
  

  به قسامه 1392قانون مجازات اسالمی مصوب رویکرد 

 
 انور احمدي

 چکیده

در تمام دعاوي، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی  اصوالً

علت پذیرش قسامه بر مبناي احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این . برآن است

نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجراي قسامه، داراي شرایط 

کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت 

ه در باب شرکت ژبینی حکم قصاص نفس بر اساس قسامه و به وی خواهد بود. البته پیش

عالوه بر خون  را موضوع احتیاط در دماءدر قتل عمد، واجد ایراد اساسی است؛ زی

، به درستی رویکرد 1392شود. مقنن در ق.م.ا  مقتول، به حیات متهم نیز مربوط می

بینی مهلت سه ماهه براي اقامه قسامه توسط مدعی و یا مطالبه آن از  نوینی را با پیش

واهد بود بینی کرده است که با عدم اقدام مدعی، آزادسازي متهم، حتمی خ متهم پیش

نماید ولی براي  و به این طریق، از تحمیل آثار منفی تاخیر ناروا بر متهم جلوگیري می

بینی مهلتی قانونی، مدعی  بینی نشده است. الزم است با پیش حل موضوع، مهلتی پیش

به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، وادار شود و در صورت عدم اقدام مدعی، ناکل 

از متهم مطالبه قسامه نماید تا موضوع حل شود. صدور حکم قطعی  محسوب و دادگاه

بخشد اما در  براساس قسامه واجد شرایط الزم، قاعده اعتبار امر مختوم را تحقق می

فرض اثبات کذب یا فقدان شرایط الزم بودن قسامه، اعاده دادرسی نسبت به آن قابل 

  پذیرش خواهد بود تا اشتباه قضایی اصالح شود.

 
 

 : ادلّه اثبات، قسامه، لوث، جنایات، دیه، اعاده دادرسی. ها هژوا لیدک

 
 
 
 
 

  
 ان و مدرس دانشگاه  انشگاه کاششناسی د دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم         ahmadiyas@ymail.com 
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  مقدمه

است و در معناي اسم مصدر » قسم خوردن«در معناي مصدري به مفهوم  قسامه

شود. در لسان فقها، اسمی است براي سوگندها و در  را شامل می» سوگندهاي زیاد«

ن را در آشود ارتباط ندارد ولی فقها  ء میلغت این کلمه به سوگندهاي که مربوط به دما

 شود. ها، به این نام (قسامه) خوانده می به دلیل کثرت قسم 1.اند مورد دماء به کار برده

قسامه عبارت از سوگندهایی است که در «، 1392ق.م.ا. مصوب  313مطابق ماده 

ثبات جنایت صورت فقدان ادلّه دیگر غیر از سوگند منکر، و وجود لوث، شاکی براي ا

 ».کند عمدي یا غیرعمدي یا خصوصیات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه می

حقوق اسالم، بار اثبات ادعا در همه دعاوي حقوقی و کیفري، بر عهده مدعی است و در

بر صحت ادعاي خود » البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر«باید طبق قاعده 

شود؛ زیرا  از انجام این امر عاجز باشد با سوگند منکر، ادعا رد میدلیل بیاورد. اگر مدعی 

با توسل به سوگند بر برائت  حالت منکر کند که در این گناهی، چنین حکم می فرض بی

نقلی است. عقل  مبتنی بر دالیل عقلی و» البینه علی المدعی«قاعده  .ورزد خود اصرار 

دالیل نقلی نیز در این خصوص وجود  کند و یبر لزوم ارائه دلیل از طرف مدعی داللت م

داللت بر  3و حدیثی از پیامبر (ص) 2هشام از امام صادق (ع) روایت دارد؛ براي مثال،

شود به  این قاعده استثنا وارد می اما در مورد دعاوي مربوط به دم، براین امر دارد. 

بصیر از امام  یروایت اب در این مورد، شاهد نقلی .شود عمل می آنطوري که عکس 

اصوالً بار اثبات در مورد دعاوي مربوط به دم (جرایم علیه تمامیت  4.صادق (ع) است

جسمانی افراد) مطابق قاعده فوق بر عهده مدعی است ولی در صورت ناتوانی او از ارائه 

شود، به طوري که بار اثبات  دلیل اثباتی و تحت شرایطی خاص، عکس قاعده عمل می

تواند با توسل به سوگند در راستاي  گیرد و مدعی می عهده متهم قرار میگناهی بر  بی

اثبات ادعاي خود برآید. این تحقیق در راستاي آشکارسازي چگونگی و نحوه توسل به 

هاي موجود در منابع  قسامه و اجراي آن براي اثبات یا نفی اتهام است که براساس یافته

صورت توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار  فقهی و قانون مجازات اسالمی جدید، به

سابقه قسامه ازچه  -1شود:  هاي ذیل پاسخ داده می گیرد. در این نوشتار به سوال می

شرایط اجراي قسامه (شرایط کمی و کیفی)  -2زمانی و فلسفه تشریع آن چیست؟ 

اعاده  -4شود؟  چه نتایجی از اقامه یا عدم اقامه قسامه حاصل می - 3چگونه است؟ 

  
 .226ص.  ، بی تا،، جواهر الکالم، جلد چهل و دوم، دار الکتب االسالمیه. نجفی، محمدحسن1

 .169 ص. ا،ت یب ،یالعرب التراث ایاح دار هجدهم، جلد عه،یالش وسائل حسن، بن محمد خیش ،یحرعامل. 2

 .170. همان، ص. 3

 .171. همان، ص. 4
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  دادرسی در قسامه به چه صورتی است؟   

  . تاریخچه قسامه1

نظر وجود دارد. از نظر برخی، قسامه متعلق به  در مورد تاریخچه قسامه، اختالف

دوران جاهلیت بوده که در فقه اسالم مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت دیگر، 

ین مورد قسامه در عصر قسامه از احکام امضایی اسالم است. از نظر این گروه، نخست

گروهی دیگر بر  1گرفت. جاهلیت رخ داده است و حتی از طریق آن قصاص صورت می

این باورند که قسامه قبل از اسالم نبوده و با ظهور اسالم، این نهاد تاسیس شده است 

دانند، به طوري که برخی از افراد  به این معنا که این نهاد را از احکام تاسیسی اسالم می

و  2اند ن گروه، مبدأ تاسیس آن را در زمان پیامبر (ص) و بعد از فتح خیبر بیان کردهای

برخی دیگر، مبدأ تشریع قسامه را، زمان خالفت خلیفه سوم، عثمان بن عفان اعالم 

نظر از اختالف موجود در مورد مبدأ تشریع قسامه، اصل این حکم در   صرف 3اند. نموده

، هر چند در مورد وجوب یا جواز عمل به قسامه و عدم فقه اسالم پذیرفته شده است

گروهی به استناد سنت عملی نظر وجود دارد.  میان فقها اختالفجواز عمل به آن، 

روایت  4پیامبر در مورد عمل به قسامه در قتل یکی از انصار (عبداهللا بن سهل)،

قائل به  6ر دماءاحتیاط د و 5معاویه از امام صادق(ع) خالد و صحیح بریدبن بن مسلم

وجوب قسامه هستند و برخی دیگر به استناد مخالفت حکم قسامه با اصول و قواعد 

  7باشند. مقرر شرعی و اجماع، قائل به عدم جواز عمل به حکم آن می

  فلسفه تشریع قسامه. 2

ترین ادلّه در نظام اتهامی به شمار  سوگند عالوه بر شهادت شهود و اقرار، مهم

ها اصل برائت را  رومی پس از انقراض روم در قرن پنجم میالدي، مدتآید، قضات  می

گناهی خود را اثبات کنند و در غیر این  پذیرفتند و بنابراین متهمان ناگزیر بودند بی نمی

کردند. در  گناهی خود سوگند یاد می بایست بر بی صورت، پس از غسل و تطهیر می

شد، به این  و ناگزیر متهم به قسامه متوسل میرسید  اي از موارد کافی به نظر نمی پاره

  
  .466بخاري، محمد بن اسماعیل، جامع الصحیح، جلد چهارم، دار الفکر، بی تا، ص.  .1

 .118 حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعه، جلد نوزدهم، دار احیا التراث العربی، بی تا، ص. .2

  .58، ص. 1376ر میعاد، موسوي بجنوردي، محمد، فقه تطبیقی، نش .3

 . 1347 -1348، صص. ق1422الجزیري، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب االربعه، چاپ اول، دار ابن حزم،  .4

  .115. حرعاملی، همان، ص. 5

 .98ابن الرشد قرطبی، محمد بن احمد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، جلد ششم، دارالکتب العلمیه، بی تا، ص.  .6

  .98-96ن، صص. . هما7
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ترتیب که تعدادي از افراد با متهم هم قسم شده، حسن شهرت و تقواي او را مورد تأیید 

در فقه اسالمی، در برخی از روایات از  1دادند تا متهم برائت حاصل کند. و تأکید قرار می

استدالل که اگر قسامه نبود،  قسامه به عنوان حفاظی براي مردم نام برده شده، با این

لذا آسایش مردم در این مورد مدنظر قرار گرفته است. در  2کشتند، مردم همدیگر را می

گیري بر افراد شرور به عنوان فلسفه تشریع آن، بیان شده  برخی از روایات دیگر، سخت

ن به عبارت دیگر بحث پیشگیري از ارتکاب جنایت موردنظر بوده است. همه ای 3است.

بینی  تر یعنی جلوگیري از هدر رفتن خون مسلمان پیش موارد در راستاي هدف مهم

هاي علمی کشف جرم و در نتیجه  شناسایی  شده است. امروزه با به کارگیري روش

ه در مورد جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد تا حد زیادي از توسل به ویژ هب مجرمان

صورت ناتوانی این طرق جدید و با وجود  این شیوه سنتی کاسته شده است اما در

حل معما خواهد بود. ولی آنچه در این میان  شرایطی خاص، ناگزیر قسامه، آخرین راه

حائز اهمیت است دقت در اعمال قواعد قسامه در کنار لزوم رعایت احتیاط در اثبات 

  4قتل است.

