  برد ایرن مروارد در مبحرث آترش  777یز در ماد  دولتی است ن

 حمله به ایمنی حمل و نقرلهمچنین  سو ی و تدقه با ی و جدایم مخصوص غدق مدن و منافع عمومی و

 .مود می مجا ات اعدام دید بامد  می 714، 718، 748، 747و وسایل مواصالتی عمومی که مامل مواد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
گردد هر کس  می دو مجازات  محکوم نیاز ا یکی ای ینقد ی زا ناریصد دیحداکثر س :  به حداکثر سه سال حبس و910ماده 

 یطوره پرت کند ب گرید یعموم هینقل لهیهر وس ای مایهواپ ای یکشت ایقطار  یرا به سو یزیچ ای یسنگ یکه به صورت عمد
 یکشت ایکه در قطار  یآزار به شخص ایو هر گاه فعل او سبب  راحت  دیوارد آ یضرر یشخص ای ای لهیممکن باشد به آن وس

شود محکوم به  یشود و اگر فعل او سبب مرگ انسان می هست شود به مجازات حبس محکوم یگرید لهیهر وس ای مایهواپ ای
 شود.  می زندان
مخصوص به  هینقل لیسالمت وسا یرا برا یکه عمداً خطر یشود هر کس می پرداخت غرامت محکوم ای:  به حبس 913ماده 
 شود.  می شود به زندان محکوم یگر فعل او مو ب مرگ انسانکند و ا جادیممکن ا یهر روش
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 نتیجه گیری

توان وجو  امتداک و وجرو  افترداق در موضروع مجرا ات قترل عمرد را در  می با توجه به مباحث گذمته    

در  ط،یارائه نمود: مجا ات قتل عمد، در مردا لیعداق در چهار جهت ذ مجا ات و قانون دانیقانون مجا ات ا

 اجدا، در موارد سقوط.   تیفیک

جردم در  نیا یبدا ینیهد دو کشور مجا ات سنگ نیقوان فتداق مجا ات قتل عمد:وجو  امتداک و وجو  ا - 

بامرد. قرانون  مری و اعدام در کشور عداق دانیموجبات قصاص نفس در کشور ا ا  نظد گدفته اند. قتل عمد 

و  یسرم ایخاص ا  جمله قتل با مواد منفجد   طیمدا را در حاالت و  تینوع جنا نیمجا ات عداق ارتکاب ا 

ا   شیدامتن قصد قتل بر با  ایپست و  یا ز یبا دامتن انگ ایمدن قاتل و  دیاج ایکددن قاتل و  نیبا کم ای

 دانرد، حرال آن کره در  مری اعردام گرددد و... موجرب  گدید یکه همدا  با ارتکاب جدم یهنگام اینفد و  کی

خراص  یقیبره مصراد تیمحردودمقدر در قانون بامرد بردون  طیمدا یکه دارا یهد قتل عمد دانیا قانون

آن اعردام  یاست که حکم قطعر یاتیجمهور ا  جمله جنا سیقتل رئ عداق موجب قصاص است. در قانون 

 طیتحرت مردا ایرو در صورت تکردار و  یبعد مداحلآحاد اجتماع، اعدام را  جز در  دیاست اما در مورد سا

جمهرور و  سیرئ انیم دانیاکه  قانون  یحالمجا ات مدنظد قدار داد  نشد  است. در  نیخاص به عنوان اول

 دمی ایراول یتمرام یقائل نشرد  و حرق قصراص را بردا یآحاد جامعه در خصوص حکم قصاص تفاوت دیسا

در مورد قتل عمد در قانون عداق سه گونه مجرا ات متفراوت در   محتدم ممدد  است. ضیمقتول بدون تبع

قترل  یبردا دانیکه در قانون ا یحبس ابد. در حال ایاعدام موقت، اعدام،  ایابد  حبسنظد گدفته مد  است. 

