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)مبحث اشخاص(حقوق جزاي اختصاصی 

وکال و سایر , قضات, داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتري, قابل استفاده براي دانشجویان
.و نیز عالقه مندانی که برایشان امکان تحصیل در حقوق به وجود نیامدکشوریاقشار حقوق

))بر اساس کتاب استاد میرحسین میرمحمدصادقی((

امین بخشی زاده: مولف 

با نظارت علمی محمدرضا سخنور

)کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران(

نیلوفر بخشی زاده: تایپ و ویرایش 
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کتاب اول

جرائم علیه اشخاص

جنایات عمدي: فصل اول 

عنصر روانیعنصر ماديعنصر قانونی        

 ق م ا                  206مادهفعل و ترك فعلقصد مجرمانه

 ق م ا   271ماده         مباشرت و تسبیب   خطاي جزایی

عمل مادي و غیرمادي

عناصر سه گانه جرم پلن کلی 
قتل

علل موجهه

استثنا

استثنا

مسئولیتعوامل رافع

هنر حقوق , هنر حقوق آن نیست که هر مجرمی مجازت شود
آن است که هیچ بی گناهی مجازات نشود

استاد دکتر امیرناصر کاتوزیان
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 قتل در موارد زیر عمدي است:

 اعضاي (ق م ا در خصوص جنایات وارد بر اطراف 271توجه داشته باشیم که احکام فوق طبق ماده
.صادق می باشد) بدن

رفتار فیزیکی:

فعل و ترك فعل
)1جدول شماره : ك .ر(.فعل ناشی از ترك فعل در قانون ایران مصداق ندارد•

مباشرت و تسبیب
.آمده است2آنها در جدول شماره انواع سبب و اجتماع •

عمل مادي یا غیرمادي

 شرایط و اوضاع و احوال الزم:

انسان بودن قربانی و زنده بودن او

عملکشنده بودن قصد نتیجهقصد فعلعنصر قانونی
باشد یا نباشددارددارد206بند الف م 
باشدندارددارد206بند ب م 
نسبت به شخصیت مجنی علیه ندارددارد206بند ج م 

کشنده بوده و فاعل بدان آگاه 
باشد

عنصر قانونی

عنصر مادي

پلن تشریح عناصر سه گانه ي جرم
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اص بوده و دیه آن صرف امور خیریه می شودخجنایت بر مرده جرم •
موجب تحقق قصاص نسبت به جنین نیست ق م ا 622موضوع ماده سقط جنین •

)ق م ا622م (باشدت به مادر می ببلکه نس

دیگري بودن قربانی
خودکشی و معاونت در خودکشی جرم نیست•
) اوتانازي(مساعدت به خودکشی دیگري با کشتن دیگري به درخواست او•

.متفاوت است

محقون الدم بودن

اثبات اعتقاد نسبت به مهدورالدم بودن قربانی موجب پس از ارتکاب جنایت •
ماده 2تبصره . (از عمدي به شبه عمدي می گرددموجب تغییر ماهیت جرم

)ق م ا295

محقون الدم بودن هم باید در زمان ارتکاب عمل مجرمانه باشد و هم در زمان •
وقوع نتیجه

نتیجه ي حاصله :

کمتر از قتل(جرایم علیه مادون نفس(
مثل تهدید ، .برخی جنایات علیه مادون نفس نیازي به نتیجه ي حاصله ندارد•

...حبس غیرقانونی و 
:حداقل صدمه ي الزم براي تحقق •

خراش پوست= قصاص -1
)نه سر(در اعضاي بدن تغییر رنگ دادن پوست= دیه -2
باشد)  نه سایر اعضا(اگر تغییر رنگ پوست در قسمت سر = ارش -3

 ازهاق نفس از بدن) = قتل(جرایم علیه نفس

شروع به جرمِ جرایم فوق
جرم است: شروع قتل •
در موارد مصرّحه جرم است: شروع به مادون قتل •

موجود نباشد بحث از عمدي یا غیرعمدي بودن جنایت بی مورد خواهد بودرابطه ي علیتچنانچه بین رفتار فیزیکی و نتیجه ي حاصله 

نکته
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قصد نتیجه- قصد فعل نوعا کشنده +قصد نتیجه +قصد فعل +: جنایات عمدي 