  . قلمرو قسامه3

کیفري، محدودیت قلمرو  استثنایی بودن حکم قسامه و پراهمیت بودن امور

نماید. بنابراین توسل به این نهاد مربوط به جرایم خاصی است که  قسامه را ضروري می

  اي در مورد آنها وجود دارد. هیژاز نظر شارع داراي اهمیت بوده و شرایط و

  جرایم خاص .3-1

گناه اقتضا نموده است  اهمیت حفظ حیات و جلوگیري از هدر رفتن خون افراد بی

ه شارع توسل به قسامه را فقط در خصوص جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد بپذیرد. ک

به عبارت دیگر جرایمی که مجازات آنها، قصاص یا دیه است اثبات یا نفی آنها، از طریق 

ق.م.ا.  312و ماده  160پذیر است. این امر به صراحت در تبصره ماده  قسامه امکان

در سایر جرایم، امکان وجه  هیچ گرفته است؛ لذا بهمدنظر مقنن قرار  1392مصوب 

وجود ندارد. قاعده  -چه در راستاي اثبات و چه در راستاي نفی اتهام -توسل به آن

وجه از ادلّه اثبات  هیچ نشانگر آن است که سوگند به» الیمین فی حد«مسلم فقهی 

شود لذا سوگند از  حدود نیست و لفظ حد در این قاعده عام بوده و شامل تعزیر هم می

  
  .22، ص. 1381سمت،، آشوري، محمد، آیین دادرسی کیفري، جلد اول، چاپ هفتم. 1

 .116. حرعاملی، پیشین (جلد نوزدهم)، ص. 2

  . همان.3

 .142، ص. 1389، 25. خدابخشی، عبداهللا، حقوق اسالمی، سال هفتم، شماره 4
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درستی این موضوع یعنی عدم اثبات یا نفی حدود و  به 1ادلّه اثبات تعزیرات نیز نیست.

بینی شده است. البته نزد ملل دیگر،  پیش1392ق.م.ا.  208تعزیرات با سوگند در ماده 

براي مثال در  2قسامه در جرایم علیه اموال و اخالق عمومی نیز مرسوم بوده است.

ها در مورد اتهام به سرقت گله و فقدان دلیل کافی  ینژر دوره سلطنت کارولنفرانسه د

گناهی خود سوگند یاد کرده، دوازده تن  براي اثبات این اتهام، الزم بود که متهم بر بی

اما حکم قسامه در فقه اسالمی  3قسم شوند تا ازجرم مورد اتهام تبرئه شود نیز با وي هم

یت جسمانی افراد شد و اصوالً توسل به آن براي اثبات محدود به جرایم علیه تمام

ولی براي نفی اتهام از ناحیه متهم هم کاربرد دارد و این امر  4بزهکاري متهم است

دهد که نوبت قسامه به متهم رسیده باشد. البته تا قبل از تصویب قانون  زمانی رخ می

شمول حکم قسامه از » ضرب«، صدمات بدنی از نوع 1392مجازات اسالمی مصوب 

بینی نشده بود و به نظر  زیرا حکم قسامه براي صدمات بدنی از این نوع پیش 5خارج بود،

هایی که دیه آنها کمتر از یک ششم دیه کامل بود و نیز جراحات  برخی، حتی جراحت

با تصویب قانون  6شدند. موجب ارش، مشمول حکم قسامه و اثبات از طریق آن نمی

هاي  ، حکم قسامه عالوه بر قتل و جرح، به کلیه جنایت1392وب مجازات اسالمی مص

هاي وارد  اي که جنایت ق.م.ا.)، به گونه456وارد بر اعضاء و منافع نیز تسري یافت (ماده 

متر از ــه کـب دیـدمات بدنی مستوجـرا در برگرفت و ص» ضرب«نخ ـبر اعضاء از س

م.ا.، مشمول حکم قسامه قرار ق. 456یک ششم دیه کامل، به صراحت بند ج ماده 

ق.م.ا. جدید، 449نظر موجود در این زمینه پایان داد و طبق ماده  گرفت و به اختالف

پذیر است. بنابراین  توسل به قسامه براي اثبات صدمات بدنی مستوجب ارش نیز امکان

ل تر از قب دامنه قلمرو توسل به قسامه در جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، گسترده

شده است. قسامه عالوه بر توانایی دراثبات یا نفی اصل اتهام (جرایم علیه تمامیت 

جسمانی افراد)، توانایی اثبات نوع و خصوصیات جنایت را نیز دارد به طوري که اثبات 

نوع جنایت اعم از عمدي یا غیرعمدي بودن آن و نیز نحوه ارتکاب اعم از شرکت یا 

ق.م.ا.  329و  313پذیر است (مواد  وسل به آن امکانانفراد در جنایت، از طریق ت

  
وهشی ژپمحاکم کیفري، موسسه آموزشی و  هاي هاي تحقیقی به پرسش ر.ك. پرسمان فقهی قضایی، پاسخ .1

  .159 -270، صص. 1390قضا، جلد اول، چاپ دوم، نشر قضا، 

  .27. آشوري، پیشین، ص. 2

 .23. همان، ص. 3

 .27. همان، ص. 4

 اداره حقوقی قوه قضاییه در تأیید همین موضوع است.  1/8/73-5291/7. نظریه مشورتی  5

، 1386ر میزان، ـفري اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، چاپ اول، نش. میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کی 6

  .407ص. 
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)، ولی وسیله به کار رفته در جنایت مانند اسلحه یا چاقو از طریق قسامه قابل 1392

  1اثبات نیست.

  وجود لوث .3-2

لوث در لغت در معناي ظن قوي به کار رفته است از این جهت که افاده ظن قوي 

شود بلکه ظنی که همراه با قرائن قوي  فته نمیبنابراین به هر ظنی، لوث گ 2کند. می

باشد. در لسان فقها، لوث امارات و قرائنی است که از طریق آن، گمان بر صدق مدعی 

براي مثال در مورد کشته شدن عبداهللا بن سهل در اطراف قلعه خیبر،  3یابد. غلبه می

لوث اعالم شده وجود عداوت دنیوي و دینی بین مسلمانان با یهودیان، قرینه موجد 

یا در  5تواند قرینه موجب لوث باشد بنابراین وجود عداوت دینی و دنیوي می 4است.

طبق ماده  6صحیحه زراره، فاسق بودن متهم، اماره موجب لوث اعالم شده است.

لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب «ق.م.ا. 314

شرط بودن لوث براي توسل به قسامه، ». شود جانب متهم می جنایت یا نحوه ارتکاب از

و تمام فقهاي عامه نیز اتفاق نظر دارند که  7از ضروریات علماي اسالم اعالم شده است

لوث در نزد ما «کند:  به جز کوفی که بیان می 8در باب قسامه، وجود لوث معتبر است

 9»دهیم. م را به مدعی نمیبینم و حق قس معتبر نیست و لزومی به بحث در آن نمی

البته در مورد قرائن  10تواند از نوع قرائن حالی یا مقالی باشد. قرائن موجب لوث می

نظر وجود دارد، به نظر برخی، اظهارات مقتول قبل از  موجب لوث، در بین فقها اختالف

و طبق 11شود کند موجب تحقق لوث می مرگ که شخص خاصی را قاتل خود معرفی می

رسد صرف اظهارات  به نظر می 12تواند موجب تحقق لوث شود. دیگر، این امر نمیدیدگاه 

شود  تواند موجب تحقق لوث گردد؛ زیرا او مدعی محسوب می مقتول قبل از مرگ، نمی

  
  .413-414. همان، صص. 1

 .317ق، ص.  1412. طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، دار الهدي، 2

  . 227ق، ص. 1403. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع االسالم، جلد چهارم، 3

 .114. حرعاملی، پیشین (جلد نوزدهم)، ص. 4

 . الجزیري، پیشین.5

 . حرعاملی، پیشین.6

 . نجفی، پیشین.7

  .1347 -1352. الجزیري، پیشین، صص. 8

  .227. نجفی، پیشین، ص. 9

  .1349الجزیري، پیشین، ص.  10.

 .1350. همان، ص. 11

 .1352. همان، ص. 12
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شود که در این صورت هیچ دعوایی خالی از لوث  و هر ادعاي با اظهارات مدعی واقع می

فقه اسالمی، وجود لوث را براي توسل به قسامه گذار به تبعیت از  نخواهد بود. قانون

 239ضروري و الزم دانسته است و به همین دلیل، برخی از قرائن موجد لوث در ماده 

، وجود لوث را 1392بیان شده بود. مقنن در قانون مجازات اسالمی  1370ق.م.ا. مصوب

ست. در صورت الزم دانسته ا 456و 455،  329،  313براي توسل به قسامه طبق مواد 

شود و به تبع آن امکان توسل به قسامه، وجود  فقدان قرائن و امارات، لوث محقق نمی

شود و  آور براي قاضی، موجب تحقق لوث می ندارد و از طرفی تنها قرائن و امارات ظن

قرائن و امارات فاقد این وصف، هرگز موجد لوث نیستند، هرچند که به نظر برخی از 

بدین ترتیب دو معیار نوعی و  1ظن براي قاضی در قسامه الزم نیست.فقها، حاصل شدن 

شوند، یعنی ظن ایجاد شده براي قاضی باید مبتنی بر  شخصی با هم به کار برده می

به  2مبانی متعارف باشد و با فقدان هر یک از این دو شرط، لوث ایجاد نخواهد شد.

موجب لوث  3جاد ظن را داشته باشداي که عرفاً و عقالً قابلیت ای عبارت دیگر قرینه

ق.م.ا  316شود. ضرورت وجود قرائن موجب لوث به حدي است که قاضی طبق ماده  می

فعلی ناگزیر است در صورت استناد به قسامه آن را در رأي خود ذکر کند و حتی در 

ر صورت رد قسامه، باید همین امر را انجام دهد؛ زیرا رأي صادره باید قابلیت ارزیابی د

مراحل باالتر را داشته باشد و صدور آن برمبناي متعارف، براي قضات دادگاه عالی 

و به همین علت  4صالح نیز احراز شود. بنابراین لوث، شرط مقدم بر قسامه است ذي

قسامه فقط نسبت به مقداري که لوث حاصل شده است، اثرگذار است و همین موضوع 

بینی شده است. هر چند حضور متهم در محل  ، پیش1392ق.م.ا. مصوب  329در ماده 

توان آن را به منزله سبب تحقق  اي که می جرم از مسایل مهم تحقق لوث است؛ به گونه

البته  5آورد. لوث دانست که با جمع شدن شرایط دیگر، ظن ارتکاب جرم را به وجود می

بوده و اگر ثابت شود که متهم در هنگام جنایت در محل جنایت ن«این عقیده که 

حضور نداشته است، گرچه همه شرایط و امارات موجود باشد، لوث محقق نیست؛ زیرا 

داراي ایراد است؛ زیرا درجنایت به تسبیب براي مثال  6»امکان قتل از غایب محال است

گذاري، ممکن است مرتکب در زمان انفجار (هنگام وقوع جنایت) حضور  از طریق بمب

گذاري توسط آن شخص وجود داشته باشد که  ري بر بمبنداشته باشد ولی قرائن دیگ

  
 .13-20، صص.1379میزان،  هاي نو در حقوق کیفري اسالم، جلد دوم، نشر مرعشی، سید محمدحسن، دیدگاه . ر.ك.1

 .404. میرمحمد صادقی، پیشین، ص. 2

 .202، ص.  1384. آقائی نیا، حسین، حقوق کیفري اختصاصی، جرایم علیه اشخاص (جنایات)، چاپ اول، نشر میزان، 3

 .203. همان، ص. 4

 .150، پیشین ، ص. . خدابخشی5

 .31، ص. 1375ماره پنجم، محمدي، هادي، لوث و قسامه، مجله کانون وکال، ش . دوست6
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موجب ظن براي قاضی شود. بنابراین با وجود دشواري امر، لوث باید بدون تردید اثبات 

شود و محاکم حداکثر توان و تالش خود را در این باره به کار گیرند. از سوي دیگر، تا 

حقق لوث و محکومیت بر این زمانی که اصل وقوع قتل با قطعیت ثابت و مسلم نباشد، ت

  1اساس صحیح نیست.