در  دانیرو آن هم قصراص اسرت. در قرانون مجرا ات ا استنوع مجا ات در نظد گدفته مد   کیعمد تنها 

کره قرانون  یدر حرال مود،  می مقدر در قانون، محکوم دیمصالحه، قاتل به تعز ایدم و  یایصورت گذمت اول

 یسرخن چیکشرور هر نیارتباط با قتل عمد در نظد نگدفته و در قانون مجا ات ا عداق مصلحت جامعه را در

  است. امد ین انیمصالحه به م  ایدربار  مجا ات بعد ا  عفو و 

در  دانیردر قرانون ا : قصراص و اعردام( طیمجا ات قتل عمد)مدا طیوجو  امتداک و وجو  افتداق در مدا -

که در قرانون  مقتول هد دو در نظد گدفته مد  است حال آن طیقاتل و هم مدا طیقصاص، هم مدا طیمدا

سره مرورد کره ا   دانیرقاتل در قرانون ا طیمدا قاتل در قتل عمد توجه مد  است. در  طیعداق تنها به مدا

قاترل در  طیاما در قانون عرداق مردا ددیگ می جمله بلوغ، عقل و پدر و جد پدر نبودن قاتل مورد بحث قدار

عقرل و  . ددیگ می قدار یسن مورد بدرس نیمورد اکدا  واقع نشدن قاتل، ضدورت و همچن چهار مبحث عقل، 

است و مورد توجه هد دو قانون گذار قدار گدفته اسرت.  عداقو  دانیقاتل در دو کشور ا طیبلوغ هد دو ا  مدا
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ذکرد  زیمقتول ن یبدا یطیمدا دانیدر قانون ا  است. دانیقانون ا یاختصاص طیاما انتفاه ابوت در قاتل ا  مدا

مروارد در قرانون  نیر، انیدر د یمد  است که عبارت است ا : عدم استحقاق قتل، عاقل بودن قاتل و بدابد

کره قاترل  نیرا ایبا قاتل بدابد نبامد و  نیرسد که اگد مقتول در د می نشد  است و به نظد ینیب شیعداق پ 

 قانون عداق مدتکب قتل عمد، اعردام 68در ماد   طیمدا با وجود  هی ن و مقتول مدد بامد بدون رد فاضل د

 یبردا یخاص و مردون طیمدادر قانون مجا ات عداق   گددد. می  ندان محکوم ایبه حبس ابد و  ایمود و  می

ی به چشرم نمر یا ژ یو یقانون فاتیبه تشد یا یآن ن یاجدا یاعدام در نظد گدفته نشد  است و بدا یاجدا

حکرم اعردام  یرا در مرورد اجردا لیرذ فاتیتشرد تروان می کشور نیا یدادرس نییه آاما با مداجعه ب خورد

جمهرور  سیا  رئر ذانیبره اسرت ا یر ندان، ن درحکم  یمحکوم تا  مان اجدا یمالحظه نمود:  لزوم نگه دار

 اعمرال دبارانیکه روش ت انیاعدام مگد در مورد نظام یقصاص به روش انحصار یحکم، اجدا یجهت اجدا

است که عبارت انرد  یفاتیو تشد طیمدا یقصاص دارا یاجدا  دان،یدر قانون مجا ات ا کهی حال . درددیگ می

 قصاص. فاهیامد، است یمقدر، اذن ول اتیددم، پدداخت  یول یا : تقاضا

 تیرفیدر ارتبراط برا ک دانیردر قانون ا مجا ات قتل عمد: یاجدا تیفیوجو  امتداک و وجو  افتداق در ک -

تروان  ی ن حامله محکوم به قصراص نفرس را نمر که نیمد  ا  جمله ا ینیب شیپ یص مواردقصا یاجدا

افترادن  خطردتدس به  زیاگد بعد ا  وضع حمل ن یمنتظد ماند و حت دیکدد و تا  مان وضع حمل با قصاص 

متعرارل و برا  و یقصاص نفس بره مر نیهمچن  .مود یجان طفل بامد تا  مان رفع خطد قصاص انجام نم

 دم محفروظ یایراول یاگد قاتل پس ا  قصاص  ند  ماند حق قصاص بدا نیبامد و همچن دیآ ار با نیدکمت

 یبامرد حرق قاترل بردا داراقصاص عضو را  طیبه قاتل بدسد که مدا یبی مان آس نیچنانچه در ا ماند و  می

برد  یبنرقصاص نفرس حرق قاترل م یاجدا ا   شیپ دیگذمت محفوظ است و با ایقصاص عضو، مصالحه و 

سراکت  زیراعدام ن یاجدا تیفیکه قانون مجا ات عداق در مورد ک یمود. در حال فاهیقصاص است ایمصالحه 