قصد نتیجه- قصد فعل اتفاقا کشنده +: شبه عمدي 

قصد نتیجه- قصد فعل -:  خطاي محض 

معنويعنصر 

می باشد ولی به سبب تقصیري که از سوي مرتکب رخ جنایت خطاي محضجنایت در حکم شبه عمد ذاتاً 
.می گویند))در حکم شبه عمد((مقنن آثار جنایت شبه عمد را به آن بار می کند که به آن , می دهد

فــــتعری

جنایات شبه عمد

:سخن گفته استشبه عمد و درحکم شبه عمدبرخی مواد قانونی که در خصوص جنایات 

و برخی مواد دیگر295ماده 3و 2تبصره –295بند ب ماده –329–328- 327–325

در این نوع جنایت مرتکب قصد فعل دارد لیکن قصد نتیجه حاصله را ندارد و فعل او اتفاقاً موجب جنایت
.شبه عمد می گویند, می گردد که به این نوع جنایت

شبیه خطا و به منزله عمد –خطاي شبیه عمد –به منزله ي شبه عمد جنایت , جنایت در حکم شبه عمد
خطاي شبیه عمد نیز نامیده می شود

نکتـــــــــه

مصادیـــــق

شناخــــــت

شرط الزم می باشدبا نتیجه ي حاصلهتقارن زمانی و تطابق عنصر مادي و معنوي, براي تحقق قتل عمدي

نکتـــــــــه
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 مسئولیت جبران خسارت در جنایات خطاء محض و در حکم آن بر عهده ي
.عاقله است

 جراحت هاي وارد به خود توسط –دیه ي جراحت هاي کمتر از موضحه : استثنا
.تنابالغ و جبران خسارت هاي مالی بر عهده ي خود مرتکب اس

 بستگان ذکور نسبی پدر و مادر یا پدري به ترتیب طبقات ارث به نحوي = عاقله
نه به ( که حین الفوت می توانند از ارث صاحب سهم شوند که به طور مساوي

.عهده دار پرداخت دیه خواهند بود) ترتیب طبقات

خطاء محضجنایات 

بی ( نتیجه حاصله را و فرد مرتکب خطاي جزاییدر این نوع جنایت مرتکب نه قصد فعل دارد نه قصد
.نیز نشده است.....) احتیاطی و 

)295ماده 1تبصره .(استبه منزله ي خطاي محض, نابالغو دیوانهجنایت هاي عمدي و شبه عمدي 

مصادیـــــق

در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدي باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از 
)221تبصره ماده (.نمی باشدمیستوجب قصاص, کندمجنی علیه در اثر سرایت فوت , یا افاقه ي مرتکببلوغ

مصادیـــــق

شناخــــــت

در مواردي که کسی قصد تیراندازي به شخص دیگر یا شئ یا حیوانی داشته باشد ولی تیر او به انسان بی 
)296ماده (.محسوب می گردد) نه در حکم خطاء محض( و اي محضـخطگناه دیگري اصابت کند عمل او 

مصادیـــــق

جنایت او به منزله ي خطاي محض می هر گاه کسی در حال خواب مرتکب قتل یا نقص عضو دیگري شود
)ق م ا323و 225مواد .( باشد

مصادیـــــق
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دیـــه                     تعزیـــرقصـاص 

 شرایط قصاص:
تساوي در دین- 1

 مسلمان در برابر غیرمسلمان کشته نمی شود مگر اینکه مسلمان به این
در این صورت نه از باب قصاص بلکه از باب کار عادت داشته باشد که 

اعدام کشته می شود
 اگر کافري بعد از کشتن کافر دیگري اسالم بیاورد با توجه به عموم روایت

. قصاص نمی شود)) الیقتل مسلم بکافر(( 
 اگر مسمانی بعد از کشتن کافري خود کافر شود باز هم قصاص نمی شود

.برابري در دین وجود نداشه استچون در لحظه ي ارتکاب قتل شرایط 
 نیز صادق است) اعضا(احکام فوق در خصوص قصاص اطراف.