  فقدان ادلّه دیگر .3-3

عمل » البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر«در باب قسامه، خالف قاعده 

شود، به طوري که در این حالت، بینه بر دوش منکر و یمین بر عهده مدعی قرار  می

براین قسامه از لحاظ سلسله گیرد؛ زیرا موضوع احتیاط در دماء مطرح است. بنا می

گیرد. این موضوع از  ق.م.ا. قرار می 160مراتب در آخرین مرتبه از ادلّه مذکور در ماده 

شد ولی این موضوع به  استنباط می 23/10/80ق.م.ا. اصالحی  239جمله آخر ماده 

» فقدان ادلّه دیگر«ق.م.ا. جدید با ذکر عبارت  456و 455، 313صراحت در مواد 

همین قانون، در بحث تعارض ادلّه با  213و  212بینی شده است و از مفاد مواد  پیش

یکدیگر و تقدم سایر ادلّه قانونی اعم از علم قاضی، اقرار و شهادت شرعی بر قسامه، نیز 

نظر وجود دارد،  اختالف رد تعارض قسامه با بینه،قابل استنباط است. از نظر فقهی در مو

س از فصل خصومت با قسامه، اقامه بینه دیگر اثري ندارد و به نظر برخی از فقها پ

برخی دیگر معتقدند که بینه کاشف از کذب بودن قسامه است، لذا با وجود بینه، اثري 

درفقه در  3زیرا بینه بر لوث که یک امر ظنی است، مقدم است. 2از قسامه نخواهد ماند

شده است، به نظر برخی، مدعی در  مورد تعارض قسامه با اقرار هم نظرات متفاوتی بیان

ّدم در تکذیب  طبق دیدگاه دیگر، ولی 4عمل به مقتضاي قسامه یا اقرار مقرّ مخیر است.

و دیدگاه سوم  5خود و تصدیق مقرّ یا تکذیب مقرّ و عمل به مقتضاي قسامه، مخیر است

ودن دیگري ّدم به قاتل ب گیرد و ولی حاکی از این است که چون قسامه با علم صورت می

سوگند خورده است؛ لذا قبول و تصدیق مقرّ از سوي او، به منزله تکذیب خود است در 

تواند  را نمی - اعم از مقرّ و متهمی که براو اقامه قسامه شده است -کدام  نتیجه هیچ

اما مطابق مواد قانونی فوق، اگر هریک ازاین ادلّه قانونی مقدم بر قسامه از  6قصاص کند.

علیه، اقامه شود، نوبت به قسامه  هاي دعوا اعم از مدعی یا مدعی یک از طرف ناحیه هر

  
 .145. خدابخشی ، پیشین ، ص. 1

 .123، ص. ق1396خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد دوم، چاپ دوم، مطبعه العلمیه،  .2

 .273. نجفی، پیشین، ص. 3

 .274. همان، ص. 4

 .275. همان، ص. 5

  .274. همان، ص. 6
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رسد؛ زیرا امکان ارائه این ادلّه از سوي مدعی، کامالً مطابق قاعده اصلی بوده و نوبت  نمی

رسد و از طرفی، قسامه دلیل خاص تلقی  به انجام استثناء وارد بر آن یعنی قسامه، نمی

هر  1، تنها در صورت فقدان اقرار، بینه و علم قاضی موجه است،شود و استناد به آن می

علیه بر  علیه باشد؛ زیرا اقامه ادلّه از سوي مدعی چند که ارائه این ادلّه از سوي مدعی

صحت قرائن موجب لوث را از بین  ،گناهی او گناهی خود، عالوه بر  تأکید بر فرض بی بی

سازد و یا صحت و درستی لوث  منتفی میبرد و در نتیجه امکان تحقق لوث را  می

کند و در نتیجه دیگر امکان انجام قسامه،  شده را براي اقامه قسامه باطل می حادث

قانون مجازات اسالمی اصالحی مصوب   246وجود ندارد. به همین علت مقنن در ماده 

د لوث علیه براي تبرئه خود، بینه اقامه کن هرگاه مدعی«بینی کرد:  ، پیش 23/10/80

تر در ماده  تر و دقیق همین موضوع با عبارت گسترده». شود شود و تبرئه می محقق نمی

اي که به جاي اقامه بینه از سوي  ق.م.ا. جدید مد نظر قرار گرفته است به گونه 317

شود و حتی اگر  علیه، هر نوع دلیل مشروعی مبنی بر نفی اتهام از او مطالبه می مدعی

علیه از  اشد انجام این امر، ضروري است. در صورت ناتوانی مدعیلوث هم محقق شده ب

اقامه دلیل بر نفی اتهام انتسابی و وجود لوث، اقامه قسامه امکان دارد. در مواردي که 

موضوع تعدد اقرار یا تعدد شاهد یا جنسیت شاهد براي اثبات جرمی مطرح است، براي 

صاب الزم نرسد، به تنهایی موثر در اثبات آن مثال در جرایم حدي، تا وقتی این ادلّه به ن

جرم نیست؛ مگر اینکه از این طریق، براي قاضی علم حاصل شود که در این صورت به 

شود. نظر مشهور فقهاي امامیه این است که با  جهت حصول علم، آن جرم اثبات می

رچند به نظر توجه به اطالق ادلّه اقرار، یک مرتبه اقرار براي اثبات قتل کافی است، ه

  2شود. برخی از فقها، قتل با دو مرتبه اقرار ثابت می

، به تبعیت از نظر مشهور فقهی، یک بار اقرار 172قانون مجازات اسالمی در ماده  

را براي اثبات قتل پذیرفته است، لذا بحث تعدد اقرار در قتل و صدمات بدنی مطرح 

ر آن، وجود ندارد. اما در مورد نیست و مشکلی از جهت اقرار فاقد حد نصاب و آثا

 199شهادت، بحث تعدد شاهد و جنسیت شاهد مطرح است، به طوري که طبق ماده 

ق.م.ا.، نصاب شهادت در جرایمی مانند قتل و صدمات بدنی، دو نفر شاهد مرد است 

البته در جنایات موجب دیه، مانند قتل غیرعمدي، با شهادت یک مرد و دو زن نیز قابل 

  ست.اثبات ا

ها (مثل جنسیت شاهد) فراهم نباشد، شهادت شرعی  گییژهرگاه این نصاب و و 

تواند به عنوان اماره ظنی موجد لوث، تلقی شود و در نتیجه  شود ولی می تلقی نمی

  
 .402. میرمحمد صادقی، پیشین، ص. 1

 .123 ؛ خویی، پیشین،ص.203نجفی، پیشین، ص.  .2
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تواند  موجبات توسل به قسامه را فراهم آورد، براي مثال وجود یک شاهد عادل می

   1موجب تحقق لوث شود.

  قسامه. شرایط اجراي 4

در صورت وجود لوث و امکان توسل به قسامه، در مرحله اجراي آن، شرایطی 

کمی و کیفی وجود دارد که با وجود این شرایط، اجراي قسامه از سوي مدعی یا متهم 

  پذیر است. امکان

  شرایط کمی  .4-1

  نصاب قسامه .4-1-1

ه برحسب اینکه از جمله شرایط کمی در این مورد، نصاب (تعداد) قسامه است ک 

موضوع جنایت، نفس یا اعضاء بدن و منافع آن بوده، متفاوت است. البته در نظام 

اتهامی، تعداد کسانی که براي قسامه الزم بود برحسب زمان و مکان و نوع اتهام متفاوت 

و حتی موقعیت اجتماعی متهم نیز در تعیین  2رسد بود و گاهی به هفتاد و دو تن می

ا موثر بود؛ چنان که شاهزاده فردگوند که از سوي همسرش متهم به زنا ه تعداد هم قسم

اش قسم خورد بلکه سیصد تن دیگر از دولتمردان نیز با او  گناهی شده بود، نه فقط بر بی

  3هم قسم شدند و او را از اتهام زنا مبرا دانستند تا مورد عفو پادشاه قرار گرفت.

  در قتل .4-1-1-1

هاي که باید یاد شود، پنجاه سوگند است؛ زیرا  عداد قسمدر مورد قتل عمد، ت

و از طرفی صحیحه عبداهللا بن سنان از امام  4اعتبار این عدد، اجماعی اعالم شده است

صادق (ع) و صحیحه یونس و ابن فضال از امام رضا (ع)، تعداد قسامه را در قتل عمد، 

قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند  پنجاه نفر بیان نموده است. البته به نظر برخی، نصاب

عمد و  در مورد قتل شبه 5وپنج سوگند است. است اما در صورت وجود یک شاهد، بیست

خطاي محض، دو قول میان فقهاي امامیه وجود دارد: قول مشهور آن است نصاب آن 

و این قول با احتیاط موافق است. قول دیگر  6همانند قتل عمد یعنی پنجاه سوگند است

  
  .1350. الجزیري، پیشین، ص. 1

  .22. آشوري، پیشین، ص. 2

 .23. همان، ص. 3

 .107؛ خویی، پیشین، ص. 43. نجفی، پیشین، ص. 4

  .108. همان، ص.  5

    .297ق، ص. 1323عالمه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، جلد دوم، بی نا،  . 6
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از  1وپنج سوگند است. عمد و خطایی محض، بیست است که نصاب قسامه درقتل شبهآن 

زیرا  2نظر فقهاي عامه، نصاب قسامه در قتل اعم از عمد و غیرعمد، پنجاه سوگند است

گذارند. مقنن در قانون مجازات اسالمی سال  میان انواع قتل در این مورد تفاوتی نمی

نصاب قسامه را براي قتل عمد، پنجاه سوگند و ، 1380و اصالحات آن در سال  1370

و  248بینی کرده بود (مواد  وپنج سوگند پیش عمد و خطایی محض، بیست در قتل شبه

، این نصاب 1392قانون مجازات اسالمی  455و  336). همچنین مقنن طبق مواد 253

  را به همان سبک قبل، مقرر کرده است.