 خرتنیصرورت بره دار آوه کشور استفاد  کدد کره اعردام بر نیا یدادرس نییتوان ا  قانون آ می است و تنها

براران دیدر مرورد آنهرا بره روش ت اعدام یکه اجدا انینظام اعدام است به استثناه  یدر اجدا یروش انحصار

تروان  مری را در نظد نگدفتره و یاعدام محل و مکان خاص یاجدا یقانون بدا نیا نی. همچنددیگ می صورت

بهترد اجردا مردن حکرم،  یبدا نیبد دستور قانون انجام دهند و همچنبناخارج ا   ندان  ایداخل و  اعدام را 

  در محل اجدا حضور دامته بامند. دیبا حکم )اعدام(  یمود که در  مان اجدا می لیناظد تشک یمورا

و عرداق فروت  دانیردو کشور ا نیدر قوان وجو  امتداک و وجو  افتداق در مورد سقوط مجا ات قتل عمد: -

دم پرس ا  وقروع  یو گذمرت ولر تیرا  وقوع جنا شیپ هیعل یگذمت مجن ،یبه و یقاتل و عدم دستدس

و  بیر، تعقیدگیدم در هرد مدحلره ا  رسر ی. البته به حق گذمت ولا  عوامل سقوط مجا ات است تیجنا
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 یکره قرانون مجرا ات عرداق بردا یاست در حرال د یگدد حیتصد دانیحکم در متن قانون مجا ات ا یاجدا

مقترول در قرانون  اهیراول یحق بردا نیا  ا ینکدد  و بدخوردار ینیب شیرا پ یحق نیچن دم مقتول  یایاول

 قیرقترل عمرد ا  طد رسقوط حکم اعدام د نیر مورد امار  قدار گدفته است. همچنکشو نیا یدادرس نییآ

 ا  اختصاصات قانون عداق است. یو خصوص یعفو عموم

عرداق ماننرد  یریجزا نیصورت گدفته و با قدائن و مواهد موجود در قوانهای  سهیبا دقت نظد در مورد مقا  

کره قاترل ا   یا مدط ندانسرته بلکره برالعکس در صرورتمجا ات قتل عمد، انتفاه ابوت ر طیدر مدا که نیا

را مردط ندانسرته و در  نیردر د یبدابرد کره نیا ایبامد مجا ات آن را اعدام دانسته و  کیبستگان درجه 

بره  هیرا  قصراص و د ینام چیرومن تد ه یلیرا لحاظ نکدد  و بلکه خ هیمجا ات مدد در بدابد  ن تفاضل د

مباحرث فقره  نیو مهرم ترد نیاول ییجزا نیدر وضع قوان یگذار عداق قانون مود می مشخص اورد ین انیم

 نیرا در نظرد نگدفتره و همچنران متراثد ا  قروان اتیرباب مانند مباحث حدود و قصاص و د نیدر ا یاسالم

بره  یکه در قانون مجا ات عداق وضرع مرد  در واقرع ربطر زیمجا ات اعدام ن نیاست. بنابدا یموضوعه غدب

. البتره ا  آنجرا کره سرتین یعدفر یو مجا ات یحکومت دیجز تعز یزیندارد و چ یاسالم عتیقصاص در مد

 یریجزا نیبا قروان سهیبیداد جدا مد  است و در مقا ناست ا  قانو یقانون مجا ات کشور عداق چند صباح

 ییهرا یتکاس یدارا  دانیجهات نسبت به قانون ا نیاست ا  ا یعیبدخوردار است طب یا  سابقه کمتد دانیا

 یو بدخر یقرانون اساسر یدغم ادعایعل که دهد می دو کشور نشان ییجزا نیقوان انیم حاضد قیبامد. تطب

 نیفاصرله قروان ،یو فقه اسرالم یمدع نیموضوعه عداق با موا  نیقوان ابقتبد مط یمبن یپژوهشگدان عداق

 یاست و قانون گذار عداقر یاسالم یفقه یا  مبان دانیموضوعه ا نیا  فاصله قوان شتدیکشور عداق ا  مدع، ب

 به عدل و متاثد ا  آن مد  است. لیما شتدیب نیدر وضع قوان یدانینسبت به قانون گذار ا
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