)220ماده (فقدان رابطه ي ابوت -2
 هر گاه مردي همسر خود را بکشد فرزندان آن دو که اولیاي دم مقتول

بر . (می توانند تقاضاي قصاص پدر خود را بنمایندمحسوب می شوند
ن مشترك و نه فرزندان زوجه نمی توانند عکس موضوع قذف که فرزندا

)1جلد 142صفحه ي .)(تقاضاي اجراي حد بر پدر خود نمایند

:تساوي در عقل - 3
عاقل با کشتن دیوانه و دیوانه با کشتن عاقل قصاص نمی شوند.
بالغ با کشتن نابالغ قصاص می شود ولی نابالغ با کشتن بالغ قصاص نمی شود

مجازات هاي ناظر بر جرائم علیه اشخاص

قصاص

و این بارزترین ویژگی قصاص استمجازاتی که باید با جنایت ارتکابی برابر باشد
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 دریافت کرده ابتدا عقل خود را از دست بدهد سپس هرگاه فرد با ضربه اي که
بمیرد مرتکب قصاص می شود لیکن اگر مجنون شدن شخص مصدوم ناشی از عمل 

.دانست222مستقلی غیر از ضربه ي وارده باشدمی توان مورد را مشمول ماده 
 هرگاه شخص مجنون با ضربه اي که دریافت کرده ابتدا عقل خود را بازیافته سپس

و عدم قصاص خواهد بود لیکن اگر بازیافتن 222مورد از موارد شمول ماده بمیرد
عقل در نتیجه ي عامل مستقل دیگري غیر از ضربه ي وارده باشد می توان مرتکب 

. را قصاص کرد
مالك زمان حدوث مرگ است یعنی اگر مرگ وي در , در مورد مجنون ادواري

.دحالت جنون او رخ دهد قصاص منتفی خواهد بو
 پرداخت دیه در فروض فوق در صورتی خواهد بود که مقتول مهدورالدم نباشد واال

.پرداخت دیه موردي نخواهد داشت

 شرایط اضافی الزم براي قصاص عضو:

تساوي اعضا در سالم بودن-1
 عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود بلکه دیه ي آن عضو پرداخت می

شود
عضو سالم قصاص می شود و در این حالت مازاد دیه وجود عضو ناسالم در برابر

ق م ا در خصوص چشم پرداخت مازاد نیز پیش بینی 284استثنائاً در ماده . ندارد
شده است

تساوي اعضا در اصلی بودن-2
 اگر کسی عضو زاید دیگري را که خود آن عضو زاید را ندارد قطع کند محکوم به

.دیه خواهد بود

)ق م ا275ماده (عضو مجروح یا مقطوعتساوي در محل -3

و نه سایر اعضاي دوتایی مثل ( تبصره ي ماده فوق االشعار براي دست ها و پاها
احکام خاصی پیش بینی کرده است که بیان می دارد اگر مجرم )چشم و گوش

پاي دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد
.قطع خواهد شد) استظاهرا پاي ر( او 
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مثال نمی . مورد فوق حکم خاص می باشد و برعکسِ موارد فوق امکانپذیر نمی باشد
شود دست راست را در مقابل دست چپ قطع کرد و همچنین نمی توان دست را 

.در مقابل پا قطع کرد

عدم تلف نفس جانی یا عضو دیگر وي-4
 جراحات عمیق یا شکسته شدن مثل برخی (اگر امکان مماثله در قصاص عضو نبوده

و احتمال سرایت به نفس یا سایر اعضاي وي برود دیه یا ) وانها یا جابجایی آنهااستخ
.پرداخت می شود) حسب مورد(ارش 

بیشتر نشدن قصاص از جنایت ارتکابی-5
 با توجه به این شرط امکان قصاص در جراحت هاشمه و منقّله و نیز در شکستن

.یه پرداخت می شوداستخوان ممکن نیست و د

.......ادامه دارد 
فرصت از دوستانی که در ادامه ي این مسیر می توانند کمکی به بنده در با توجه به کمبود

.جهت تکمیل این اثر نمایند تقاضا دارم که دست یاري بدهند

شماره تماس با بنده 09354221549

همه ي شرایط فوق در خصوص قصاص جرح در مورد قصاص عضو نیز صادق خواهد بود و بالعکس
نکتـــــــــه

.مراجعه کنید293الی 283: براي مشاهده ي شرایط قصاص برخی از اعضاي خاص به مواد 
نکتـــــــــه