  در اعضا و منافع. 4-1-1-2

اند  مامیه، جریان قسامه را عالوه بر قتل، در اعضاء و منافع هم پذیرفتهفقهاي ا 

پذیرند و  هاي وارد بر اعضاء و منافع، اجراي قسامه را نمی ولی فقهاي عامه، در جنایت

استدالل آنها این است که قسامه مخالف با قواعد مقرر در باب دعاوي است ولی در قتل، 

مقتول مطرح است اما در جنایات مادون نفس،  موضوع جلوگیري از هدر رفتن خون

توان به کشف حقیقت نائل شد بدون اینکه  علیه حضور دارد و با تحقیق از او می مجنی

در مورد نصاب قسامه  3عدول کرد.» البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر«از قاعده 

ب قسامه در این مورد، در اعضاء و منافع، اقوال مختلفی وجود دارد: از نظر برخی، نصا

مطلقاً پنجاه  سوگند است، اگر دیه آن جنایت برابر دیه نفس باشد؛ زیرا بحث احتیاط 

 4شود. مطرح است و اگر کمتر از دیه نفس باشد به همان نسبت از دیه نفس، کم می

اش به میزان دیه نفس برسد مثل دو گوش، پنجاه  به، دیه طبق این دیدگاه، اگر مدعی

وپنج سوگند است. دیدگاه دیگر این است که  زم است و براي یک گوش، بیستسوگند ال

کننده نصاب قسامه است به طوري که اگر عمدي باشد،  نوع جنایت ارتکابی، تعیین

وپنج سوگند است و به هر  عمد و خطایی محض، بیست پنجاه سوگند و در موارد شبه

دیدگاه  5شود. د سوگندها کم میمقدار از دیه کامل کم شود به همان نسبت نیز تعدا

دیگري که نظر مشهور فقها اعالم شده است، حاکی از این است براي صدمات و 

هاي که دیه کامل دارند، شش سوگند و به هر مقدار از دیه کامل کم شود به  جراحت

اي، نصف دیه  براي مثال اگر دیه صدمه 6شود. همان نسبت از تعداد سوگندها کم می

  
  .211، ص. 1351 ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط، جلد هفتم، مکتبه مرتضویه،طوسی، . 1

 .1347 -1352. الجزیري، پیشین، صص. 2

 .92، ص. م1997عبدالعزیز، امیر، فقه الجنایی فی االسالم، دارالسالم للطباعه و النشر، . 3

 .225. محقق حلی، پیشین، ص. 4

 .255. نجفی، پیشین، ص. 5

 .223؛ طوسی، پیشین، ص. 237؛ عالمه حلی، پیشین، ص. 254همان، ص.  .6
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عداد قسامه براي آن، سه قسم است. مقنن دیدگاه مشهور فقهی را در این کامل باشد ت

پذیرفت اما فقط در  1380و اصالحی آن در سال  1370ق.م.ا  254مورد، طبق ماده 

مورد صدمات از نوع جرح  پذیرفته بود و در مورد برخی از منافع مثل شنوایی، بینایی، 

، 454بینی کرده بود (مواد  امه را پیشبویایی و چشایی نیز در موادي دیگري حکم قس

و دیگر منافع  » ضرب«ق.م.ا)، لذا حکم قسامه را در صدمات از نوع  469و  463، 461

بینی نکرده بود، به همین دلیل و با توجه به استثنایی بودن قسامه، این موارد  بدن پیش

ظریه و ن1/8/1373مورخ  5291/7از شمول قسامه خارج بود لذا نظریه مشورتی 

اداره حقوقی قوه قضاییه بر این اساس بیان شده  29/9/1378مورخ  6966/7مشورتی 

همه » اعضاء و منافع«قانون مجازات اسالمی با ذکر عبارت  456است. مقنن در ماده 

صدمات و منافع را مشمول این حکم قرار داده است و حتی با ذکر ارش به عنوان دیه 

را در  –از جمله حکم قسامه-ون، مقرارت دیه مقدرهمان قان 449غیرمقدر در ماده 

مورد جنایات موجب ارش هم پذیرفته است و به این ترتیب به اختالفات موجود پایان 

علیه یا ولی او نسبت به بازگشت  داده است. البته در صورت اختالف مرتکب و مجنی

لّه اثباتی، قول تمام یا بخشی از منفعت زایل شده در اثر جنایت، در صورت فقدان اد

 460رسد (مواد  علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمی مجنی

ق.م.ا)؛ زیرا قول آنها، اوالً، مطابق با اصل عدم است ثانیاً، عدم بازگشت منفعت  461و 

شود، چون بر زوال منفعت (به طور کامل یا جزئی) در اثر جنایت،  نیز استصحاب می

یقین حاصل شده و اکنون در مورد بازگشت آن شک داریم، لذا مرتکب به علت قبالً 

علیه یا ولی او به علت  مخالفت قولش با اصل استصحاب و اصل عدم، مدعی و مجنی

شود و در صورت ناتوانی مدعی از  هاي یادشده، منکر محسوب می موافقت قول او با اصل

  شود. ر با سوگند پذیرفته میارائه ادلّه اثباتی، مطابق قاعده، قول منک

  علیه) وحدت و تعدد طرفین (مدعی و مدعی .4-1-2

توان  از موضوعات مربوط به اجراي قسامه، انفراد یا تعدد طرفین دعوا است که می

فروض مختلفی را براي آن در نظر گرفت: فرض نخست؛ وحدت هر دو طرف (مدعی و 

علیه). فرض سوم؛ وحدت در  و مدعیعلیه). فرض دوم؛ تعدد هر دو طرف (مدعی  مدعی

یک طرف و تعدد در طرف دیگر. در فرض نخست، موضوع روشن است زیرا حسب 

قسامه منتفی مورد، تعداد قسامه از ناحیه هریک از آنها، یک بار است و افزایش تعداد 

این سوال به ذهن  -علیه یا هر دو اعم از مدعی یا مدعی -است ولی در فرض تعدد 

ها به نسبت تعداد افراد، افزایش  شود که آیا تعداد قسامه در این حالت متبادر می

کند و  یابد؟ از نظر فقهاي امامیه در فرض تعدد مدعی، یک بار قسامه کفایت می می

علیه، بین فقها  افزایش سوگند در این حالت مطرح نیست. البته در فرض تعدد مدعی
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م، ـتی در این فرض هـی از آنان، حـر برخاي که از نظ نظر وجود دارد به گونه اختالف

ولی  1یابد علیه، تعداد قسامه افزایش نمی کند و به تعداد مدعی یک بار قسامه کفایت می

علیهم باید براي نفی اتهام از خود، اقامه قسامه  به نظر برخی دیگر، هریک از مدعی

بایست  دعی میعلیه، م ، در فرض تعدد مدعی1370ق.م.ا. مصوب  252در ماده  2کند.

براي اثبات ادعاي خود از طریق قسامه، براي هریک از آنان پنجاه قسم (یک بار قسامه) 

مورخ  61/23020/75/140کرد که با استعالم دادستان کل کشور (به شماره  ادا می

) و به موجب نظریه شوراي نگهبان، این عبارت ماده مذکور خالف موازین 26/6/1375

، حذف شد به 1380این رو این قسمت از ماده موصوف در سال  شرعی شناخته شد. از

علیه  و اقامه قسامه از طرف مدعی، یک بار قسامه  اي که در فرض تعدد مدعی گونه

کند و نیازي به تکرار قسامه از سوي مدعی به تعداد متهمان نیست، حتی  کفایت می

 323افی است (ماده براي اثبات شرکت در جنایت، اقامه یک قسامه از سوي مدعی ک

دام باید براي برائت خود ـتهمان، هر کـق.م.ا.) ولی در صورت اقامه قسامه از طرف م

بار قسامه از طرف همه آنان براي نفی اتهام از خود،  بار اقامه قسامه کند و یک یک

ق.م.ا. پذیرفته شده است به طوري در  327کند. همین موضوع در ماده  کفایت نمی

کند، حتی اگر متهمان  ی، اقامه یک قسامه از طرف همه آنان کفایت میفرض تعدد مدع

متعدد باشند. ولی در فرض اقامه قسامه از ناحیه متهمان  و تعدد آنان، هر یک از آنان 

باید براي برائت خود، اقامه قسامه مستقل نماید و در این فرض (تعدد متهمان)، هریک 

 ق.م.ا.)، البته در 328در قسامه شرکت کند (ماده تواند به نفع متهم دیگر،  از آنان می

این ماده ذکري از وجود رابطه خویشاوندي براي متهمان اداکننده سوگند نسبت به 

همدیگر، نشده است در حالی که داشتن رابطه خویشاوندي، براي آنان براي اداي 

، از سوگند در حق دیگري همانند بستگان مدعی، الزم است. ضرورت وجود این شرط

قانون مجازات اسالمی فعلی، قابل استنباط  338و  337مبانی فقهی قسامه و مفاد مواد 

  است. 

  تکرار سوگند .4-1-3

از نظر فقهی تکرار سوگند در صورت فقدان بستگان یا امتناع آنان از اداي  

حتی برخی فقها در مورد  3سوگند، از ناحیه مدعی و نیز متهم پذیرفته شده است.

اند که اگر اعتبار سوگند پنجاه مرد، اجماعی نباشد ظاهراً تکرار  تهم بیان نمودهقسامه م

  
  . 250. همان، ص. 1

 . همان.2

 .111. خویی، پیشین، ص. 3
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تا  1کند و نیازي به آوردن اشخاص دیگر نیست. پنجاه سوگند از سوي متهم کفایت می

، امکان تکرار قسم 1380شده در قانون مجازات اسالمی در سال  قبل از اصالحات انجام

مدي) از سوي مدعی و بستگان وي  وجود داشت در جنایت بر نفس (عمدي و غیرع

) ولی با اصالحات صورت 1370ق.م.ا. مصوب  253و ماده  248ماده  3و  2(تبصره 

 253و  248، این امکان از مدعی و بستگانش سلب شد (مواد 1380گرفته در سال

ت ) لذا مدعی و بستگانش، دیگر قادر به تکرار سوگند در این جنایا1380ق.م.ا. اصالحی

بینی گردید؛ زیرا قول متهم مطابق با قاعده است  نبودند و این امر فقط براي متهم پیش

و از این رو امکان تکرار قسم از سوي او وجود دارد. همین موضوع یعنی ممنوعیت تکرار 

 1392ق.م.ا.  336سوگند از ناحیه مدعی و بستگان او در جنایت بر نفس، در ماده 

ماده مربوط به کتاب قصاص و جنایت قتل عمدي است اما پذیرفته شد، هرچند این 

به » قتل«شود؛ زیرا اوالً واژه  عمد و خطاي محض) هم می شامل قتل غیرعمدي (شبه

صورت مطلق در قسمت آخر این ماده آمده است که شامل قتل عمد و غیرعمد 

گند در قسامه را گذار، تمام موارد مربوط به جواز تکرار سو شود. ثانیاً از طرفی قانون می

بیان کرده است ولی جواز تکرار سوگند در قتل غیرعمدي از ناحیه مدعی و بستگانش را 

مقرر نکرده است، براي مثال، جواز تکرار سوگند از سوي متهم و بستگانش در قتل در 

علیه) و متهم در جنایت بر  و امکان تکرار سوگند از سوي مدعی (مجنی 338ماده 

بینی شده است. ثالثاً   این قانون، پیش 458و  457ماده  1ر تبصره اعضاء و منافع د

مبنی بر سلب  1380شده در قانون مجازات اسالمی قبلی در سال  سابقه اصالحات انجام

جواز تکرار سوگند از مدعی و بستگانش در قتل (عمدي و غیرعمدي)، نشانگر آن است 

تل از ناحیه آنان ندارد به آن علت که که مقنن تمایلی به جواز تکرار سوگند در مطلق ق

اقامه قسامه توسط مدعی، خالف قاعده است و باید در این حالت به قدر متیقن که 

همانا فراهم کردن نصاب (پنجاه نفر مرد، البته خود مدعی [مرد یا زن] هم جزء نصاب 

اء و شود) است، اکتفا شود. مقنن در مورد تکرار سوگند در جنایت بر اعض محسوب می

منافع، مطابق رویه سابق خود، جواز تکرار سوگند از سوي مدعی و متهم را پذیرفته 

، در صورت نبودن نفرات الزم (نصاب)، 1392ق.م.ا  456ماده  1است. طبق تبصره 

بینی این  تواند به همان اندازه، قسم را تکرار کند. دلیل پیش علیه) می مدعی (مجنی

تر قسامه در این موارد (دیه به جاي قصاص) و  اي خفیفامتیاز براي مدعی، ضمانت اجر

علیه است که قول او  نیز این نکته است که در اینجا، بر خالف قتل، مدعی شخص مجنی

باشند) قابل پذیرش است  بیش از خویشان مدعی قتل (که قربانی مستقیم جرم نمی

  
  . همان.1
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یا از خصومت  زیرا وي، مثالً ممکن است ایراد جراحت علیه خود را با چشم دیده

  1دیگري با خود مطمئن و از این رو حاضر به تکرار قسم به مقدار الزم باشد.

  امکان یا عدم امکان مواالت در قسامه .4-1-4

از نکات مسکوت در مورد قسامه در قوانین مجازات اسالمی سابق و کنونی، اعتبار 

تواند  امه است که مییا عدم اعتبار مواالت (وحدت یا تعدد جلسه قسامه) در اجراي قس

به عنوان یک شرط کمی در اجراي قسامه مطرح شود. از نظر فقهی در این رابطه، دو 

دانند و براي این  نظریه مطرح است: برخی از فقها، مواالت را در قسامه معتبر نمی

کنند و برخی دیگر با تمسک به روایات در باب  منظور به اطالق ادلّه قسامه استناد می

 اند. نا و به علت موافقت با اصل احتیاط، مواالت را در باب قسامه معتبر دانستهشهود ز

رسد با  به نظر می 2اند. فقهاي مالکی نیز توالی زمانی و مکانی را در قسامه الزم دانسته

گذار و عدم تصریح به ضرورت وحدت جلسه براي اجراي قسامه، تجدید  سکوت قانون

لسات براي تکمیل سوگندها منعی نداشته باشد و حتی جلسه و به عبارت دیگر تعدد ج

در مواردي ممکن است براي احقاق حق صاحبان آن، تعدد جلسه الزم باشد ولی باید 

درستی در  ضابطه مهلت مناسب و معقول را براي انجام آن در نظر گرفت. مقنن به

جراي قسامه حداکثر مهلت سه ماه را براي مدعی جهت ا 1392ق.م.ا.  318تبصره ماده 

بینی کرده است و پس از پایان این مهلت، از تأمین اخذشده  یا مطالبه آن از متهم پیش

شود. حتی در جنایات غیرعمدي، امتناع مدعی  از متهم در جنایات عمدي، رفع اثر می

از اقامه قسامه و نیز عدم مطالبه قسامه از متهم، موجب آزادي متهم بدون اخذ تأمین 

در مواردي که شاکی در انجام قسامه مصمم است ولی امکان فراهم  خواهد شد. اما

) حداکثر سه ماهتوان به او مهلت مناسب ( کردن نصاب قسامه در یک جلسه را ندارد، می

داد تا براي احقاق حقش، در آن بازه زمانی ولو در چند جلسه، نصاب موردنظر را تکمیل 

از متهم مطالبه قسامه کند. در غیر این کند و در صورت ناتوانی از انجام آن، باید 

  صورت، آزاد کردن متهم، امري حتمی خواهد بود، گر چه فصل خصومت صورت نگیرد. 

  شرایط کیفی در قسامه  .4-2

قسامه عالوه بر دارا بودن شرایط کمی، از نظر کیفیت اجراي آن، شرایط و 

ست و تصمیم خصوصیاتی را داراست که در صورت وجود این خصوصیات، مؤثر ا

شود، وگرنه اثر بخش نبوده و تصمیم  اتخاذشده بر مبناي آن، صحیح قلمداد می

  
 .409. میرمحمد صادقی، پیشین، ص. 1

  .1351. الجزیري، پیشین، ص. 2
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شده بر مبناي آن، در معرض بطالن خواهد بود. این شرایط کیفی هم به  گرفته

  اداکنندگان سوگند و هم به خود سوگند مربوط است.

  خصوصیات اداکنندگان سوگند .4-2-1

  مه، خصوصیاتی وجود دارد: براي اداکنندگان سوگند در قسا

، اداکنندگان سوگند باید مرد باشند و از 1392ق.م.ا.  455و  336مطابق مواد  -ا

همان قانون، سوگند شاکی (مدعی)، خواه مرد و خواه زن، جزء  337طرفی طبق ماده 

شود و حتی متهم اعم از اینکه مرد یا زن باشد قادر به اداي سوگند  نصاب محسوب می

اعم از  - علیه و متهم  ق.م.ا.). در جنایت بر اعضا و منافع هم، مجنی 338ه است (ماد

 457و ماده  456ماده  1باشند (تبصره  قادر به اداي سوگند می -اینکه مرد یا زن باشند

تواند اداي سوگند کند. در فقه در مورد این  ق.م.ا.). لذا استثنائاً در این موارد، زن هم می

قسامه از جمله سوگندخورندگان باشد، نظرات متفاوتی وجود دارد تواند در  که، زن می

که نظر مشهور بر این است که اگر زن در این امر مدعی یا متهم باشد، اداي سوگند 

در قانون مجازات اسالمی  و همین دیدگاه مطابق مواد مذکور 1توسط او جایز است

  پذیرفته شده است.

علیه باشند.  و خویشاوندان مدعی یا مدعی اداکنندگان سوگند باید از بستگان -2

، رابطه خویشاوندي نسبی، موردنظر بود 1392تا قبل از قانون مجازات اسالمی مصوب 

) لذا بستگان سببی حق اداي  سوگند 1380و اصالحی  1370ق.م.ا. مصوب  248(ماده 

عالی دیوان  11شعبه  71/  4/ 29 -150/11را نداشتند. براي مثال دادنامه شماره 

کشور در این باره قابل ذکر است که عدم احراز رابطه خویشاوندي نسبی را موجب نقض 

به ذکر » نسبی«قانون مجازت اسالمی فعلی با حذف قید  2دادنامه محسوب کرده است.

). با این 336به صورت مطلق اکتفا کرده است (ماده » خویشاوندان و بستگان«عبارت 

توسعه قلمرو اداکنندگان سوگند اتخاذ کرده است ا در تغییر نگرش، رویکرد جدیدي ر

توانند از جمله  به طوري که خویشان و بستگان سببی طرفین (مدعی و متهم) هم می

سوگندخورندگان باشند. دراین مورد صرف رابطه خویشاوندي کافی است و ارتباطی به 

  موضوع ارث ندارد. 

متهمان جنایت ارتکابی  اداکنندگان سوگند ممکن است خود مدعیان یا -3

قانون مجازات اسالمی جدید در بحث  338و  337باشند؛ زیرا این افراد طبق مواد 

همان قانون در مورد جنایت بر اعضاء و منافع،  457و  456جنایت بر نفس و نیز مواد 

  
 .107. خویی، پیشین، ص. 1

، 2کشور (قتل شبه عمد و خطاي محض)، جلد  . بازگیر، یداهللا، قانون مجازات اسالمی در آینه آراي دیوان عالی2

 .487، ص. 1376انتشارات ققنوس، 
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توانند اداي سوگند نمایند. از نظر فقهی در این مورد که آیا سوگند مدعی در قسامه،  می

نظر وجود  وه بر بستگان او ضرورت دارد یا فقط سوگند بستگانش الزم است، اختالفعال

طبق  1اشاره شده است.» بخمسین رجالً«دارد؛ در روایت ابوبصیر از امام صادق (ع) 

شود ولی در روایت مسعده بن  ظاهر این روایت، سوگند متوجه افرادي غیر از مدعی می

در هر حال از  2سوگند توسط متهمان صحبت شده است.زیاد از امام صادق (ع)، از اداي 

تواند با  آید که هر دو وجه جایز باشد یعنی هم مدعی می جمع بین روایات برمی

تواند اداي سوگند نکند و به سوگند بستگان خود  بستگانش اداي سوگند کند و هم می

و احوط به نظر اکتفا کند، هر چند اداي سوگند از طرف مدعی همراه با بستگانش ارجح 

علیه نیز واضح است زیرا او قربانی مستقیم جرم  دلیل سوگند خوردن مجنی 3رسد. می

است و هرگاه وي آن چنان مطمئن نباشد که حاضر به سوگند خوردن علیه متهم شود، 

مدعی هم در جنایت  4توان اطمینان کرد. به سوگند خوردن بستگان وي هم نمی

علیه است و  ر جنایت براعضاء و منافع، شخص مجنیبرنفس، اولیاي دم مقتول و د

ّدم همان ورثه مقتول است به جز زن  قانون مجازات اسالمی فعلی، ولی 351مطابق ماده 

یا شوهر که حق قصاص ندارد و در صورت فوت صاحب حق، این حق از طریق ارث به 

در صورت صغیر ق.م.ا.).  353علیه باشد (ماده  رسد، حتی اگر همسر مجنی ورثه او می

کند و در فرض  علیه، ولی آنان در این رابطه اقدام می ّدم یا مجنی یا مجنون بودن ولی

نداشتن ولی یا شناخته نشدن و نیز عدم دسترسی به او،مقام رهبري، ولی آن شخص 

شود که این حق از جانب رهبري قابل تفویض به دادستان مربوط است  محسوب می

ّدم در جنایت عمدي موضوع شکایت، مباشرت  .). چنانچه ولیق.م.ا 356و  345(مواد 

یا مشارکت داشته باشد، حق قصاص و دیه ندارد و این وضعیت نیز در مورد ولی 

ّدم مباشر  صاحبان حقی که صغیر و مجنون هستند، جریان دارد و حتی این حق به ولی

  رسد.  یا شریک در جنایت عمدي به ارث نمی

د باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشند. به عبارت دیگر اداکنندگان سوگن - 4 

داراي شرایط مسئولیت باشند تا اظهارات آنان معتبر و داراي ارزش اثباتی تلقی شود؛ 

زیرا سوگند نیز مانند اقرار، عملی ارادي است و ایجاد آن نیاز به اراده کامل در 

نون، مکره و فاقد قصد، معتبر نیست بنابراین سوگند افراد نابالغ، مج 5ایجادکننده دارد.

  
  .118. حرعاملی، پیشین (جلد نوزدهم)، ص. 1

 .119. همان، ص. 2

 .141. مرعشی، پیشین، ص. 3

 .409. میرمحمد صادقی، پیشین، ص. 4

  .412، ص. 1388نمدار، زاده، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، نشر قانو . زراعت، عباس؛ و حمیدرضا حاجی 5
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شود. مقنن با توجه به اینکه در  اعتباري سوگند می و فقدان شرایط مذکور موجب بی

قسامه، رعایت همه شرایط مقرر را که براي اتیان سوگند ذکر شده است، الزم دانسته 

ه منعکس شد 210و  202ق.م.ا.)، لذا این موضوع به صراحت در مواد  339است (ماده 

اگر اداکنندگان سوگند در زمان وقوع جنایت، نابالغ باشند ولی در زمان اداي  است.

سوگند بالغ باشند مجاز به اقامه قسامه نخواهند بود؛ زیرا جازم بودن آنها مورد تردید 

است و مشکل است معناي عمد یا غیرعمد بودن جنایت را درك کرده باشند. این 

دیوان عالی کشور مورد تأیید  28شعبه  23/10/75- 376موضوع طبق دادنامه شماره 

هر چند ممکن است گفته شود با لحاظ شرایط مربوط به شاهد  1قرار گرفته است،

(نابالغ ممیز) که در زمان اداي شهادت و نه زمان تحمل معتبر است، لذا شرایط 

  گیرد.  می اداکننده سوگند نیز در زمان اداي سوگند و نه زمان وقوع جنایت مد نظر قرار

آنچه برآن سوگند یاد  هاداکنندگان سوگند باید از کسانی باشند که علم ب -5

) زیرا در 340(ماده  کنند، داشته باشند و الزم نیست آنان شاهد جنایت بوده باشند می

تواند به عنوان شاهد شهادت دهد و  فرض مشاهده جنایت توسط سوگندخورنده، وي می

و از طرفی تنها راه علم و یقین به حقیقت یک  2مه نخواهد بوددیگر نیازي به اقامه قسا

یت نیست ولی صرف شنیدن ماجرا و یا مشاهده قراین و امارات را نیز رؤامر، از طریق 

توان در همه موارد کافی براي ایجاد علم دانست مگر اینکه قاضی به عالم بودن  نمی

مان یا تبانی باشد، باید مورد از روي ظن و گسوگند  اگر و 3خورنده قانع شود قسم

بررسی قرار گیرد که در صورت اثبات این امر، سوگند اعتباري ندارد. لذا این شرط را 

هاي جنایی معقول در جهت جلوگیري از هدر رفتن خون متهمانی  باید از سیاست

در  ،به همین علت 4خورندگان یقین به ارتکاب قتل از ناحیه آنها ندارند. دانست که قسم

الزم است اداکنندگان سوگند از «ه است: شدقانون مجازات اسالمی مقرر  342ماده 

  »کسانی باشند که احتمال اطالع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد

اداکنندگان سوگند، مجـاز بـه توریـه در اداي سـوگند و بیـان اظهـارات خـود         -6

از سخن خود، معنـایی   متکلم توریه آن است که در اصطالح فقهی، .)343(ماده  نیستند

معنـاي  به عبارت دیگر یعنـی معنـایی خـالف     5.فهمد، اراده کند را جز آنچه مخاطب می

هـاي نجـات از    ظاهر مـورد نظـر باشـد. در منـابع فقهـی، توریـه بـه عنـوان یکـی از راه         

  
. مذاکرات و آراي هیات عمومی دیوان عالی کشور، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی 1

 .209، ص. 1382، 6کشور، جلد 

  .411. میرمحمد صادقی، پیشین، ص. 2

  .211. آقایی نیا، پیشین، ص. 3

  . همان.4

  .97، ص. ق 1405چاپ ابراهیم آبیاري،  ، جلد اول،جرجانی، علی بن محمد، کتاب التعریفات . 5
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اصـوالً   نظـر مشـهور فقهـی، توریـه،     گویی و سوگند کذب مطرح شده است. طبـق  دروغ

توان کذب دانسـت کـه مقصـود مـتکلم از آن بـا       یرا سخنی را میمصداق دروغ نیست؛ ز

سـخن،   بکذ یا درستی برخی فقها با این استدالل که معیار اما 1واقعیت منطبق نیست.

انطباق معناي ظاهر آن بـا واقعیـت اسـت نـه انطبـاق معنـاي مـراد بـا واقعیـت، یـا بـا            

جواز توریه، کـه فقهـا   در هم شرط م 2اند. هاي دیگر، توریه را نوعی کذب شمرده استدالل

تضـییع  اند، آن است که توریه موجـب   به ویژه درباره توریه در سوگند خوردن ذکر کرده

حتی فقهـایی کـه جـواز توریـه را منـوط بـه تحقـق         و بر آنان نشود ستم حق دیگران و

بنـابراین سـوگندخورنده بایـد     3.انـد  اند، به لزوم این شرط قائل نکرده مصلحت ضرورت یا

ابق ادعا و به نحو صریح و بدون هر گونه ابهـام و از روي جـزم و یقـین اداي سـوگند     مط

و چون در توریه، دو معناي متفاوت وجـود دارد و مخاطـب معنـاي را     )204(ماده  نماید

کنـد. لـذا ابهـام در مـورد موضـوع بـه وجـود         غیر از معناي مورد نظر متکلم دریافت می

 ق، کشف حقیقت ممکن نیست. آید و بدین ترتیب از این طری می

  خصوصیات سوگند .4-2-2

اند.  بندي به سوگند قضایی و سوگند التزامی تقسیم کرده سوگند را در یک تقسیم

سوگند قضایی که سوگند اثباتی نیز نامیده شده، همان سوگندي است که در قانون، به 

ن از جمله در در مورد سوگند و نحوه اداي آ 4عنوان وسیله اثبات معرفی شده است.

اعتباري قسامه را  بحث قسامه، خصوصیاتی وجود دارد که عدم رعایت آن، موجبات بی

اداي سوگند باید مطابق قرار دادگاه  - 1آورد. این خصوصیات عبارت است از:  فراهم می

ق.م.ا. جدید) تا به آن ترتیب اثر داده شود و تصمیم دادگاه در قالب  203باشد (ماده 

نامه  آیین 8ق.آ.د.م. و ماده  270یابد که این امر در ماده  وگند تجلی میقرار اتیان س

آیین نامه مذکور، اتیان  8اي که در ماده  بینی شده است؛ به گونه اتیان سوگند پیش

اثر تلقی کرده و تکرار آن را بعد از صدور قرار دادگاه الزم  سوگند بدون قرار دادگاه را بی

ه عنوان مجري و مرجع صالح رسیدگی باید ناظر بر این امر دانسته است. لذا دادگاه ب

  باشد و با اجازه آن، سوگند اجرا شود.

ها  سوگند باید با لفظ جالله واهللا، باهللا، تاهللا یا نام خداوند متعال به سایر زبان -2

هاي خداوند متعال به هر  ق.م.ا.). سوگند جز به نام اهللا و دیگر نام 203ادا شود (ماده 

  
  .3132ق، ص. 1416فهانی، محمدحسین، بحوث فی االصول، جلد دوم، بی نا، . اص1

  .419، ص. 1308چاپ سنگی،  االصول، جلد اول، میرزاي قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانین .2

 .124، ص. 1392بی نا،  هاردهم،نووي، یحیی بن شرف، شرح النووي علی صحیح المسلم، جلد چ .3

 .402زاده، پیشین، ص.  . زراعت و حاجی4



 

 

26  

رویکرد 
ب 

صو
ی م

الم
س

ت ا
جازا

ن م
قانو

1392
سامه

به ق
  

که حکایت از » اهللا«هاي دیگري به نام  هژانی که باشد، معتبر نخواهد بود و افزودن وازب

لذا سوگند به  1صفات ذات خداوندي کند، اشکال ندارد و نیکو هم شمرده شده است.

هاي آسمانی یا به نام انبیا و ائمه و اولیا و مشاهد و بقاع متبرکه مانند کعبه و قبور  کتاب

غیرمسلمان در این حکم مانند مسلمان است و  2قوقی موردنظر نیست.ائمه داراي اثر ح

باید به نام اهللا سوگند ادا کند، گرچه به خدا ایمان نداشته باشد ولی به نظر برخی از 

دانان، سوگند کسانی که به خداوند ایمان ندارند، باید به امري باشد که به آن   حقوق

در صورت  3کنند. و سوگند دروغ به آن یاد نمیشمارند  ایمان داشته و آن را محترم می

نیاز به تغلیظ، دادگاه کیفیت اداي آن را از حیث زمان، مکان، و الفاظ و مانند آنها 

). 203نماید مشروط بر اینکه اداکننده سوگند آن را قبول نماید (ماده  تعیین می

صرف تشخیص  و 4پذیر است بنابراین تغلیظ سوگند با به جا آوردن مستحبات امکان

وگند نیز ـننده سـرش اداکـست و باید این امر مورد پذیـدادگاه براي تغلیظ کافی نی

  قرار گیرد.

ق.م.ا، سوگند باید مطابق ادعا، صریح در مقصود و بدون  204طبق ماده  -3

هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و یقین ادا شود. در صورت فقدان این اوصاف، سوگند 

  مؤثر نیست.

اي که روشن در  سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره -4

ترین وسیله فهماندن مقاصد  ق.م.ا.). شاید لفظ مهم205مقصود باشد، ادا شود (ماده 

شود که موجب تقدم سوگند لفظی بر سوگند نوشتاري و فعلی  درونی محسوب می

یش براي اظهار اراده نیست. بنابراین در اي ب (اشاره) گردیده است، گرنه لفظ، وسیله

ماده فوق، سوگند باید گفتاري (لفظ) باشد و در صورت تعذر در اداي سوگند گفتاري، 

رسد و در صورت عدم آشنایی قاضی با زبان شخص  نوبت به سوگند نوشتاري و فعلی می

یق مترجم و اي، دادگاه از طر سوگندخورنده و نیز نامفهوم بودن اشاره در سوگند اشاره

  کند. متخصص امر، مراد اداکننده سوگند را کشف می

اتیان سوگند به وسیله افراد، قابل توکیل نیست ولی درخواست اتیان سوگند  -5

ماده  2قانون مدنی و تبصره  1330). این موضوع در ماده 320قابل توکیل است (ماده 

مطالبه و اقامه قسامه  بینی شده است. همچنین حق نیز پیش 1379ق.آ.د.م مصوب  35

بدون توافق وراث دیگر، قادر به انجام آن  رسد و هریک از ورثه طریق ارث می به ورثه از

  است.

  
 .269، ص. 1372. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، چاپ سوم، جلد ششم، انتشارات اسالمیه، 1

  . همان.2

  .250. همان، ص. 3

 . همان.4
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  . نتایج قسامه5 

قسامه دلیلی است که هم براي اثبات اتهام و هم براي نفی اتهام کاربرد دارد و 

ه تمامیت جسمانی ـم علیـقط جرایــگونه که قبالً بیان شد دایره قلمرو آن، ف همان

و آن هم در صورت وجود  - اعم از جنایت بر نفس و جنایت بر اعضاء و منافع -افراد 

لوث و فقدان ادلّه قانونی دیگر است. اقامه قسامه و یا امتناع از آن، خواه از سوي مدعی 

در  هاي قانونی متفاوتی را به دنبال دارد. این نتایج  و خواه از طرف متهم، نتایج و واکنش

هاي مختلفی همچون قصاص نفس، پرداخت دیه و برائت همراه با تحقق اعتبار امر  قالب

  شود: مختوم و آزاد کردن متهم بدون حل موضوع، ظاهر می

در صورت اقامه قسامه ازسوي مدعی و بستگانش، حسب مورد حکم به قصاص  -1

سامه از طرف مدعی شود، به طوري که در قتل عمد با اجراي ق یا پرداخت دیه داده می

شود، مشروط بر اینکه، سایر شرایط اثباتی  و بستگانش، حکم به قصاص نفس داده می

قصاص همچون انتفاي ابوت و ارجح نبودن مرتکب در دین و ... فراهم باشد. شرایط 

عمومی قصاص در فصل سوم کتاب سوم (قصاص) قانون مجازات اسالمی آمده است و 

می قصاص، حکم به قصاص امکان ندارد و ممکن است در صورت فقدان شرایط عمو

دراین حالت، بحث پرداخت دیه به عنوان بدل مطرح شود و حکم به پرداخت دیه داده 

  شود و حتی احتمال دارد حکم به پرداخت دیه هم غیرممکن باشد، براي مثال در این

ازا ندارد.  و مابهق.م.ا. اشاره کرد که خون مقتول هدر است  302توان به ماده  باره می

برخی به استناد ظنّی و خالف قاعده بودن قسامه، قصاص بیش از یک نفر را در نتیجه 

، طبق ماده 1392گذار در قانون مجازات اسالمی  قانون 1دانند. اجراي قسامه صحیح نمی

، قائل به قصاص همه شرکاء قتل عمدي از طریق قسامه، با رعایت سایر شرایط از 335

خت فاضل دیه، شده است. حتی در صورت اثبات قصاص از طریق قسامه و جمله پردا

زیرا قسامه، دلیل خاص  2توان حکم به تعزیر مرتکب داد، عدم امکان اجراي آن، نمی

بوده و فقط مثبت قصاص یا دیه است و توسل به قیاس در امور کیفري جهت تعیین 

عمد و  دي مثل قتل شبهمجازات ممنوع است. اما قسامه در جنایت بر نفس غیرعم

خطایی محض و جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غیرعمدي، موجب اثبات دیه 

شود زیرا قصاص نفس فقط مجازات قتل عمدي است و در قتل غیرعمدي جریان  می

ق.م.ا. موجب اثبات  456ندارد و قسامه مطلقاً در جنایت براعضاء و منافع، طبق ماده 

قانون مجازات  254شود. البته ماده  ص با آن در این مورد ثابت نمیدیه است و حق قصا

  
  .84محمدي، پیشین، ص.  . دوست1

)، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 4ات اسالمی (هاي قضایی، مسائل قانون مجاز مجموعه نشست . ر.ك.2

  . 114 -115، صص. 1383نشر قضا، چاپ نخست، 
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، فقط نصاب قسامه را در جراحات تعیین کرده بود و به همین 1370اسالمی مصوب 

ولی با  1دانند دلیل قضات مستنبط از این ماده از طریق قسامه، حکم به قصاص عضو می

کرد که در جراحات، قصاص با  ، مقنن به صراحت بیان1380اصالح این ماده در سال 

شود و فقط موجب پرادخت دیه است. از نظر برخی از فقهاي عامه،  قسامه ثابت نمی

همچنین  2باشد. گاه موجب قصاص نیست و فقط موجب پرداخت دیه می قسامه هیچ

از نظر برخی  3فقهاي عامه، قائل به جریان قسامه در جنایات مادون نفس نیستند.

توان قصاص را ثابت کرد اما در  ان شده است که با قسامه در نفس میفقهاي امامیه بی

توان این کار را کرد زیرا دلیلی که بر ثبوت قصاص عضو با قسامه کند در بین  اعضا نمی

کند،  نیست و روایت یونس از امام رضا (ع) که قضاوت حضرت علی (ع) را حکایت می

سامه در اعضا مشکل و نیازمند دلیل زیرا اثبات قصاص با ق 4اختصاص به دیه دارد،

   5است.

در صورت ادعاي شاکی در مورد انفراد یا شرکت افراد در قتل عمدي و وجود  -2

لوث بر تعداد کمتر یا بیشتر از ادعاي شاکی، در نتیجه آن تأثیرگذار است. در این حالت 

دهد.  ر میشود و با ادعاي خود، حقی را براي غیر خب ادعاي شاکی، اقرار محسوب می

تعارض ادعاي شاکی با قسامه انجام شده، داللت بر اقرار شاکی دارد که از وجود حقی 

اي  دهد. تردید مدعی در ابتداي امر به استماع ادعاي او خدشه براي دیگران خبر می

خورندگان باید از روي  کند و آنچه در قسامه اهمیت دارد این است که قسم وارد نمی

گند یاد کنند و مدعی هم از جمله سوگندخورندگان است. در مورد جزم و نه تردید سو

ادعاي شاکی مبنی بر ارتکاب قتل عمدي توسط یک شخص معین از دو یا چند نفر و 

اقامه قسامه بر شرکت در جنایت، نظرات مختلفی توسط فقها اعالم شده است. به نظر 

شود.  جایگزین آن می برخی، در این حالت به جهت وجود شبهه، قصاص منتفی و دیه

به عقیده برخی دیگر، اثري بر قسامه در این فرض مرتب نیست، زیرا از روي تردید 

شود  انجام شده است. به نظر عده دیگر، تنها آن شخص مورد ادعاي شاکی قصاص می

مشروط به اینکه فاضل دیه را به او پرداخت کند و به عقیده برخی دیگر، امکان قصاص 

مقنن در این  6گان در قتل با پرداخت فاضل دیه به آنان وجود دارد.کنند همه شرکت

ق.م.ا. از نظر سوم فقهی فوق پیروي کرده است و مطابق آن  324حالت طبق ماده 

شونده بیش از سهم  تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و اگر دیه قصاص شاکی نمی

  
  .35، ص. 1381، 2ماهنامه کندا، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، شماره » قسامه: تغییرات قانونی«ملکی، زهرا، . 1

 .1350. الجزیري، پیشین، ص. 2

 .1347-1352همان، صص. . 3

 .113ن، ص. .خویی، پیشی 4

  . همان. 5

  .148، ص. 1387، 32، تهران، سال ششم، شماره »ماهنامه پیام آموزش«معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، . 6
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شونده بپردازند.  دیه را به قصاص دیه جنایت او باشد شریک یا شرکاي دیگر باید مازاد

این ماده از این جهت که امکان قصاص از طریق قسامه را محدود کرده، مفید است ولی 

صرف قسامه بر شرکت در جنایت برنفس موجب قصاص نیست، بلکه باید عمدي بودن 

آن نیز ثابت شود. در مورد ادعاي شاکی مبنی بر مشارکت افراد بیشتر در جنایت عمدي 

نفس و وجود لوث بر مشارکت تعداد کمتري از آنان، موجب پرداخت دیه از ناحیه  بر

ق.م.ا. جدید خواهد بود. با توجه به اینکه  335شوندگان مطابق ماده  شاکی به قصاص

شود لذا اصوالً انکار بعد از اقرار مسموع  ادعاي شاکی در این حالت، اقرار محسوب می

رایطی قابل پذیرش است که به دنبال انکار، سببی را براي نیست. انکار بعد از اقرار در ش

به  1آن ذکر کند که حسب معمول، امر ممکن و معقولی باشد و باید آن را ثابت کند.

قانون مدنی ادعاي اقرار مبتنی بر اشتباه و فاسد و داراي عذر  1277همین دلیل ماده 

شاکی از اقرار خود طبق مواد  قبول را مسموع دانسته است. بنابراین امکان رجوع قابل

فوق منع شده است تا او نتواند از نتیجه و اثر اقرار خود بگریزد و فقط رجوع شاکی از 

شاکی  -پذیر است: الف امکان بیشتر در جنایت، با وجود دو شرط اقرارش به شرکت افراد

دگان نیز سوگند خورن -از ابتدا شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد. ب

شرکت افراد دیگر را در ارتکاب در جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر 

). به عبارت دیگر این افراد کمتر هم داخل در 335سوگند یاد کرده باشند (تبصره ماده 

  اند.    ادعاي شاکی بوده

متهم و  در صورت عدم اقامه قسامه از ناحیه مدعی و بستگانش و مطالبه آن از -3

  ).457و  319شود (مواد  اقامه قسامه توسط او، حکم به برائت او داده می

در صورت عدم اقامه قسامه توسط مدعی و مطالبه آن از متهم و امتناع او از  -4

  ).334و  319شود (مواد  اقامه قسامه، متهم به پرداخت دیه محکوم می

دد و اقامه قسامه به همین در فرض وجود لوث علیه دو یا چند نفربه شکل مر -5

شود و در این حالت  نحو علیه آنان از سوي مدعی، جنایت به صورت مردد ثابت می

خواهد که بر برائت خود سوگند یاد نمایند و اگر همه از سوگند  قاضی از متهمان می

خوردن امتناع کردند و یا برخی از آنان از سوگند خوردن خودداري کنند، دیه بر 

شود و اگر همه بر برائت خود سوگند یاد کردند، در مورد قتل دیه از  بت میممتنعان ثا

شود  شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوي میان آنها تقسم می المال پرداخت می بیت

). دراین حالت، سوگند متهمان فقط یک سوگند است و قسامه نیست و 333(ماده 

ابق قاعده است و محکومیت ممتنعان به سوگند آنان در راستاي تأکید بر برائت و مط

گناهی خود،  پرداخت دیه، قابل پذیرش است ولی درحالت اداي سوگند متهمان بر بی

  
  .128ق، ص. 1404. مغنیه، محمدجواد، فقه الصادق، جلد پنجم، چاپ پنجم، دار الجواد، 1
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بین قتل و مادون قتل از جهت مسئول پرداخت دیه، تفکیک قائل شده است به طوري 

د. که در مادون قتل، متهمان باز هم مسئولیت دارند و باید دیه را به طور مساوي بدهن

گناهی و اداي سوگند بر آن، باید مطلق مسئولیت را از دوش آنان  در حالی که فرض بی

المال به جهت جلوگیري از هدر رفتن خون، کامالً  بردارد و پرداخت دیه در قتل از بیت

منطقی است و در همین حالت (وجود لوث به شکل مردد) و مطالبه قسامه از متهمان 

شود و در  از قسامه، موجب پرداخت دیه بر ممتنعان می از سوي مدعی، امتناع آنان

المال به  صورت اقامه قسامه توسط متهمان، موجب تبرئه آنان و پرداخت دیه توسط بیت

  ).334شود (ماده  جهت جلوگیري از هدر رفتن خون مقتول می

در صورت عدم اقامه قسامه از سوي مدعی و نیز عدم مطالبه آن از متهم،  - 6

، متهم در جنایت عمدي با تأمین مناسب و در جنایت غیرعمدي بدون 318 طبق ماده

ماند و در  شود ولی حق اقامه قسامه یا مطالبه آن براي شاکی باقی می تأمین آزاد می

شود تا اقامه  شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می مواردي که تأمین گرفته می

کند و پس از پایان مهلت از تأمین اخذشده، رفع قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه 

االمکان سریع باشد.  شود؛ زیرا یکی از شروط دادرسی عادالنه این است که حتی اثر می

از طرفی برخورداري متهم از ». تأخیر عدالت، انکار عدالت است«به سخنی شایسته 

گناه یا  رعت بیاصل برائت تنها در صورتی منطقی و مناسب است که تا حد امکان به س

از طرفی تأخیر ناروا در اثر اقدام یک طرف، نباید به طرف  1مجرم بودنش احراز گردد.

ه در مواردي که متهم قبل و حین محاکمه در ویژ هبدیگر زیان برساند. اهمیت این حق 

حق محاکمه متهم در مدت معقول، به  2گردد. برد، دوچندان می بازداشت به سر می

وانین اساسی بسیاري از کشورها آمده است و برخی کشورها هم این صورت مطلق در ق

قانون اساسی  32اند، براي مثال، اصل  حق را فقط براي افراد بازداشتی در نظر گرفته

ایران از فراهم کردن مقدمات محاکمه اشخاص بازداشتی در اسرع وقت صحبت کرده 

موجب زیان و آسیب به متهم است. لذا عدم تعیین مهلت معقول براي اجراي قسامه، 

شود. هر چند بحث آزادسازي متهم و نه لزوماً حل سریع موضوع، در این حالت  می

بینی شده است.  مدنظر است ولی این امر، رویکردي نو و مبارك است که در قانون پیش

البته حق اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، براي مدعی باقی است؛ زیرا اسقاط حق 

ه دلیل دارد و ظاهراً دلیلی مبنی بر اسقاط این حق وجود ندارد اما مهلتی براي نیاز ب

مطالبه این حق تعیین نشده است که از این حیث داراي ایراد است. شاید بتوان گفت 

  
هاي  وهشژی، چاپ دوم، موسسه مطالعات و پالملل . فضائلی، مصطفی، دادرسی عادالنه محاکمات کیفري بین1

  .336، ص. 1389حقوقی شهر دانش، 

 .336 -337. همان، صص. 2
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با تعیین مهلت مناسب در قانون براي مطالبه این حق از سوي مدعی، او را وادار به 

شده، در حکم ناکل  ام آن ظرف مدت تعیینانجام آن نمود و در صورت عدم انج

محسوب و از متهم مطالبه قسامه شود یا طبق قاعده اقدام، قائل به اسقاط حق مدعی 

تر است؛ زیرا وقتی که لوث  شد، هر چند که در این حالت، مطالبه قسامه از متهم صحیح

متهم یا  رسد و حکم موضوع با اقامه قسامه توسط محقق شد نوبت به اقامه قسامه می

شود. بنابراین در فرض امتناع عمدي مدعی از اقامه قسامه و  امتناع وي از آن، روشن می

عدم مطالبه آن از متهم، ایراد ضرر به متهم و حتی بازداشت او به علت تأمین اخذشده، 

مطرح است که با عدم اخذ تأمین یا رفع اثر از آن، از ایراد ضرر ناروا به متهم از جمله 

  شود.  ت او، جلوگیري میبازداش

در صورت اقامه قسامه توسط متهم و تبرئه او و یا امتناع او از قسامه و  -7

محکومیت به پرداخت دیه، حق اقامه مجدد دعوي علیه او با بینه و قسامه وجود ندارد 

) زیرا دعوا باید سرانجام خاتمه پیدا کند و راه عادي زوال آن، صدور 345و  319(مواد 

اي است که  طعی و نهایی است. چنین رأیی اعتبار امر مختوم دارد و بیانگر قاعدرأي ق

بنابراین پس از قطعیت حکم، مفاد آن صحیح  1داند. مفاد آن را مطابق با واقعیت می

شوند که مانع رسیدگی مجدد به موضوع  گردد و براي آن اعتباري قائل می فرض می

   3مر مختوم، اماره قانونی صحت احکام است.پایه و اساس اعتبار ا 2مورد حکم است.

  
 .105، ص. 1386، 4، شماره 11، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره»اعاده دادرسی در امور کیفري«. زراعت، عباس، 1

هاي حقوقی شهر دانش،  هشژوپخالقی، علی، آیین دادرسی کیفري، چاپ سوم، موسسه مطالعات و . 2

  .389، ص. 1388

  .209. آشوري، پیشین، ص. 3
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  گیري نتیجه 

قسامه از نهادهاي مورد پذیرش در فقه اسالمی است. خالف قاعده بودن این نهاد، 

کند و به همین علت توسل به آن فقط در  محدودیت قلمرو کاربرد آن را دوچندان می

و فقدان ادلّه قانونی دیگر جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد و آن هم توام با وجود لوث 

وجه توسل به آن  هیچ رود. لذا به است که در در هر دو جنبه ایجابی و سلبی به کار می

براي اثبات یا نفی سایر جرایم ممکن نیست و حتی مجازات تعزیري مورد نظر براي 

جنایات به علت عدم اجراي قصاص، از طریق توسل به قسامه، امکان ندارد. همچنین 

لوث شرط مقدم بر قسامه است و به جهت قرارگیري قسامه در آخرین مرتبه وجود 

ق.م.ا.، استناد به آن، در فرض وجود سایر ادلّه قانونی دیگر،  160ازادلّه مذکور در ماده 

باشد. براي مرحله اجراي قسامه هم شرایط کمی و کیفی همچون نصاب  پذیر نمی امکان

علیه، امکان یا عدم امکان تکرار  مدعی و مدعی سوگند، تعداد قسامه در فرض تعدد

سوگند از ناحیه آنان، خصوصیات اداکنندگان سوگند و خصوصیات سوگند در نظر 

گرفته شده است که در صورت تحقق آنها، اجراي قسامه و صدور حکم صحیح بر مبناي 

ی مانند هاي متفاوت آن، ممکن خواهد بود. نتایج اقامه یا عدم اقامه قسامه، در قالب

قصاص نفس، پرداخت دیه و برائت همراه با تحقق اعتبار امر مختوم و نیز آزادسازي 

بینی امکان قصاص  رسد پیش کند. به نظر می متهم بدون حل موضوع تجلی پیدا می

ه در باب شرکت در قتل عمدي، داراي ایراد اساسی است؛ ژوی نفس بر اساس قسامه و به

شود که به نوبه خود  بوده و از زمره دالیل ضعیف تلقی می زیرا نهاد قسامه خالف قاعده

گردد و از طرفی، احتیاط در جان متهم، اهمیت این امر را  موجب ایجاد شبهه می

پذیر نباشد و  نماید، لذا بهتر است حکم به قصاص نفس از طریق آن امکان دوچندان می

ه براي اقامه قسامه بینی مهلت سه ماه پرداخت دیه جایگزین قصاص نفس شود. پیش

توسط مدعی و یا مطالبه آن از متهم، رویکرد نو و مثبتی است که در صورت عدم اقدام 

کند؛ زیرا تأخیر عمدي یک  مدعی، موضوع آزادسازي متهم توسط دادگاه را الزامی می

طرف نباید موجب ورود ضرر به دیگري شود و در این حالت صدور قرار تأمین براي 

آورد، به طوري که حتی ممکن است به  ورود ضرر به او را فراهم میمتهم  موجبات 

بازداشت وي منتهی شود، براي مثال قرار تأمین متهم از نوع قرار بازداشت موقت بوده 

بینی مهلت مذکور به تسریع در  یا از تودیع تأمین موردنظر عاجز است. از طرفی پیش

ؤلفه اصلی دادرسی عادالنه است. البته کند؛ زیرا تسریع در دادرسی، م دادرسی کمک می

در این حالت فقط بحث آزادسازي متهم و نه حل موضوع مدنظر مقنن قرار گرفته است 

و همچنان حق اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم براي مدعی باقی است، لذا پیشنهاد 

اقامه بینی شود تا مدعی وادار به  شود براي حل موضوع هم مهلتی در قانون پیش می
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قسامه و یا مطالبه آن از متهم شود و در صورت عدم اقدام مدعی، او را ناکل محسوب 

گناهی خود نماید که در صورت اقامه  کنیم و دادگاه از متهم، مطالبه قسامه مبنی بر بی

ترتیب منتهی به برائت  قسامه توسط متهم یا امتناع  او از آن، نتیجه آن روشن است و به

انجامد و از طرفی با این اقدام، از تأخیر  شود که به حل موضوع می میو پرداخت دیه 

شود. صدور حکم قطعی بر مبناي قسامه صحیح، قاعده  ناروا در دادرسی جلوگیري می

توان دعوا را علیه همان فرد  زند که به موجب آن نمی اعتبار امر مختوم را رقم می

صادره بر مبناي قسامه کذب و یا  تجدید کرد ولی در صورتی که حکم محکومیت قطعی

قسامه فاقد شرایط الزم باشد، اعاده دادرسی از آن، براي جبران و اصالح اشتباه قضایی 

یابد و حتی اداکنندگان  پذیر است و این حالت بر قاعده اعتبار امر مختوم تفوق می امکان

ق.م.ا.  650سوگند کذب، عالوه بر مجازات تعزیري سوگند کذب در دادگاه (ماده 

هاي وارده شده به دیگري  ها و خسارت ) از باب تسبیب، مسولیت  آسیب1375مصوب 

ها مستند به اقدام آنان  ها و خسارت در اثر اجراي قسامه کذب هستند، زیرا این آسیب

) و در این حالت به علت اقوائیت سبب، مباشر یعنی 1392ق.م.ا.  163است (ماده 

ی ندارد و رابطه بین عمل قاضی و آسیب وارد شده به قاضی صادرکننده حکم مسئولیت

  شخص با عمل سبب قطع شده است.  
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